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(Mai) sunt forme fără fond?
2017 a fost declarat „Anul Titu Maiorescu”, pentru că se împlinesc 100 de ani de
la trecerea sa în eternitate. Multe ne-a lăsat ca moştenire spirituală celebrul cărturar, dar
mie cel mai mult îmi place comparaţia-avertisment cu privire la destinul românesc. Spune
undeva mentorul „Junimii” că energia unui popor este ca un bloc de marmură. Dacă intră
pe mâna unui sculptor învăţat, va scoate de acolo o Minervă, iar dacă are ghinionul să-i fie
dat unui nepriceput, acesta nu poate produce decât o caricatură. Cam aşa stau lucrurile şi
cu averea spirituală a românilor, înmagazinată în generaţiile de prunci încredinţaţi spre
modelare dascălilor. Cine are vocaţie şi sentimentul datoriei va pregăti ştafete serioase,
stăpâne pe visurile lor şi sigure că le vor împlini. Cine nu, va batjocori o materie primă
ingenuă şi – mai grav – nu va avea cum să-şi dea seama decât peste zeci de ani de gafa
socială comisă. (Solicitat de revista „Baaadul literar” din Bârlad să scriu ceva despre Anul
„Titu Maiorescu”, mi-am intitulat însemnările „Blocul de marmură, nu drobul de sare”.)
Teoria formelor fără fond (azi se mai spune şi altfel – „formele fără... fonduri”) la preocupat pe Titu Maiorescu fără să ştie că în secolul XXI spectrul acestui flagel va reveni
în forţă. Căci cum se poate numi o instituţie „colegiu naţional pedagogic” (titulatură care,
într-o societate normală, echivalează cu învăţământul superior) câtă vreme cadrele
didactice de (limba şi) literatura română refuză să-i înveţe pe elevii de la profilul pedagogic
limba română, pe motiv că nu mai este disciplină autonomă în planul de învăţământ? De ce
uită că au o oră pe săptămână la dispoziţie, pe care o ucid tot cu literatură? De ce uită că
disciplina din prima rubrică a catalogului se numeşte „limba şi literatura română”, iar
abordarea textului literar nu se poate face fără a apela la cunoştinţele de gramatică (am în
vedere vechiul înţeles al termenului, care se referea la fonetică, vocabular, morfologie şi
sintaxă)? S-a ajuns la paradoxul ca absolvenţi ai profilului agricol, de pildă, să disece un
text cu instrumentarul lingvistic, în vreme ce un elev din clasa a XII-a a profilului
pedagogic să fie inapt pentru o asemenea operaţie. În acest caz, avem o ilustrare a formei
fără fond: diploma de învăţător/educator nu are acoperire în realitatea cunoştinţelor pe care
le deţine un tânăr. Cu raţionamentul lui Titu Maiorescu, zicem că aceşti „profesori” (îmi
asum ironia sarcastică a ghilimelelor, pentru că ei sunt doar funcţionari, nicidecum
educatori!) produc din blocul de marmură caricaturi. Învăţătorii şi educatoarele care încheie
ciclul de pregătire pedagogică la 20 de ani sunt analfabeţi la capitolul limba română. Din
pudoare/frică/inconştienţă nu vor reproşa poate niciodată foştilor „profesori” crima de a-i
fi îmbrâncit în bazinul de apă fără să-i înveţe cum să înoate. Se reeditează dureros ceea ce
Mihai Eminescu spunea la vremea lui: „Învăţători, care nu ştiu nici a scrie bine, dau în
mâna copiilor cărţi scrise într-o limbă pe care ei n-o înţeleg şi-i pun să înveţe filă cu filă
lucruri pe care ei nu şi le pot închipui, încât când băieţii au ajuns la capăt cu învăţătura,
rămân cu capul plin de cuvinte al căror înţeles nu l-au ştiut niciodată şi, neputându-se folosi
nici într-un fel de aceste cunoştinţe moarte şi fără preţ, rămân cu zilele încurcate şi tăind
câinilor frunză, până ce prin intrigi şi umiliri care dărâmă şi restul de caracter ce le mai
rămăsese dat de la natură, ajung persoane publice spre a continua asupra generaţiei viitoare
sistemul vechi de stricare a minţii şi inimei”.
Se poate repara ceva-ceva? Da, din acest an, cu scuza că „profesorii” pomeniţi mai
înainte şi-au amintit brusc, odată cu celebrarea centenarului, că Titu Maiorescu are dreptate.
Conf. univ. dr.
Ioan Dănilă
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Tratarea diferențiată a elevilor la obiectul limba și literatura română
Profesor învățământ primar Camelia ABABEI
Școala Gimnazială „Alexandru Piru” Mărgineni
Tratarea diferențiată ridică multe probleme în fața învățătorului. Se pune întrebarea sub ce
aspect trebuie privită diferențierea elevilor-din punct de vedere intelectual al ritmului de lucru și al
volumului de cunoștințe ce îl pot însuși pe obiecte de studiu după aptitudini?
Din punct de vedere intelectual este ușor de împărțit colectivul clasei în trei - patru grupe
relativ omogene în urma unor teste de cunoștințe care să reflecte puterea copiilor de reprezentare, de
analiză și sinteză ,de generalizare precum și volumul de cunoștințe însușit. Cele mai mari greutăți leam întâmpinat în îndrumarea elevilor în activitatea lor independentă datorită ritmului diferit de lucru
al acestora. Fiecare copil are ritmul lui propriu de muncă. Chiar în cadrul aceleeași grupe copiii se
deosebesc între ei sub acest aspect.Referitor la volumul de cunoștințe, observăm că un elev cu un
nivel intelectual ridicat și un ritm de lucru rapid este capabil să-și însușească un volum de cunoștințe
mai mare decât cel dat de programă și invers,un copil cfu intelect la limită și de obicei cu un ritm lent
poate rămâne sub nivelul programei dacă nu primește o indrumare permanentă. Această problemă se
poate rezolva respectând programa în conținut și diferențiind formele de lucru pe nivelul de
dezvoltare.
Organizatoric, gruparea copiilor pe niveluri de dezvoltare diferă de la obiect la obiect ,aici
intervenind si aptitudinile lor,una va fi împărțirea acestora în cadrul obiectului matematică și alta la
limba română ,geografie,istorie. O cunoaștere atentă a copiilor de către învățător este un factor
important în progresul acestora prin tratare diferențiată. O tratare diferențiată cere și o restructurare
a lecției,diferită de la obiect la obiect,de la lecție la lecție.
La limba și literatura română cele mai bune rezultate în tratarea diferențiată le-am obținut
folosind activitatea în grup. Adoptând acest mod de luceru am creat posibilități elevilor de a se ajuta
reciproc, atât în tehnica cititului cât și în exprimarea prală sau scrisă,ca formă și conținut de a exersa
actul vorbirii într-un grup restrâns, învingând astfel timiditatea și neîncrederea în sine, formându-și
deprinderi de muncă în colectiv.
Pe grupe se pot da următoarele sarcini:
• Grupa elevilor avansați: să împartă lecția în fragmente după ideile principale.
• Grupa elevilor ce mai au nevoie de sprijin în rezolvarea unor sarcini: să răspundă la unele
întrebări ce antrenează capacitatea de interpretare, gândire.
• Grupa elevilor care întâmpină dificultăți de învățare: să citească și să povestească câte un
fragment din lecție, delimitat de învățător.
Prima grupă:
Să formuleze ideile principale din text, în prealabil împărțit în fragmente.
A doua grupă:
Să redea oral însușirile unor personaje, să desprindă comportamentele demne de urmat, să
povestească oral unele aspecte descrise de autor.
A treia grupă:
Să citească pe fragmente și să răspundă oral la unele întrebări ușoare, indicate pe tablă sau în carte.
Prima grupă:
Să formuleze oral un alt început sau să schimbe finalul unei povestiri ori să-i introducă unele
momente mai vesele sau mai interesante, pot să-i dea lecturii o nouă orientare-comică, tristă,
imaginară, reală.
A doua grupă:
Să precizeze cum ar fi procedat dacă erau în locul personajelor din lectură.
A treia grupă:
Să găsească și să citească unele fragmente care redau descrierea unor personaje, aspecte din
natură,întâmplări,manifestări ale personajelor.
Prima grupă:
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Să întregească povestirea cu alte exemple legate de subiectul tratat, să motiveze, pe baza experienței
personale,unele manifestări ale personajelor față de sarcinile ce le au de îndeplinit, manifestări ce țin
de relațiile dintre oameni.
A doua grupă:
Să-și amintească versuri, proverbe, zicători, cântece, jocuri, obiceiuri populare legate de subiectul
lecției.
A treia grupă:
Să citească lecția și să memoreze unele versuri, ghicitori, proverbe sau expresii frumoase.
Fiecare dintre temele exemplificate implică citirea prealabilă a textului, acțiune care ocupă
locul principal la ora de citire.Se verifică la nivel de clasă toate sarcinile date pe grupe,sarcini la care
sunt solicitați toți elevii.Se începe cu discutarea sarcinilor date celei de-a treia grupă de elevi și se
incheie cu discutarea sarcinilor date celor din prima grupă.
Activitățile desfășurate în școală răspund astfel necesităților de dezvoltare ale copiilor care
participă activ la ele, transformându-se din obiect al educației în subiect al propriei sale formări.
Elevul achiziționează nu o cantitate impresionantă de informații, ci își formează un stil de muncă
propriu care îi asigură autocontrolul și autoinstruirea permanentă.
Bibliografie:
1. Radu. T. Ion: ,,Învățământul diferențiat. Concepții și strategii’’, București, E.D.P., 1978;
2. Țîrcovnicu Victor: ,,Învățământ frontal,învățământ individual,învățământ pe grupe’’, București, E.D.P., 1981.

Familia tradițională și familia modernă oglindite în paremiologie
Profesor învățământ primar Marcela ACĂR
Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău
Dinamica familiei s-a modificat de la o epocă istorică la alta, însă rolul, funcțiile structura
și esența acesteia ca și grup social, rămânând același, ca fiind o „formă de comunitate umană
întemeiată prin căsătorie, care unește soții și descendenții acestora prin relații de ordin biologic,
economic, psihologic, afectiv și spiritual.” Față de familia tradițională, numită pe vremea
comunismului „celula de bază a societății” (termenul de celulă trimițându-ne cu gândul la închisoare),
în care autoritatea paternă și îndatoririle casnice ale mamei aveau rol primordial, familia modernă
tinde să capete mai mult rolul unei comunități de refugiu și apărare, prin împărțirea rolurilor între
sexe și vârste, fără o ierarhie afirmată. Așa cum aproape toate aspctele vieții umane sunt oglindite în
proverbe și zicători, unele dintre ele asemănătoare de la un popor la altul, în ceea ce privește creșterea
opiilor există o „pedagogia folcloric” dacă aș putea-o numi așa, consemnată în paremiologie. Astfel,
proverbe ca: „Un copil răsfățat crește lângă un băț nefolosit”, „Copilul trebuie sărutat numai prin
somn”, „Unde dă mama crește”, „Eu l-am făcut, eu îl omor”, nu făceau altceva decât să motiveze, să
justifice bătăile crunte pe care le primeau copiii în familia tradițională, în numele așa zisei educații,
efectele acestora fiind de cele mai multe ori contrare, astfel de copii devenind ei înșiși agresivi în
colectivitățile din care făceau parte, sau ca adulți, în viitoarele lor familii. Paradoxal, dar unele
persoane care au primit „corecții corporale” în copilărie din partea părinților, devenind adulți, le
justifică atitudinea spunând că „așa m-au făcut om”, aplicând la rândul lor aceleași „principii
pedagogice” cu copiii lor. La polul opus se situează persoanele care, fiind prea aspru pedepsite în
copilărie, devnind la rândul lor părinți, au o atitudine prea indulgentă față de copilul lor, oferind
societății o persoană imatură, care va considera că totul i se cuvine și care se va integra cu dificultate
în viața socială. Prin comparație cu familia tradițională, familia modernă are puțini copii, doriți și
îngrijiți cu dragoste, astfel încât sunt rare cazurile de abuz fizic, la aceasta contribuind și legislația
privind protecția copilului, prin care sunt interzise cu desăvârșire pedepsele corporale și se iau măsuri
până la decăderea din drepturile părintești acolo unde sunt semnalate asemenea cazuri.
Un alt proverb vehiculat în familia tradițională este „Unde mănâncă patru, mănâncă și al
cincilea”, ce justifică tendința familiei tradiționale de a avea foarte mulți copii, care în cele mai multe
cazuri se creșteau unii pe alții în lipsuri materiale și sărăcie, dar nu și în lipsă de afecțiune, copiii fiind
educați să se iubească unii pe alții, să se respecte și să se susțină reciproc. În familia modernă copiii
sunt planificați, prioritare fiind cariera, casa, mașina, etc, și înainte da a aduce pe lume un copil,
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majoritatea cuplurilor se gândesc dacă au sau nu posibilitatea să le ofere un trai decent, ajungânduse la situații în care părinții potentați financiar să le ofere copiilor lor absolut totul, îndeplinindu-le
chiar și dorințele neexprimate. Din păcate, banii nu pot suplini afecțiunea și timpul pe care părinții ar
trebui să li-l dedice copiilor lor, așa încât, cu cât sentimentul de vinovăție al părinților este mai mare,
cu atât cadourile sunt mai scumpe. Pe de altă parte, tot pentru a le putea oferi copiilor lor un trai
decent, mulți părinți și-au lăsat copiii în grija unor rude și au plecat la muncă în străinătate, generând
adevărate drame în rândul copiilor rămași aproape ai nimănui. Deocamdată fără soluții, această
problemă va dispărea odată cu creșterea economică și a nivelului de trai din țara noastră, fapt ce
momentan este la faza de speranță.
Proverbul „Ascultă povețele mamei tale și respectă-l pe tatăl tău”, evidențiază un punct tare
pentru familia tradițională, care-și creștea copiii conform unor reguli stricte, în cultul respectului față
de părinți. În familia tradițională, mama era aceea care se ocupa îndeosebi de creșterea și educarea
copiilor, tatăl intervenind de cele mai multe ori atunci când mama se simțea depășită de situație, sau
însuși tatăl constata anumite derapaje de la normele impuse în familie. Doar amenințarea cu „te spun
eu la tata” era suficientă pentru revnirea la normalitate a copilului. Tatăl autocrat avea puteri
supranaturale de ubicuitate, autoritatea sa având efecte dincolo de granițele familiei, în societate, nu
numai pe perioada copilăriei ci chiar de-a lungul întregii vieți. Din păcate, în familia modernă nu se
mai aplică reguli clare de educație, de cele mai multe ori, părinții sunt prea permisivi, atribuind vârstei
comportamentele indezirabile ale copilului, comportamente care, odată cu trecerea timpului se
acentuează în loc să se atenueze. Părinții, „marii absenți”din viața copiilor, nu mai au nici timp și nici
disponibilitate pentru educație și de cele mai multe ori pasează această sarcină bonelor, sau bunicilor
în cele mai fericite cazuri, nu mai reușesc să se impună în fața copiilor, nu jalonează reguli clare și
consecvente, crescând copii debusolați, care se îndepărtează tot mai mult de ei, unii, din păcate din
ce în ce mai numeroși refugiindu-se în droguri, vicii sau infracționalitate juvenilă.
Părinții sunt cele dintâi modele și poate cele mai convingătoare pe care le poate avea un om
de-a lungul întregii sale vieți, de aceea responsabilitatea de a oferi un exemplu personal dezirabil
urmașilor este una dintre cele mai importante pentru cei care sunt părinți, proverbul „Capra sare masa,
iada sare casa, fiind în acest sens destul de elocvent.” Mai bine să lași copiilor tăi o creștere bună
decât aur” ne povățuiește un alt proverb românesc, pentru că vremurile se schimbă, averile se pot
pierde, dar ceea ce duci în suflet și în minte numai Dumnezeu îți poate lua. Din păcate, familia
modernă bogată pune foarte mult preț pe bunurile materiale, uitând adeseori să-și educe copiii în
cultul muncii, al respectului, cinstei și corectitudinii, considerând că se poate cumpăra totul cu bani.
De aici mulțimea de beizadele de Dorobanți sau de provincie, care se afișează în mașini scumpe și
haine de firmă uitând să mai dea pe la școală și sfidându-i pe copiii serioși, care fac cinste școlii
românești. Educația copiilor este o activitate complexă, nu are rețete sigure și universal valabile, de
aceea, despre copii se spunea în trecut că „Cine are să-i trăiască, cine nu să nu-i dorească”, lucru ce
evidențiază clar responsabilitatea aducerii pe lume a unui copil. „Nu faci un copil pentru tine, ci un
om în lume”, se spune adeseori despre părinții prea posesivi, care se tem să le dea drumul copiilor în
viață, crescându-i dependeți de ei, uneori chiar dincolo de vârsta maturității. Indiferent unde se naște
și ce fel de părinți are, fiecare persoană poartă cu sine toată viața pecetea celor „șapte ani de-acasă”
și „Copiii sunt cinstea părinților, iar părinții lauda copiilor.”
Bibliografie:
1. Badea, El., Caracterizarea dinamică a copilului şi adolescentului, E.D.P.R.A., Bucureşti, 1993;
2. Mătăsaru, M. Caiet de observații, Editura Casei Corpului Didactic, Bacău, 2010;
3. XXX, Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a copiilor între 3 - 6/7 ani, M.Ed.C.T., Bucureşti, 2008;
4. DGASPC Bacău - curs de specialitate asistent social, p 1;
5. Strategii de consiliere educațională a părinților, Editura Casei Corpului Didactic, Bacău 2014.
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Importanța celor șapte ani de acasă
Profesor învățământ preșcolar Oana ADAM
Școala Gimnazială „Ion Creangă” - structură Grădinița cu PP „Lizuca” Bacău
„Cei șapte ani de acasă” este o expresie pentru educația pe care părinții o dau copiilor lor.
Din perspectivă proprie, anii pe care îi petreci alături de părinții tăi sunt cei mai importanți, mai ales
primii, când înveți ce este viața defapt și cum trebuie să treci prin ea. În primul rând, orice părinte
trebuie să învețe să-i acorde copilului, încă din primele zile de viață, o atenție sporită. Când acesta
începe să priceapă și să aibă rațiune, părintele este cel responsabil pentru a-i explica diverse lucruri
ființei nou născute.
În al doilea rând, acești șapte ani de acasă îi arătăm în societate, când vorbim cu una sau
mai multe persoane, cum ne comportăm cu ele, sau când pur și simplu suntem puși într-o situație
mai delicată. Un bun exemplu pentru o bună educație este atunci când oferim locul nostru unei
persoane mai în vârstă ca noi sau deschidem ușa unei femei și așteptăm să intre. Acești ani i-am
primit la vremea noastră și o să-i dăm mai departe, e ceva ce nu moare.
Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi
în diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei
expresii: normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde
principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament
conştient, iar vârsta primei copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui
comportament social corect. Şcoala şi alte medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să
consolideze normele deja deprinse din familie.
Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce
se înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim:
Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care
piticul nu poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.
Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să
susţină, la rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.
Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor.
Jocurile copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei
mici pentru rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte.
Un copil „bine crescut” îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor
specifice vârstei lui.
Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu
ajutorul părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi
cunoaşterea şi aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul
la magazin, la medic sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu
încălcăm drepturile celorlalţi prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte,
respectăm simbolurile, credinţele şi valorile noastre şi ale celor de lângă noi.
Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.
Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică.
Pentru a o folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa
că recunoaşterea greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de
respect şi demnitate.
Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea,
defectul fizic sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face
diferenţa – în timp – între râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni.
Educația copilului are la bază o serie de reguli care formează ansamblul educațional. Fie ca
este vorba despre viața de acasă, fie că vorbim despre educația de la grădiniță sau școală, copilul
trebuie învățat să înțeleagă și să respecte regulilele de comportament sau de interdicțiile pe care i le
stabilesc parinții sau educatorii.Fiecare pă rinte are o serie de reguli și încearca să le aplice când e
vorba despre educația copilului său. Iată legea celor 5 reguli pentru reușita educației copilului.
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Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări,
eşecuri şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim
să-l insuflăm copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile
pe care te-ai străduit să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative.
Probabil că soluţia este, la fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa.
Şi exemplul personal, asta în primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele multaşteptate.
În concluzie, educația este cea mai de calitate haină pe care un om o poate îmbrăca, iar
haina a fost cumpărată din banii strânși în cei șapte ani.
Indiferent de convingeri, experiențe sau atitudini, scopurile tuturor părinților converg înspre
același rezultat: cu toţii ne dorim copii bine pregătiţi, care să-și găsească un loc cât mai bun într-o
lume din ce în ce mai competitivă, în care orice cunostință în plus poate face diferența. Unul dintre
răspunsurile tradiționale cu privire la întrebarea de început este, evident, școala.
Cu toate punctele sale slabe și cu toate acuzațiile care i se aduc, pe bună dreptate sau
părtinitor uneori, școala rămâne principalul mijloc de educație formală a copilului tău.
Rolul educației artistice în dezvoltarea personalității copiilor
Profesor învățământ primar Adina-Corina ALBU
Liceul de Artă „George Apostu” Bacău
Profesor învățământ primar Ramona-Mirela LĂZĂRICĂ
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Lespezi
Una din cheile secolul XXI este conceptul de a învăţa pe tot parcursul vieţii. J. Delors (2000)
demonstrează că educația se fundamentează pe patru piloni: a învăța să știi, a învăța să faci, a
învăța să trăiești împreună cu ceilalți, a învăța să fii, piloni ce vizează formarea unor anumite
competențe, din perspectiva societății contemporane.
Arta îndeplineşte, atât o funcţie de cunoaştere, cât şi una de comunicare, reflectând astfel
conţinutul esenţial al unei realităţi obiective. Când vorbim de artă, înseamnă că ne referim la
activitatea omului care are drept scop producerea unor valori estetice folosind mijloace de exprimare
cu caracter specific.
Personalitatea este determinată de interacțiunea între trăsăturile temperamentale și influența
mediului înconjurător. Astfel, o premiză importantă a formării unei personalităţi culte, cu înalte
aspiraţii morale şi spirituale o constituie educaţia artistică. Educația artistică are în vedere:
stimularea creativității şi imaginaţiei copiilor, contribuind astfel la dezvoltarea personalității lor;
furnizarea experienţelor senzoriale, vizuale, tactile; dezvoltarea şi cultivarea capacităţilor creative în
registrele metodice, specifice fiecărei arte; formarea, la copii, a unor deprinderi, cunoştinţe şi
înţelegere artistică; dezvoltarea abilităților de comunicare; formarea încrederii și a stimei de sine a
copiilor; identificarea potențialului artistic.
În contextul actual al globalizării, școala nu mai poate forma personalitatea elevului în afara
domeniilor de educație artistică (literar, muzical, coregrafic, teatral, plastic etc). Astăzi, cadrul
didactic trebuie să adopte o strategie didactică în care să stimuleze atitudinea interogativă a copiilor,
să favorizeze gândirea divergentă, să ofere câmp pentru manifestarea spontaneității și inițiativei
copiilor, să adapteze demersul didactic la particularităţile motivaţionale, intelectuale şi fizice ale
fiecărui copil.
Datorită acestui fapt, s-a trecut la abordarea interdisciplinară, apărând în noul curriculum, la
clasele primare, disciplinele integrate: muzică și mișcare, arte vizuale și abilități practice, joc și
mișcare, discipline esențiale pentru cultivarea educaiei artistice a copiilor.
Muzica joacă un rol important în viaţa oamenilor. Ea este cea mai răspândită şi mai
„apropiată” omului, deoarece exprimă esenţa fiinţei umane cu capacitatea ei de a crea şi de a se crea,
a desăvârşi şi a se desăvârşi, deci a da sens veritabilelor valori.
Educaţia muzicală, componentă de bază a educaţiei artistice în şcoala primară, dispune de
valenţe formative multiple, vizând toate resorturile personalităţii umane, atât pe cele afective cât şi
pe cele psiho-motrice şi intelectuale.

7

Anuarul Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Bacău - 2017
Scopul educaţiei muzicale constă în dezvoltarea sensibilităţii estetice a elevilor, a
capacităţilor de receptare şi de exprimare muzicală, prin activităţi practice de cântare (vocală şi
instrumentală) şi prin audiţii muzicale, în contexte de învăţare care să permită manifestarea spontană,
creativă a elevilor şi exprimarea preferinţelor acestora pentru audiere şi reaudiere, contribuind astfel
la dezvoltarea personalității copilului.
La vârsta școlară mică, cântarea este în strânsă legătură cu mişcarea. Astfel, abordarea
integrată a disciplinei muzică și mișcare prin asocierea muzicii cu mişcarea este adecvată
particularităţilor de vârstă ale copiilor din clasele primare, are valenţe pedagogice în sfera sprijinirii
dezvoltării fizice armonioase, a coordonării motrice, a dezvoltării simţului estetic, a dezvoltării
afective şi dezvoltării intelectuale. Această nouă disciplină contribuie la dezvoltarea personalității
elevilor, pentru că: stimulează manifestarea expresivă a elevului. Reacţia spontană şi naturală a
copilului este mişcarea. Prin combinarea audiţiei şi a cântecului cu mişcarea se asigură o practică
muzicală tip joc, iar jocul este activitatea de bază a copilului; reduce diferenţa contraproductivă între
şcoală şi viaţă. Muzica și mișcarea valorifică exprimarea personală şi creativă a copilului; pune
bazele învăţării conceptelor muzicale la nivel elementar într-o manieră intuitivă și accesibilă.
Educația muzicală contribuie la dezvoltarea personalității elevului pentru că muzica:
declanșează copiilor unele dispoziţii, emoţii, sentimente, pasiuni; stimulează gândirea, memoria,
atenţia, imaginaţia, creativitatea; susţine şi mobilizează voinţa, perseverenţa, tenacitatea; cultivă
copiilor unele trăsături morale şi de caracter. Utilizarea elementelor de limbaj muzical și anume:
timbrul, ritmul muzical, melodia contribuie, în mod vădit, la dezvoltarea personalității copiilor.
Elevii iau cunoştinţă cu lumea sonoră în care trăiesc, îşi lărgesc sfera cunoştinţelor şi deprinderilor
cu elemente tot mai diversificate ale universului sonor. Aceasta se face prin exerciții de distingere a
sunetelor din mediul ambiant; de identificare a surselor de producere a sunetelor; de diferenţierea
sunetelor muzicale de zgomote, a timbrului vocal de cel instrumental; de recunoaşterea timbrului
caracteristic unei categorii de voci sau instrumente muzicale, dar și de analizarea rolului expresiv al
timbrului în cadrul creaţiilor muzicale audiate.
Activităţile ludice, cu caracter oral-intuitiv, cântecele şi jocurile muzicale au un ritm propriu
care se însuşeşte în acelaşi timp cu linia melodică. Activităţile de consolidare a cântecelor şi jocurilor
învăţate se pot completa şi îmbogăţi cu următoarele activităţi ritmice: recitarea ritmică a textului
cântecelor; asocierea unor mişcări sugerate de conţinutul cântecelor; marcarea ritmului cântecelor
prin bătăi din palme, bătăi uşoare cu degetele în bancă, folosirea unor instrumente de percuţie sau a
unor obiecte sonore, mers ritmic; acompaniamentul ritmic; asocierea unor mişcări de dans adecvate
cântecelor; jocuri ritmice; improvizaţii ritmice. Jocurile didactice muzicale, îi ajută pe copii să-și
îmbogățească sonoritatea, ritmica, timbrul sonor muzical, să-și dezvolte deprinderile de scris-citit
muzical, a capacității de percepție muzicală, implicând copiii într-o participare activă responsabilă la
educația muzicală, educând spontaneitatea, creativitatea și imaginația copilului.
Activităţile specifice prin care melodia contribuie la dezvoltarea personalității copilului
sunt: exerciţii de diferenţiere a înălţimii sunetelor; exerciţii de percepere a mersului melodic însoţit
de reprezentări gestuale sau grafice convenţionale; exerciţii orale de intonaţie a sunetelor redate
grafic; exerciţii orale de recunoaştere a sunetelor intonate.
Un rol aparte în dezvoltarea personalității copilului o au audițiile, pentru că, prin intermediul
lor, copiii iau contact direct cu arta sunetelor. Audiția formează și dezvoltă copiilor deprinderea de a
asculta conștient dar și capacitatea de a înțelege mesajul muzical. Copiii trebuie coordonați pentru
trecerea de la ascultarea pasivă, empirică la cea activă, conștientă. Această trecere are un rol important
în dezvoltarea capacităților de receptare a muzicii și în dezvoltarea gustului estetic al acestora.
Studiul disciplinei arte vizuale şi abilităţi practice (conform programei școlare actuale, în
vigoare) contribuie la dezvoltarea personalității copiilor pentru că urmăreşte dezvoltarea progresivă
a competenţelor specifice, valorificarea experienţelor de învăţare ale elevilor şi accentuarea
dimensiunilor afectiv-atitudinale şi acţionale ale formării personalităţii acestora. Artele vizuale şi
abilităţile practice au fost abordate integrat în cadrul aceleiaşi discipline de studiu pentru că
domeniul artelor vizuale cuprinde: desen, pictură, modelaj, textile și hârtie, construcții, foto-video.
Toate acestea sunt prezente în viața de zi cu zi a copilului şi se raportează la ele.
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Abordarea integrată a acestei discipline contribuie la creşterea sensibilităţii copiilor, pentru
frumos, sporirea îndemânării şi încrederii în variate posibilităţi de exprimare a sinelui, și consolidează
respectul pentru valori, tradiţii şi semeni.
Activităţile de învăţare pentru această disciplină integrată: diverse exerciții de folosire
corectă a materialelor de lucru, exercițiile de observare pe imagini și reproduceri de artă a formelor
plastice, exercițiile de organizare a spatiului plastic ajută la dezvoltarea muşchilor mici ai mâini,
având implicaţii importante în formarea deprinderilor corecte de scris şi de executare a diverselor
tehnici specifice artelor vizuale. Activitățile de arte vizuale și practice pot fi însoțite de muzică,
aceasta din urmă creând o atmosferă plăcută de lucru pentru copii, făcânduiI mai degajați și mai
încrezători în forțele proprii. Integrarea acestor domenii îi ajută pe copii să înţeleagă utilitatea
produsului artistic şi valoarea estetică a lucrurilor utile, pentru a le dezvolta spiritul estetic şi practic.
Disciplina joc și mișcare, introdusă la clasele a III-a și a IV-a subliniază potențialul
instructiv-educativ al jocurilor, ca mijloace didactice specifice perioadei micii școlarități, prin faptul
că valorifică tendința naturală a copiilor pentru mișcare. Această mișcare poate fi însoțită de muzică
care să constituie un ambient în desfășurarea jocurilor.
Astfel, prin abordarea interdisciplinară, educația formală contribuie la formarea-dezvoltarea
educației artistice, conducând la realizarea obiectivelor educației artistice în școală prin contactul
direct cu obiectele şi fenomenele estetice prin intermediul organelor de simț, prin iniţierea elevilor în
conţinutul diferitelor arte, în teoria literară, în asimilarea unor informaţii de bază din domeniul
picturii, muzicii, cinematografiei. Educația formală oferă posibilitatea realizării tuturor obiectivelor
educaţiei artistice prin obiecte de învăţământ destinate special atingerii acestor obiective.
În urma celor prezentate mai sus, se observă că influenţa educaţiei artistice are o mare
importanţă asupra dezvoltării personalităţii copilului. Prin această educație artistică, copilul se
dezvoltă emoțional, pentru că muzica, desenul, mișcarea, dă posibilitate copilului să se exprime fără
cuvinte, creându-le, astfel un sentiment de forţă, de putere, ducând la dezvoltarea autoaprecierii în
crearea unei capodopere proprii.
Educația artistică contribuie și la dezvoltarea fizică a copilului, pentru că, prin exercițiile
artistico-plastice și a celor de mișcare li se dezvoltă controlul activităţii motrice fine, iar prin
exercițiile musicale le este stimulată acuitatea vizuală şi auditivă.
Prin educația artistică, se produce și dezvoltarea intelectuală a copiilor pentru că aceștia își
îmbogăţesc vocabularul cu elemente de limbaj plastic, tehnologic, muzical, își dezvoltă imaginaţia
reproductivă anticipativă, își însuşesc unele cunoştinţe fundamentale privind esteticul și își dezvoltă
procesele senzoriale şi cognitive.
Educația artistică contribuie la dezvoltarea creativității copiilor, pentru că, cântând,
desenând, copiilor le este stimulată gândirea divergentă şi găsirea unor soluţii variate și le este
dezvoltat simţul de apreciere a moştenirii culturale şi artistice.
Având în vedere cele prezentate, putem spune că a educa înseamnă a-i permite unei persoane
să-şi dezvăluie posibilităţile, înseamnă a-l lăsa pe copil să acţioneze, înseamnă a comunica în
profunzime cu un ecopil pentru a-l determina, apoi, să comunice cu sine.
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Diversitatea activităților extrașcolare
Profesor învățământ primar Viorica ALEXA
Școala Gimnazială ,,Liviu Rebreanu” Comănești
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.
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.
Activităţile extracurriculare organizate împreună cu elevii mei au conţinut cultural, artistic,
spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi
activitatea comunităţii locale.
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.
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 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. Se ştie că începand de
la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i în 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. În cadrul activităţilor organizate în
mijlocul naturii, al vieții sociale, copiii se confruntă cu realitatea și percep activ, prin acţiuni directe
obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viața în aer liber, în cadrul
acţiunilor turistice, preșcolarii își pot forma sentimental de respect și dragoste față natură, față de om
și realizările sale. În urma plimbarilor, a excursiilor în natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate
si 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.
Serbările şcolare sunt momente de maximă bucurie atât pentru copii, cât şi pentru părinţii
lor. Ele aduc lumină în suflete, dau aripi imaginaţiei, entuziasmului şi rămân de-a pururi ca momente
de neuitat în viaţa fiecăruia.
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.
Concursurile de creaţie literară şi plastică urmăresc stimularea implicării elevilor în activităţile
extraşcolare, descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor artistice şi literare ale copiilor din ciclul primar.
Prin participarea la astfel de proiecte elevii îşi dezvoltă aptitudinile artistice şi literare, spiritul de
echipă (în realizarea lucrărilor colective), îşi vor testa aptitudinile, îşi vor putea pune în valoare
calităţile artistice .
Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul copiilor pentru şcoală şi pentru
oferta educaţională.
Bibliografie:
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Educația nonformală
Profesor învățământ primar Dalia ALECSANDRU
Școala Gimnazială Buciumi
Motto: „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”)
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. Trebuie să precizăm că este utilă respectarea
unor reguli și principii pentru a desfășura activități nonformale de calitate. Acestea au la bază
competențele și conținuturile educației formale și oferă diverse posibilități de aplicare a cunoștințelor
dobândite în cadrul educației oficiale. Nu exclud efortul elevilor și sunt atractive datorită formelor
lor variate (cercuri de lectură, sportive, cultural-științifice, întâlniri cu scriitori, cluburi de știință,
serbări școlare, drumeții, excursii, tabere, expediții, școala de weekend, concursuri, vizionări de
spectacole, vizite la muzee, biblioteci etc.). De regulă, activitățile au loc în școală și sunt constituite
din cercuri pe discipline cu caracter tematic sau pluridisciplinar, competiții culturale/sportive, sesiuni
de comunicări științifice, comemorări sau festivități, olimpiade etc. Au caracter formativ-educativ,
sunt facultative sau opționale, cunosc modalități diferite de finanțare, nu presupun acordarea de note
și evaluarea riguroasă, promovează munca în echipă, presupun un demers cross-/trans/interdisciplinar, sunt dirijate de personal specializat, aflat în strânsă legătură cu părinții, elevii,
organizațiile socioculturale sau politice. Conținutul este organizat pe arii de interes, nu pe ani de
studiu sau pe discipline academice.
Valențele educative ale activităților nonformale reliefează relația mai destinsă, mai apropiată
dintre educator și educat. Chiar dacă profesorul conduce întregul demers didactic, elevii se pot
manifesta spontan și liber. Adultul nu își impune punctual de vedere, cel mult sugerează, cooperează
și îi sprijină să devină buni organizatori ai propriei activități. În prim-plan se află educabilul, în plan
secund rămânând cadrul didactic, tocmai pentru ca elevul să își poată valorifica abilitățile
organizatorice, de cooperare, de colaborare, de asumare a responsabilității. Paleta de strategii
didactice variate oferă elevului șansa de a acumula experiențe de viață prin contactul nemijlocit cu
oamenii, cu fenomenele de cultură materială și spirituală. Educatul devine resursă, producător, lider
de opinie, cu alte cuvinte, participant activ la propria învățare.
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 elevilor.
Pentru a stimula dezvoltarea cognitivă, spirituală, interpersonală și socială, activitățile
nonformale, ca și cele formale, se adaptează cerințelor individuale ale elevilor, potențialului acestora.
Școala din zilele noastre nu poate ignora experiențele acumulate de elevi în cadrul acestor
activități. Ca și educația formală, cea nonformală urmărește formarea unor comportamente propice
învățării continue, chiar și prin mijloace proprii, achiziționarea unui volum de informații și
transferarea lui în diverse domenii ale cunoașterii, dezvoltarea gândirii critice, multiplicarea
experiențelor pozitive.
În ultimul timp, constatăm o tendință de apropiere între educația formală și cea nonformală:
prima tinde să devină tot mai flexibilă, mai adaptată nevoilor și motivațiilor specifice educabililor, în
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vreme ce a doua se organizează din ce în ce mai riguros, urmărește o cât mai explicată recunoaștere
publică, folosește metode deja probate și recunoscute de specialiști, urmărește asigurarea unei
anumite calități. Cu toate acestea, educația nonformală își are rolul ei, sprijinind eforturile celor care
doresc sporirea coerenței procesului instructiv-educativ: educația permanentă și orientarea
prospectivă a educației.
Climatul afectiv al familiei și personalitatea copilului
Profesor învățământ primar Carmen-Paula ANDREI
Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Bacău
Familia este unul din factorii care prin legea nescrisă a naturii, dar şi prin legea scrisă a
drepturilor omului, are obligaţia de a oferi un climat fundamental atât afectiv, cât şi ocrotitor.
Deoarece cea mai mică tulburare care apare în echilibrul afectiv al părinţilor provoacă tulburări în
psihicul copiilor, trebuie să acordăm o deosebită importanţă unor situaţii de acest gen, cum ar fi:
• iubirea tiranică a părinţilor pentru copii - determină dependenţă exagerată şi astfel
imaturitate;
• ambivalenta afectiva manifestată fie prin:
- acordare neechilibrată a afectiunii din partea celor doi părinţi (când unul îl ceartă, celălalt îl apără);
- neconcordanţa dintre mesaje - double bind - (părintele îi spune copilului că-l iubeşte, dar nu o şi
demonstrează);
• indiferenţa afectivă manifestată prin:
- deprivare maternă/paternă prin divorţ,
- absenţa afectivă a părintelui (deşi prezent fizic, părintele nu reprezintă un sprijin afectiv pentru
copil).
Experimentele realizate de cercetătorul psiholog E. B. Hurlock au demonstrat că cea mai
bună metodă de susţinere afectivă şi stimulare motivaţională este lauda, încurajarea, în timp ce bătaia,
critica dacă sunt continue se soldează cu destructurări ale personalităţii, chiar cu nesupunere în faţa
autorităţii, iar cea mai dureroasă formă de raportare la succesul şi eşecul adolescenţilor este
nepăsarea, ignorarea, pentru că aceasta nu determină trăiri psihice afective pozitive sau negative şi se
soldează cu sentimentul izolării şi nepăsării.
Caracterul protector al familiei se caracterizează prin sentimentul securităţii, al susţinerii,
al echilibrului, sentimentul de a trăi în linişte. În acest sens câteva situaţii cu efecte negative sunt:
certuri, violenţe, agresivitate verbală şi fizică în cadrul familiei. Statisticile arată că peste 70% dintre
copiii delincvenţi şi 65% dintre cei cu tulburări neuropsihice provin din aceste medii. Astfel de
comportamente pot determina şi fuga de acasă, mai ales în adolescenţă.
divorţul sau separarea părinţilor - în urma lor copilul fiind supus unor motivaţii, tendinţe şi norme
contradictorii care împiedică dezvoltarea psihică corespunzătoare
Cercetările de specialitate arată că temperamentul este înnăscut, în timp ce caracterul se
formează prin educaţie, având o mare influenţă asupra personalităţii, sistem care se dezvoltă până
spre 20 de ani. Datorită faptului că din 24 de ore/zi copilul îşi petrece în cadrul familiei cele mai
multe ore, punând în calcul şi zilele de weekend, familiei îi revine o importanţă majoră în educaţie.
Deci, este deosebit de important modul cum se achită părinţii de sarcinile şi de responsabilităţile lor
în educarea şi formarea copilului şi cum interacţionează acţiunea educativă a familiei cu cea a şcolii.
Astfel de sarcini şi responsabilităţi sunt:
• asigurarea subzistenţei şi educaţiei;
• educarea şi dirijarea comportamentului în concordanţă cu standardele socio-culturale;
• realizarea unei relaţii de comunicare şi aceasta nu doar la nivel faptic;
• corectarea erorilor de comportament;
• comunicare verbală despre noţiunile de „bine” şi de „rău”:
- prin oferirea de modele proprii - exemple personale ale părinţilor (nu le putem cere
copiilor să facă ceea ce părinţii înşişi nu fac),
- prin a nu cere copiilor să mintă în diverse situaţii pentru a absolvi pe părinte de

12

Anuarul Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Bacău - 2017
anumite responsabilităţi;
• susţinerea afectiv - morală - recunoaşterea şi aprecierea rezultatelor copilului, ceea ce nu
înseamnă blamarea sa în caz de eşec, ci stabilirea unei relaţii de iubire, respect şi încredere reciprocă,
încurajarea în a persevera;
• acordarea dreptului de membru al familiei, de participant activ la schimbările din cadrul ei
- pentru că cei care participă la depăşirea cu succes a unei crize de familie au ulterior o mai mică
vulnerabilitate la stres;
• informarea în legătură cu particularităţile vârstei pe care o are copilul (de la specialişti,
profesori, mass-media etc.).
Pentru a asigura climatul afectiv optim în familie aplicaţi consecvent următoarele sugestii:
ÎN FIECARE ZI:
• spuneţi TE IUBESC!,
• sărutaţi-i înainte de culcare,
• îmbrăţişaţi-l,
• învăţaţi-i autodisciplina (ordine, etc),
• râdeţi împreună cu ei,
• verificaţi-le lecţiile,
• limitaţi-le timpul petrecut în faţa televizorului,
• asiguraţi-vă că mănâncă bine,
• învăţaţi-i bunătatea prin exemple,
• spuneţi „Mulţumesc!” când vă oferă ceva;
O DATĂ PE SĂPTĂMÂNĂ:
• urmaţi o activitate de interes comun împreună,
• găsiţi posibilităţi de a rămâne singur cu copilul,
• petreceţi o seară doar cu familia,
• faceți o recapitulare a lecţiilor cu copilul,
• jucaţi un joc împreună,
• ajutaţi copiii să facă o faptă bună, dar anonimă;
DE CÂTEVA ORI PE LUNĂ:
• reamintiţi reuşitele şi recompensele,
• învăţaţi-i o ocupaţie utilă în viaţă (gătit, spălat),
• întrebaţi cum mai merg lucrurile (la şcoală, cu prietenii, în familie),
• încercaţi ceva nou împreună cu copiii,
• vizitaţi o bibliotecă, un muzeu,
• acordaţi din timpul dvs. pentru a vă copilări ,
• fiţi spontani, nu le cereţi prea mult,
• verficaţi-le carnetele de note;
O DATĂ PE LUNĂ:
• reamintiţi ce înseamnă familia pentru dvs.,
• actualizaţi regulile din casă,
• adaptaţi responsabilităţile,
• mergeţi în excursie,
• purtaţi o discuţie lungă de la om la om,
• reciclaţi, daţi săracilor,
• bucuraţi-vă toţi de o aniversare.
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Succesul școlar și factorii reușitei
Profesor învățământ primar Simona-Elena ANDREI
Școala Gimnazială „Emil Racoviță” Onești
Succesul şcolar reprezintă concordanţa între capacităţile şi interesele elevului, pe de o parte,
şi cerinţele şcolare din cadrul procesului de învăţământ, pe de altă parte. În funcţie de nivelul sau
calitatea activităţii de predare a dascălilor, a potenţialului intelectual al elevilor, a gradului de efort şi
voinţă al acestora în activitatea de învăţare, succesul şcolar prezintă diverse nivele calitative.
În activitatea şcolară există o multitudine de factori care condiţionează succesul, clasificaţi
în două mari categorii: factori externi şi factori interni.
Factorii externi, sau sociopedagogici, se clasifică la rândul lor în factori pedagogici(structura
sistemului de învăţământ, tehnologia didactică, metodologia predării, sistemul de cerinţe instructiv educative, pregătirea şi calităţile profesorului) şi factori extrapedagogici (atmosfera din familie,
atitudinea părinţilor faţă de şcoală, prietenii copilului).
Dintre factorii interni, sau biopsihologici, un rol important îl ocupă factorii de ordin somatofiziologic, dezvoltarea fizică, starea de sănătate, echilibrul fiziologic. Starea generală a sănătăţii îşi
pune amprenta asupra puterii de muncă şi a rezistenţei la efort. Factorii psihologici, la rândul lor, se
mai pot clasifica în intelectuali şi nonintelectuali, cea mai mare importanţă având-o primii.
Factorii intelectuali constau în inteligenţă şi în procesele cognitive şi reglatorii pe care
inteligenţa le structurează: gândire, memorie, imaginaţie, limbaj, atenţie şi spirit de observaţie, toate
acestea circumscriind structura intelectuală a personalităţii. Trebuie precizat că nivelul şi calităţile
acestor procese sunt rezultatul muncii educative sistematice şi pricepute a educatorilor. Dacă un elev
nu-şi poate concentra şi menţine atenţia pe parcursul lecţiei, dacă memorează mecanic, dacă îi lipseşte
spiritul de observaţie sau gândirea este neevoluată, cu siguranţă nu va avea rezultate bune la
învăţătură.
Factorii nonintelectuali sunt reprezentaţi prin factorii motivaţionali, cei afectiv – atitudinali
şi cei volitiv-caracteriali. Sunt cazuri în care elevi cu o dotare intelectuală medie au rezultate foarte
bune la învăţătură tocmai datorită calităţii acestor factori nonintelectuali: interes deosebit pentru
acivitate, aspiraţii ridicate, perseverenţă, disciplină, sistem şi metodă în studiu. Aşadar, o motivaţie
pozitivă puternică favorizează obţinerea unor performanţe şcolare ridicate, motivaţia îndeplinind
rolul de activator şi dinamizator în reuşita şcolară a elevilor. Există, totuşi, un nivel optim de activare
motivaţională, cu efecte pozitive asupra performanţelor, atât supramotivarea cât şi submotivarea
ducând la obţinerea unor rezultate mai slabe. Specifică activităţii de învăţare este motivaţia cognitivă
care cuprinde şi trebuinţa de informaţie, curiozitatea perceptivă, trebuinţa de perfecţionare.
Un alt factor nonintelectual îl reprezintă atitudinea faţă de învăţătură. Atitudinea pozitivă
este dependentă, pe de o parte de semnificaţia pe care o au sarcinile de învăţare asupra elevului, iar
pe de altă parte de aprecierea rezultatelor învăţării de către profesori şi părinţi.
Succesul şcolar este asigurat şi de factorii volitiv – caracteriali, precum conştiinciozitatea,
perseverenţa, spiritul de iniţiativă, independenţa, stăpânirea de sine, rezistenţa la efort, pentru că
învăţarea presupune formularea unor scopuri, mobilizarea resurselor energetice pentru depăşirea unor
conflicte motivaţionale.
Factorii conducători, cardinali, ai succeselor şcolare sunt, fără îndoială, cei pedagogici:
planurile, programele, manualele, regimul şcolar, calitatea muncii educatorilor, lecţiile. Acestea
furnizează dascălului „materia” din care construieşte conţinutul învăţământului. Supraîncărcarea
planurilor, programelor şi manualelor dăunează procesului de învăţământ, făcând dificilă activitatea
profesorului şi a elevului.
Priceperea şi succesul muncii educatorului are ca premisă cunoaşterea elevilor săi. Astfel,
el va şti să dea fiecăruia ce i se cuvine şi cât i se cuvine din conţinutul pe care îl are în programe şi
manuale. Utilizarea cu succes a metodelor de predare -învăţare şi evaluare este o problemă ce ţine de
psihologie. Tactul pedagogic are în structura sa cunoştinţe de psihologie, care se exprimă sub formă
de comportament didactic şi educativ. Pentru ca acest comportament să fie eficient educatorul trebuie
să stăpânească temeinic trei domenii: conţinutul specialităţii, instrumentele de lucru şi universul
psihic al elevilor săi. Dacă în unul dintre aceste domenii este deficitar, succesul în activitate va fi
prejudiciat. Nu se poate vorbi în niciun caz de succes profesional fără a se vorbi de rezultatele
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elevilor, cum nu se poate vorbi despre succesele elevilor fără a se merge cu gândul la principalul
autor moral al acestora, adică profesorul.
De-a lungul timpului, se ştie că de felul cum porneşte copilul în ciclul primar depinde
formarea lui ulterioară. Am putea spune chiar că un dascăl bun în şcoala primară echivalează cu un
noroc în viaţă, pentru că el contribuie în mare măsură la formarea şi educarea fiecăruia dintre noi.
Dascălul este cel care asigură succesul în viaţă al elevului. Relaţia cu elevul nu presupune simpla
comunicare din actul educaţional, ci ea înseamnă implicarea întregii personalităţi umane. Meseria de
dascăl nu presupune doar să ştii operaţiile matematice, ci să îl faci pe elev să opereze cu ele.
Pentru a avea succes în activitatea sa, dascălul trebuie să aleagă cele mai eficiente
modalităţi de lucru cu elevii, trebuie ca el să deţină competenţe nu doar cognitive, ci şi relaţionale şi
comportamental -atitudinale. El trebuie să cunoască domeniul şi didactica disciplinelor predate, săşi cunoască elevii şi să asiste la propria lor dezvoltare, promovând un sistem de valori în concordanţă
cu idealul educaţioanl.
Un moment dificil este începutul clasei pregătitoare, când elevul ia contact cu lucruri noi
şi care pot avea repercusiuni nedorite dacă învăţătorul nu-l pregăteşte cu tact pentru ce va urma.
Simion Mehedinţi spunea că „numai un iubitor de copii poate fi şi un bun învăţător ”.
Aşadar, învăţătorul, pentru a fi „bun” trebuie să ştie să se apropie de copil, să aibă un spirit ludic şi
să îmbine echilibrat exigenţa cu destinderea.
Reuşita în activitatea didactică depinde foarte mult şi de obiectivitatea aprecierilor,
evitându-se distorsiunile în evaluarea rezultatelor elevilor, cum ar fi efectul halo, de anticipaţie, de
contrast, de contaminare etc.
Trebuie să se ţină cont de faptul că „orice copil are ceva bun în el şi că acel bun trebuie
descoperit şi pus în valoare” (Simion Mehedinţi ). De aceea, pentru a se obţine succesul şcolar este
necesară şi extrem de utilă tratarea diferenţiată a elevilor, atât în ceea ce priveşte volumul de
cunoştinţe cerut, cât şi metodele de abordare a comunicării.
Elevul care obţine succesul la şcoală este, în acelaşi timp şi elevul care obţine succes la
profesori, iar acest tip de elev este cel care învaţă bine, mult, este conştiincios, ştie să se poarte, este
atent la ore, nu face gălăgie, se implică, este ambiţios... Cu alte cuvinte, elevul care corespunde
aşteptărilor profesorului.
Pe lângă elevul cu succes la profesori mai există şi un alt tip, elevul care are succes în
rândul colegilor, acest tip referindu-se la calităţile pe care elevii le apreciază la un coleg. Succesul în
rândul elevilor este deseori determinat de imaginea pe care elevul şi-o creează prin aspect,
vestimentaţie, comportament faţă de colegi şi profesori. Elevul de succes se mai numeşte şi elevul
popular, iar imaginea acestuia este determinată de modul în care se îmbracă şi se comportă cu colegii
şi profesorii, uneori având succes cel care testează limitele normelor sau chiar le încalcă.
Elevul apreciat de colegi reflectă o imagine de tip informal, este cel care este apreciat prin
perspectiva normelor şi valorilor individuale şi de grup ale elevilor, nu prin sita criteriilor formale ale
şcolii, stabilite prin profilul responsabilităţilor prevăzute de statutul de elev.
Sunt foarte apreciaţi elevii care învaţă şi bine şi sunt populari, care stabilesc un echilibru
între calităţile dorite de profesori (să înveţe, să aibă rezultate bune) şi cele dorite de elevi (să fie un
bun prieten, să nu fie ipocrit, să fie descurcăreţ, să ştie să se şi distreze, să participe la activităţile
informale de grup, să poţi avea încredere în el, să nu trădeze încrederea grupului etc.)
Elevul cu succes printre colegi este şi prietenul de încredere, cel care ştie să păstreze un
secret. Mulţi elevi consideră că prietenia este de fapt şi motivul pentru care vin cu plăcere la şcoală,
pentru care uneori vacanţa li se pare prea lungă. Păstrarea unui secret este o calitate care îi leagă
foarte mult; ea întăreşte complicitatea de grup şi o consideră un criteriu eliminatoriu pentru includerea
sau excluderea unui coleg din grup.
Dezvoltarea armonioasă a tinerei generaţii se poate realiza în mediul familial şi mai apoi
în cel şcolar, unde elevul începe să-şi contureze o imagine de sine, începe să-şi dezvolte încrederea
în sine. Copilul, tânărul, dar şi adultul, devin conştienţi de imaginea de sine numai în situaţiile de
grup, în activităţile colective sau în relaţiile zilnice cu ceilalţi. Fiecare facem parte simultan din mai
multe grupuri care interferează: familia, clasa de elevi, profesorii, prietenii etc.
Copiii şi tinerii vor să fie apreciaţi, respectaţi şi iubiţi indiferent de rezultatele şcolare, însă
părinţii şi profesorii fac de cele mai multe ori aprecieri pozitive numai atunci când văd performanţe.
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Neîncurajarea celor cu rezultate slabe la învăţătură duce la lezarea imaginii de sine, iar remedierea
acestei stări de fapt se poate realiza numai prin apreciere şi recompensă.
În mediul şcolar rezultatele la învăţătură şi disciplină nu ar trebui să-i determine pe dascăli
să aibă atitudini negative faţă de copil, deoarece reproşurile primite sunt indicatori ai valorii de sine
a acestuia. Într-un cuvânt, trebuie să acordăm o grijă deosebită modului în care vorbim copilului sau
în prezenţa copilului.În schimb o stimă de sine pozitivă şi realistă oferă condiţiile formării şi
dezvoltării durabile a capacităţii de a lua decizii responsabile, de a accepta limitele personale, de a
reacţiona pozitiv la presiunile grupului sau la eşecurile personale. S-a observat că elevii care au o
stimă de sine pozitivă nu se simt complexaţi în raport cu alţii, stabilesc relaţii bune cu ceilalţi în
planul comunicării, ştiu care le sunt limitele, acceptă schimbările şi realizează cu uşurinţă lucruri noi,
sunt conştienţi că nu ştiu anumite lucruri, dar sunt dispuşi să înveţe, pot să minimizeze semnificaţiile
eşecurilor şi să se mobilizeze, oferă ajutor celorlalţi, nefiind aroganţi sau cinici.
În concluzie, succesul este acela care ajutǎ la depǎşirea situaţiilor ,,penibile”, la dizolvarea
inhibiţiilor psihice, la restructurarea atitudinilor negative, fiind o cale eficientǎ a prevenirii formelor
de inadaptare socialǎ. Nu putem să vorbim despre succes şcolar fără a vorbi despre elevul de succes,
despre cel care obţine succesul, şi nu putem vorbi despre elev de succes fără a vorbi despre autorul
său moral, care este dascălul.
Bibliografie:
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Promovarea egalităţii de şanse în educaţie
Profesor învățământ primar Roxana-Mihaela ANTON
Şcoala Gimnazială ,,Miron Costin” Bacău
Sol lucet omnibus - oamenii se nasc egali în faţa vieţii, bunurile pământului sunt hărăzite
tuturor, drepturile naturale, drepturile cetăţeneşti, legile sunt făurite spre a fi deopotrivă pentru toată
lumea, aidoma razelor soarelui.
Egalizarea şanselor înseamnă un proces continuu, prin care diversele sisteme ale societăţii şi
mediului sunt puse la dispoziţia tuturor, inclusiv a persoanelor cu dizabilităţi.
Educaţia pentru toţi a preocupat şi angajat comunitatea internaţională încă din anul 1948, o
dată cu adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. Convenţia Naţiunilor Unite cu privire
la Drepturile copilului, adoptată şi deschisă spre semnare şi ratificare de către Adunarea Generală
prin Rezoluţia 44/25 din 20 noiembrie 1989, este ratificată şi de România la 25 septembrie 1990.
Această convenţie obligă statele semnatare să asigure dreptul la educaţie pentru toţi copiii.
Astfel, în articolul 28 se specifică că: ,,Statele părţi recunosc dreptul copiilor la educaţie şi,
în vederea exercitării acestui drept, în mod progresiv şi în baza egalităţii de şanse, în special statele
membre vor avea obligaţia de a asigura învăţământul primar gratuit pentru toţi copiii’’. Declaraţia de
la Salamanca (Spania, 10 iunie 1994) este un document de valoare majoră în promovarea educaţiei
incluzive. Principiul-cadru care guvernează acest document este acela că:
Şcolile trebuie să includă în procesul de învăţământ toţi copiii, indiferent de condiţiile fizice,
intelectuale, sociale, emoţionale, lingvistice sau de altă natură. Acestea trebuie să includă în egală
măsură copiii cu handicap şi cei supradotaţi, copiii străzii şi pe cei încadraţi în muncă, pe cei
aparţinând minorităţilor lingvistice, etnice sau culturale, precum şi copiii provenind din alte zone sau
grupuri dezavantajate sau marginalizate.
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (2000/C364/01) specifică în Art. 14
(Dreptul la educaţie): „Orice om are dreptul la educaţie, precum şi accesul la formare profesională şi
formare continuă.” În acelaşi document, în Art. 21 (Nediscriminarea) este menţionat faptul că: „Se
interzice orice discriminare bazată pe în special pe motive de sex, rasă, culoare, origini etnice sau
sociale, caracteristice genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice, apartenenţă la o
minoritate naţională, avere, naştere, handicap, vârstă sau orientare sexuală.”
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În Art. 26 (Integrarea persoanelor cu handicap) se specifică că: ,,Statele membre ale Uniunii
Europene recunosc şi respectă dreptul persoanelor cu dizabilităţi de a beneficia de măsuri care să le
asigure autonomia, integrarea socială şi profesională, precum şi participarea la viaţa comunităţii.”
În condițiile actuale, școala trebuie să-și extindă scopul și rolul pentru a putea răspunde unei
mai mari diversități a copiilor. Învățământul, în calitate de prestator de servicii, trebuie să se adapteze
cerințelor elevilor și nu invers.
Altfel spus, este imperios necesar să se facă trecerea de la integrare la incluziune, pentru o
educație pentru toți, care să satisfacă nevoile/aspirațiile și să valorifice potențialul tuturor
copiilor.Mediul familial sau școlar este un factor important în dezvoltarea intelectuală, deoarece s-a
constatat faptul că acei copii crescuţi într-un mediu stimulativ au o dezvoltare intelectuală rapidă şi
intensă în comparaţiei cu cei crescuţi într-un mediu restrictiv, sărac. Copilul are nevoie să fie sprijinit
în dezvoltarea abilităţilor sale fizice mentale, sociale, care îi facilitează supravieţuirea şi realizarea
individuală şi socială de mai târziu. Dacă dorim să sprijinim copilul mic în procesul dezvoltării sale,
trebuie să înţelegem multiplele faţete ale acesteia şi să definim contextul în care trăieşte.
Un mediu propice dezvoltării copilului este unul stimulativ, sigur, sănătos, ce crează situaţii
de interrelaţionare şi care oferă situaţii de învăţare. Învăţarea reprezintă achiziţiile de cunoştinţe,
deprinderi şi abilităţi realizate de copil. Astfel, învăţarea este o verigă importantă a procesului de
dezvoltare, iar rezultatele ei pot fi influenţate de calitatea îngrijirii primite de cel mic. Presiunea şi
sprijinul sunt două laturi ale dezvoltării şi ale învăţării. Acţiunile de sprijin presupun stimularea
dezvoltării şi implică presiune directă asupra copilului şi asupra mediului înconjurător.
Una dintre valorile promovate de curriculum pentru educaţia incluzivă este nondiscriminarea şi excluderea inechităţii sociale, cuturale, economice şi de gen (asigurarea de şanse
egale tuturor copiilor, indiferent de gen, etnie, religie, printr-o abordare educaţională echilibrată). În
acest sens, cadrul didactic trebuie să evite exprimările şi prejudecăţile de tip discriminator şi să nu
manifeste prejudecăţi faţă de copii din cauza comportamentului părinţilor acestora (Nu mă aşteptam
la altceva de la X, căci nici tatăl lui nu salută oamenii pe stradă.). De aceea, educatorul trebuie să aibă
în vedere nevoile educaţionale ale fiecărui copil, astfel încât toţi copiii să se simtă acceptaţi şi
valorizaţi. NU trebuie uitat următorul aspect: Fiecare copil are o latură pozitivă ce îl aşază într-o
lumină ce are proprietatea de a estompa anumite „pete” ale comportamentului. Niciun copil nu
trebuie să se simtă exclus sau dezavantajat datorită etniei, culturii, religiei, limbii materne, mediului
familial, deficienţelor de orice natură, sexului sau nivelului capacităţilor sale. Poate că acesta este
motivul pentru care una dintre temele specifice de educaţie pentru politicile UNESCO şi UNICEF
este dezvoltarea şi protecţia micii copilării. Astfel, comunitatea este încurajată să ofere condiţii
favorabile dezvoltării tuturor copiilor, deoarece aceştia pot deveni vulnerabili în dezvoltare atunci
când trăiesc experienţe negative sau sunt defavorizaţi. De aceea, ar fi indicat să nu uităm câteva dintre
cele mai importante drepturi ale copilului, drepturi ce îi pot oferi siguranţă în procesul de dezvoltare:
- copiii au dreptul de a trăi şi de a-şi dezvolta la maxim potenţialul;
- toţi copiii, fără distincţie de sex, rasă, limbă, religie, trebuie să aibă şansa de a-şi dezvolta
întregul potential;
- copiii, datorită vulnerabilităţii lor fizice şi mentale, au nevoie de îngrijire şi atenţie special;
- copiii care trăiesc în condiţii foarte dificile au nevoie de atenţie special;
- părinţii şi familiile au responsabilitatea primară pentru creşterea, dezvoltarea şi educarea
copiilor lor.
Realitatea ne oferă, tot mai des, situaţii în care lucrăm cu copii etichetaţi ca fiind „dificili”.
Cum s-a ajuns aici şi de ce? Poate din motive ereditare sau prin vicierea mediului familial sau
educaţional. Importantă rămâne această situaţie şi această întrebare la care vin cu următorul
răspuns: Poate nu reuşim să inserăm copilului respect şi toleranţă. Şi pentru că orice răspuns trebuie
să aibă un fundament. Iată şi argumentele mele:
• poporul român şi-a pierdut încrederea în educaţie,
• puterea exemplului oferit de vedetele de „carton” primează în faţa celui oferit de adevăraţii
învăţaţi ai societăţii,
• părinţii au alte priorităţi decât educaţia copiilor,
• lipsa de comunicare din cadrul familiei şi nu numai.
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Educaţia, în general, este foarte importantă, iar educaţia tuturor copiilor este cu atât mai
importantă cu cât fiecare dintre aceştia vine cu un bagaj de cunoştinţe şi experienţe ce trebuie
valorizate şi utilizate în evoluţia lor ulterioară. Poate de aceea există un argument moral al educaţiei:
prin copil, umanitatea îşi transmite valorile. Pentru a păstra valorile morale şi sociale, sau pentru ale
îmbunătăţi trebuie să începem de la cei mici. Cultul familiei, ce îşi desfăşoară relaţiile şi activitatea
în armonie, este promovat de programele educaţiei. Depinde de noi, ca părinţi, educatori sau simpli
membri ai comunităţii să influenţăm politicile şi practicile sociale pentru a constitui prin programele
educaţiei un start mai bun pentru toţi copiii.
Copiii- păstrători ai obiceiurilor şi tradiţiilor locale
Profesor învățământ primar Mariana ARDELEANU
Şcoala Gimnazială „Emil Brăescu” Măgura, Bacău
Zestrea unei naţiuni o constituie valorile sale culturale şi tradiţionale: graiul, portul,
obiceiurile şi religia.
Când acestea sunt pe cale de dispariţie putem vorbi de un proces ireversibil de degradare a
naţiunii şi chiar de dispariţie a acesteia.
În lumea contemporana, a vorbi despre tradiție ar părea că înseamnă a fi în urma societății,
sau a promova lucruri perimate, ori a privi prea mult în trecut. Trecem însă prea ușor cu vederea
faptul că tradiția înseamnă o sumă de valori, o experiență comunitară, în mijlocul căreia ne naștem
și de la care plecăm, chiar atunci când inovăm. Pentru că, așa cum remarcau, în estetica, G. Călinescu
la noi și T.S. Eliot în America, raportul dintre tradiție și inovație înclină în favoarea celei dintâi.
Inovația fără tradiție nu are sens, iar ceva cu totul nou nu ar fi înțeles de nimeni și nici util.
Dacă înțelegem tradiția ca pe o sumă de valori, dacă conștientizăm faptul că ne naștem, trăim și
profităm de pe urma tradiției, în sensul larg al termenului, cel de totalitate a valorilor acumulate de
societate la un moment dat, putem lega tradiția de educație, de credință, de cultură și tehnică, de
toate domeniile vieții, de noi înșine, care, astfel, trebuie să devenim responsabili pentru valorile pe
care le creăm și le transmitem celor care ne vor urma.
Astăzi, când facem parte din familia unită a ţărilor europene, când relaţiile dintre aceste
state, bazate pe încredere şi întrajutorare, sunt mult mai prietenoase, când graniţele devin treptat doar
imaginare, naţiunile pot dăinui în timp prin ce au mai trainic şi mai valoros.
Pentru ca generaţiile care ne urmează să cunoască rădăcinile poporului şi evoluţia sa pe
treptele istoriei, este de datoria noastră, a celor cu misiunea de educatori, să le lăsăm cât mai puţin
alterată zestrea de care vorbeam, pentru a ne recunoaşte şi a nu uita că am fost şi că suntem români.
Oriunde, în Europa şi în lume, oricâtă unitate în diversitate ar exista, ceea ce ne păstrează
identitatea sunt graiul, portul şi obiceiurile.
Această preocupare de transmitere spre viitor a tradiţiilor şi obiceiurilor locale s-a păstrat
de-a lungul timpului şi în localitatea noastră prin activităţi de ţesut, cusut, cojocărit, cântece
transmise prin viu grai, dansuri populare, obiceiuri, descântece etc.
Tradițiile românilor sunt comori ce nu ar trebui uitate sau părăsite şi nici schimbate prin
troc cu alte obiceiuri importate din alte țări. Ele sunt ale noastre, ne caracterizează, ne definesc şi
prin ele ne simţim mai bogaţi, mai aleşi, mai altfel decat alţii. Aceste tradiţii ne fac mai „exotici” în
ochii europenilor şi altor naţii, putem fi subiect de discuţii şi de laudă, de aprecieri cu semnul mirării.
Tradiţiile românilor sunt diferite de la o zonă la alta, după cum spune o vorbă câte bordeie,
atâtea obiceiuri, însă tocmai acest lucru ne face mai frumoşi, mai atrăgători şi mai originali.
Poporul român a fost întotdeauna un popor credincios, în majoritate ortodox, iar majoritatea
tradiţiilor şi obiceiurilor relaţionează cu sărbătorile religioase. Varietatea tradițiilor şi obiceiurilor se
datorează trecutului zbuciumat pe care l-a avut poporul nostru, cotropitorii ce au venit în ţara noastră
s-au îndragostit atât de mult de ea, încât s-au stabilit aici, şi-au întemeiat familii, au adus cu ei datini
şi obiceiuri şi au imprumutat de la noi, rezultând mozaicul de tradiţii şi obiceiuri.
Aplicând cele mai sus relatate, putem spune că şi şcoala este pusă în situaţia de a răspunde
provocărilor lumii moderne, prin promovarea sau nu a unor categorii de valori în rândul tinerilor.
Prin calitatea sa educaţională, şcoala poate reprezenta unul dintre locurile de păstrare şi transmitere

18

Anuarul Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Bacău - 2017
a valorilor identitare. De aceea educaţia şcolară reflectă stadiul la care a ajuns o societate, valorile
care primează, dar şi un anumit raport între tradiţie şi noutate. A vorbi despre păstrarea şi
transmiterea tradiţiei populare în şcoli ar însemna, practic, a vorbi de o foarte sumară preocupare,
care figurează prea puţin în programele de învăţământ, iar, de multe ori, nici între activităţile
extrașcolare. Învăţământul ignoră, uneori, relevarea valorilor identitare româneşti, preferând
introducerea în studiul elevilor a unor valori în vogă, cum ar fi educaţia sexuală (de la vârste foarte
mici) şi promovând distracţiile sub orice formă, în locul aprofundării unor discipline folositoare
vieţii.
De aceea, în acest domeniu, studiul tradiţiilor populare, cunoaşterea şi conservarea valorilor
identitare, stimularea interesului tinerilor pentru aceste valori, cultivarea aptitudinilor lor artistice
sau meşteşugăreşti ar putea contribui mult la dezvoltarea personalităţii umane, la spiritualizarea şi
socializarea tinerilor, la găsirea unui sens al vieţii, a unei motivaţii existenţiale, de care adeseori sunt
lipsiţi. Într-un cuvânt, putem spune că patrimoniul valorilor identitare româneşti poate constitui,
pentru societatea actuală, o alternativă educaţională, artistică, economică, cu un potenţial deloc
neglijabil, o alternativă şi o soluţie a unora dintre dilemele, căutările şi neîmplinirile contemporane.
Cred că românii ar trebui să-şi păstreze şi să transmită mai departe tradiţiile. Ele ne
diferențiază ca popor, dar şi ca regiuni. Şi consider că ne putem crea propriile tradiţii, în familie. De
sărbători şi nu numai. Tradiţiile ne aduc împreună, să împărtăşim clipe fericite .
Bibliografie
1. „Valori şi tradiţii româneşti”, Editura Pim, Iaşi, 2006;
2. Ion Ghinoiu, Obiceiuri populare de peste an. Dicţionar, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale
Române, 1997;
3. I. Ghinoiu, Sărbători și obiceiuri românești, Editura Elion, București, 2003.

Metoda Cele şase pălării gânditoare
Profesor învățământ primar Adriana AVĂDĂNI
Şcoala Gimnazială Palanca, judeţul Bacău
Metoda Cele şase pălării gânditoare (Six Thinking Hats, dr. Eduard de Bono), este o
metodă rezultată din conceptual de ,,gândire paralelă” şi care poate fi folosită cu mult succes în
activitatea creativă la clasă, de la generarea de idei de proiecte, până la rezolvarea de probleme de
comunicare, comportament.
Sistemul de ,,gândire paralelă” se bazează pe direcţionarea atenţiei tuturor membrilor
grupului de lucru către aceeaşi perspectivă a situaţiei, în acelaşi timp. Astfel, în loc să atacăm o
problemă din toate părţile deodată, fiecare aspect va fi tratat pe rând, doar un singur mod de gândire
fiind activ la un moment dat (de Bono, 2002).
De ce pălării şi de ce colorate? Imaginaţi-vă pe o scenă unde trebuie să vă puneţi pe cap una
din pălăriile de mai jos şi să jucaţi rolul corespunzător. Credeţi că veţi reuşi? Bineînţeles! Fiecare tip
de pălărie are deja în mintea noastră asociat un rol: Moş Crăciun, şeriful, piratul, bucătarul,
vrăjitoarea.
Fiecare pălărie are o semnificaţie foarte bine stabilită, asociată unui singur mod de gândire:
Pălăria albastră (A): cerul albastru care ne acoperă - controlează întregul proces de gândire,
stabileşte agenda, programul, realizează rezumatul a ceea ce s-a stabilit deja, stabileşte noul pas.
Pălăria albă (Alb): o foaie albă de hârtie - mă gândesc la informaţiile pe care le am şi ce alte
informaţii îmi mai sunt necesare.
Pălăria roşie (R): roşul este culoarea sentimentelor, a pasiunii, a emoţiilor - aici spunem ce simţim
referitor la problemă, soluţie, idei, fără să fim nevoiţi să motivăm.
Pălăria galbenă (G): galbenul este culoarea Soarelui, culoarea ce generează optimismul - mă
gândesc la avantajele şi părţile bune ale ideilor şi soluţiilor date, ce beneficii pot aduce ele.
Pălăria neagră (N): negru este culoarea Pământului (,,Revino cu picioarele pe pămănt!!!”), de
asemeni o culoare care sugerează pericolul - sub acestă pălărie mă gândesc la ce s-ar putea să nu
meargă, la riscuri, la posibile măsuri de precauţie, la posibile pierderi.
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Pălăria verde (V): verdele este culoarea evoluţiei, a creşterii, a noului - aici generez noile idei oricât
de ciudate şi nerealiste ar fi ele.
Atenţie! Pălăriile nu sunt un mod de clasificare! Nu putem spune ,,Eu sunt de tipul pălăriei
albastre. Vreau să gândesc numai sub această pălărie!”.
Metoda vrea să realizeze tocmai opusul clasificării, să ne permită să realizăm toate modurile
de gândire. Se poate spune că există o predispoziţie naturală spre un anume mod de gândire a
fiecăruia, dar prin utilizarea constantă a metodei, se va ajunge la stăpânirea tuturor tipurilor, ceea ce
va face ca procesul gândirii în ansamblu să fie mult mai eficient.
Atunci când se lucrează în grup, tot grupul va purta aceeaşi pălărie la un moment dat.
Pălăriile/rolurile nu se alocă membrilor grupului: tu vei fi pălăria albastră, tu cea roşie,...etc.
Fiecare pălărie are asociate întrebări specifice, la care, învăţând să răspundem le vom utiliza
corect:
Pălăria albă (informaţii) - Întrebări cheie: Ce informaţii avem? Ce informaţii lipsesc? De unde le
putem afla?
Pălăria roşie (sentimente, intuiţie) - Întrebări cheie: Ce simt eu referitor la...?
Pălăria galbenă (aspecte pozitive) - Care sunt aspectele pozitive? Care sunt beneficiile?
Pălăria neagră (probleme) - Care sunt riscurile? Unde pot apărea problem? Care sunt costurile?
Pălăria verde (creativitate) - Care sunt celelalte alternative? Cum mai poate fi realizat? Alte sugestii?
Pălăria albastră (coordonare) - Ce vrem să obţinem? Unde suntem acum? Ce vom face mai departe?
Care este planul/planificarea? Ne-am îndepărtat de la scopul propus? Care sunt concluziile?
La clasă pot fi utilizate pălăriile în secvenţe mai lungi sau mai scurte, în funcţie de tipul
situaţiei cu care ne confruntăm.
Cea mai uzuală este ,,Rezolvarea de probleme”, ce utilizează următoarea succesiune de
pălării:
1. albastră - Enunţarea problemei ce trebuie rezolvată.
2. albă - Prezentarea informaţiilor despre situaţie.
3. verde - Generarea ideilor de rezolvare.
4. galbenă - Evaluarea beneficiilor, aspectelor pozitive a fiecărei idei.
5. neagră - Evaluarea punctelor slabe, pericolelor pentru fiecare idee.
6. verde - Efort creativ de eliminare a punctelor slabe pentru ideile care merită.
7. roşie - Alegerea ideei/ideilor ce vor fi transpuse în practică.
8. albastră - Rezumarea activităţii şi stabilirea paşilor următori.
O altă situaţie uzuală în activitatea la clasă o reprezintă structurarea unei sesiuni de
comunicare/prezentare. Ea poate fi aplicată atât de cadrul didactic, cât şi de grupul de elevi. Secvenţa
în acest caz este:
1. albastră – Ce este nevoie să fie comunicat?
2. albă – Care este conţinutul comunicării? Ce ştiu despre audienţă?
3. verde – Care pot fi variantele de abordare?
4. roşie – Care variantă simt că s-ar potrivi cel mai bine?
5. neagră – Ce ar putea totuşi merge prost?
6. albastră - Realizez rezumatul şi planific paşii următori.
Dacă sunt evidenţiate lucruri care ar putea merge prost, se realizează ca pas următor o
secvenţă scurtă: roşu, negru, albastru, pentru stabilirea unei abordări de rezervă.
Bibliografie:
1. Amabile, T., (1997), Creativitatea ca mod de viaţă. Ghid pentru părinţi şi profesori, Editura Ştiinţifică şi
Tehnică;
2. de Bono, E.,(2002), Edward de Bono s Six Thinking Hats- Tools for paralel thinking, (suport de curs)
Advanced Practical Thinking Training Inc. Publishing;
3. Resursă online: http://www.debonoforschools.com/asp/six_hats.asp.
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Învățarea experiențială prin poveste
Profesor învățământ primar Alina-Maria BARBU
Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău
Învățarea experiențială este învățarea care are loc în urma reflecției asupra a ceea ce se face.
Aceasta determină implicarea celui care învață în construirea cunoașterii, pornind de la experiența
lui de viață, pentru a fi capabil să aplice cunoștințele și capacitățile în context diferite. Învățarea
experiențială este înrudită cu învățarea prin acțiune, prin aventură, prin liberul arbitru, prin cooperare
și prin serviciu în folosul comunității.
Conform lui David A. Kolb (1984) - teoreticianul care a contribuit la popularizarea ideii de
învățare experiențială - cunoștințele se acumulează în mod constant atât din experiența personală, cât
și din mediul înconjurător. Învățarea experiențială este definită de Kolb ca proces în care cunoaşterea
este creată prin transformarea experienţei. El afirmă că este necesar să se întrunească anumite
abilități, astfel încât învățarea să aibă loc:
•Elevul trebuie să-și dorească să joace un rol activ în experiență;
•Elevul trebuie să fie capabil să refleteze asupra experienței;
•Elevul trebuie să folosească abilități analitice pentru conceptualizarea experienței;
•Elevul trebuie să aibă abilități decizionale și de rezolvare a problemelor, astfel încât să poată folosi
ideile noi obținute, din experiență.
În ciclul învățării elaborat de Kolb sunt identificate patru etape: 1. Experiența (aici,
povestea),
2. Reflecția,
3. Interpretarea și generalizarea,
4. Transferul.
Ne vom concentra pe etapa procesării (debriefingul), așa cum evidențiază teoreticianul.
Titlul povestirii: „Nimeni, Oricine, Cineva, Toată Lumea”;
Tematici acoperite: cetățenie activă;
Valori promovate: responsabilitate, integritate, activism, respect, spirit cetățenesc, solidaritate,
comunicare, încredere în sine și în ceilalți, coeziune, cooperare;
Timpul necesar: 10 min;
Participanti: elevi, vârste 9 - 10 ani;
Resurse necesare: textul poveștii;
Obiectivele povestirii:
Cunoștințe: - să prezinte importanța responsabilității personale în cadrul grupului;
- să exemplifice situații din contextual școlar sau familial în care este prezentată
importanța asumării răspunderii în cadrul unui grup;
Atitudini: - să coopereze cu membrii grupului pentru rezolvarea unei sarcini;
- să se implice în luarea unor decizii pentru rezolvarea unor probleme ale grupului;
Valori: - să preia inițiativă în cadrul activității;
- să fie mai preocupați de importanța asumării răspunderii în cadrul unui grup;
Pregătire și facilitare:
Elevii se așază în cerc. Profesorul prezintă povestea:
„Aceasta este o poveste despre patru oameni pe care îi chema: Toată Lumea, Cineva,
Oricine şi Nimeni. În orașul în care trăiau, a apărut o problemă foarte importantă şi Toată Lumea
trebuia să o rezolve. Toată Lumea era sigură că Cineva o să o facă. Oricine putea să o facă, dar
Nimeni nu a făcut-o. Cineva s-a enervat din cauza asta, pentru că era treabă pentru Toată Lumea.
Toată Lumea a crezut că Oricine poate să o facă, dar Nimeni nu a realizat că Toată Lumea o să stea
deoparte. În cele din urmă Toată Lumea a dat vina pe Cineva şi Nimeni n-a făcut ceea ce Oricine
putea să facă.”
Debriefing
Reflectăm asupra experienței:
- Ce poveste am ascultat?
- Ce s-a întâmplat în poveste?
- Ce părere aveți despre această poveste?
Interpretăm și generalizăm:
- Ce înseamnă toate acestea?
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- Ce ai învățat despre tine și ceilalți?
- Crezi că oricine poate să rezolve o situație-problemă?
- Cum ai proceda, în momentul în care, grupul de prieteni, s-ar confrunta cu o problemă?
Aplicăm și/sau transferăm:
- Ai trăit vreo situație similară celei din poveste în timpul vreunei activități a grupului de
prieteni/școlar? Cum s-a rezolvat problema?
- Cum poți aplica aceste lecții în grupul vostru, școală, familie?
- Ce ai face diferit de acum înainte?
Sugestii pentru follow-up:
▪ Voi facilita discuția astfel încât elevii să conștientizeze că implicarea, bucuria și curajul cu
care te implici, duc spre succes și împlinire atât personală cât și de grup.
▪ Voi propune elevilor stabilirea unei strategii de lucru pentru un viitor proiect.
Bibliografie:
▪
Tiberiu Culidiuc (coordonator), Maria Butyka, Kelly Organ, „Curriculum Cetățenie Activă - module
obligatorii”, ediția a III-a, 2016, Fundația Noi Orizonturi.

Cultivarea spiritului de protecţie a mediului de viaţă
Profesor învățământ primar Carmen-Mihaela BARCAN
Şcoala Gimnazială Nr. 10 Bacău
Natura, prin caracterul ei viu şi dinamic, trezeşte interesul copiilor, dorinţa de a cunoaşte,
cât şi curiozitatea specifică vârstei şcolarului mic. Natura ne dezvăluie cele mai profunde sentimente
de dragoste, de respect, te îndrumă spre perfecţiune.
Degradarea continuă a mediului, care se petrece sub ochii noştri, este un element major al
unei crize de civilizaţie şi se datorează omului în natură. De aceea, trebuie să facem conştientă
necesitatea protecţiei sale, a ocrotirii vieţii în cele mai variate forme ale sale.
Copiii, de la cea mai fragedă vârstă, acumulează o serie de cunoştinţe şi impresii prin contact
cu mediul ambiant. Pentru copii, mediul înconjurător presupune mişcare, culoare, dorinţă de
cunoaştere, de explorare şi elaborarea „de ce-urilor” se află în interdependenţă cu curiozitatea lor,
stârnită nu numai de mediul din exteriorul casei, şcolii, dar şi de modalitatea de utilizare eficientă a
spaţiului interior al sălii de clasă. „De ce bate vântul aşa tare?”, „De ce aerul nu mai este curat?”, „De
ce se produc atâtea calamităţi naturale?”, sunt câteva din întrebările cu care ne-au obişnuit copiii de
vârstă şcolară, iar noi trebuie să le răspundem prompt şi potrivit vârstei şi puterii lor de înţelegere.
Astfel, li se prezintă legătura dintre unele fenomene ale naturii şi efectele lor. Tocmai această legătură
dintre cauză şi efect reprezintă educaţia ecologică.
Avem o profesie nobilă, cea de dascăl, iar sădirea în inimile şi conştiinţele copiilor a
sentimentului responsabilităţii pentru păstrarea mediului înconjurător trebuie să fie un obiectiv major
în activitatea didactică.
Elevii trebuie învăţaţi să înţeleagă natura, să îi aprecieze frumuseţea, să-i descopere
componentele şi particularităţile, să se apropie de ea şi să o protejeze. Implicarea elevilor în realizarea
unor acţiuni de ocrotire a mediului va duce mai târziu la formarea unei conştiinţe privind datoria
omului de a proteja mediul înconjurător, de a combate procesul de poluare, de a dobândi simţul
responsabilităţii.
Educaţia ecologică se regăseşte în toate disciplinele din cadrul ariilor curriculare, prin
diverse activităţi.
La limba şi literatura română se studiază texte despre natură, din care elevii pot evidenţia
un mesaj ecologic, se creează texte în versuri sau în proză care să ilustreze frumuseţile naturii,
legătura dintre plante, animale şi om, se elaborează diverse scrisori, mesaje, afişe pe teme ecologice.
Rebusurile, curiozităţile din humea plantelor şi animalelor, realizarea unor fotografii,
colectarea materialelor din natură contribuie la realizarea unor conexiuni între cunoştinţele însuşite
la diverse discipline.
La matematică, se pot rezolva, spre exemplu, probleme cu tematică ecologică, bazate pe
scădere (câte exemplare de animale au rămas într-o anumită zonă, dacă, prin acţiunile unor oameni,
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un anumit număr a dispărut), sau pe adunare (câte hectare trebuie reîmpădurite, pentru ca ecosistemul
din zonă să nu aibă de suferit, dacă... etc.);
La ştiinţe ale naturii, se studiază conţinuturi despre protejarea mediului înconjurător, se
realizează activităţi practice de îngrijire a florilor din clasă, de plantare de pomi etc., elevilor li se dă
posibilitatea de a realiza desene pe teme ecologice, de a-şi completa portofoliile cu informaţii din
mass-media cu diverse cazuri grave de poluare sau situaţii de salvare a vieţuitoarelor în împrejurări
critice. Nu în ultimul rând, elevii pot participa la acţiuni de ecologizare a unor zone din localitatea în
care trăiesc.
La istorie se evidenţiază rolul pădurii şi al apelor, a întregii naturi în luptele duse de români
împotriva cotropitorilor, dându-se astfel posibilitatea abordării mediului ca factor dominant al vieţii
oamenilor.
La geografie elevii sunt puşi în situaţia de a observa fenomene naturale, legătura şi
înterdependenţa acestora. Astfel, ei realizează că relieful, clima şi bogăţiile naturale au produs
schimbări în natură nu întotdeauna dintre cele mai bune (poluarea aerului, apei şi a solului, dispariţia
unor plante şi animale, defrişarea abuzivă, distrugerea unoe ecosisteme). Prin prezentarea unor
imagini ce redau influenţa negativă a omului asupra mediului, elevii vor înţelege că pământul trebuie
respectat şi ocrotit.
La educaţie civică, se elaborează şi se dezbat studii de caz care să ilustreze relaţia dintre om
şi plante sau om şi animale. Se realizează scurte povestiri pornind de la o situaţie dată, de la un
comportament potrivit sau nepotrivit faţă de mediu. Se discută încălcarea dreptului la sănătate atunci
când oamenii trăiesc într-un oraş poluat sau diverse cazuri reale sau imaginate care solicită decizie şi
exprimarea părerilor personale.
La muzică, elevii interpreteză cântece atractive despre frumuseţea naturii, despre diverse
animale sau plante.
La arte vizuale şi abilităţi practice, elevii realizează lucrări cu ajutorul materialelor din
natură dar şi a materialelor reciclabile, colaje din fuste şi seminţe, frunze etc., confecţionează jucării,
ornamente şi obiecte diverse, folosind materiale refolosibile în vederea evitării poluării mediului.
Folosirea materialelor textile poate fi, de asemenea, uşor corelată cu educaţia ecologică. Cusăturile
pot avea ca model elemente florale, plante şi animale stlizate, diferite elemente din natură etc., ceea
ce oferă ocazii de realizare a educaţiei ecologice. Lucrările plastice ale elevilor pot aborda teme
precum: „Primăvara în pădure”, „În excursie”, „Incendiul”, „Nu poluaţi viaţa!”, „Modalităţi de
igienizare a mediului înconjurător” etc.
Pornind de la ideea că, dacă o persoană iubeşte cu adevărat natura, atunci ea poate găsi
argumente prin care să-i determine şi pe alţii să o îndrăgească şi să o protejeze, consider că, de-a
lungul timpului, am reuşit să le formez elevilor mei o atitudine pozitivă faţă de mediul înconjurător.
Protecţia naturii necesită mijloace materiale destul de costisitoare, dar şi creşterea gradului
de responsabilitate al oamenilor din întreaga lume faţă de mediul înconjurător , şcolii revenindu-i un
rol important în acest sens prin educaţia ecologică.
„Să trăieşti în natură cu tot corpul, toate simţurile, toată curiozitatea, toată inteligenţa şi
toată pasiunea, constituie cheia reală a descoperirii mediului înconjurător şi o practică
pedagogică.”
Bibliografie:
➢ Vidu Alexandra, Predeţeanu Maria Lucia - „Prietenii naturii” – Ecologie – cls. a III a – a IV a,
Bucureşti, Editura Erc Press, 2004;
➢ Vasile Bunescu, Eugenia Şincan - „Ghid practic pentru aplicarea programei de educaţie moral – civică
în învăţământul primar”, Bucureşti, Editura Coresi, 1994.
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Educaţia părinţilor, premisă în educaţia elevilor
Profesor învățământ primar Cătălina BEJAN
Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Buhuși
„Copilul care este lăudat, învaţă la rându-i să aprecieze. Dacă un copil trăieşte în iubire,
învaţă să iubească şi el. Dacă trăieşte într-un mediu ce dăruieşte, copilul învaţă ce este
generozitatea.”( D. I. Nolte )
Părinţii sunt primii educatori din viaţa copilului, fapt recunoscut încă de la Komensky, în
prima carte de educaţie a copiilor, care considera că educaţia primită de la aceştia până la vârsta de
şase ani, în primul rând de la mamă, este determinantă pentru dezvoltarea sa ulterioară.
Ceea ce cred părinţii despre viaţă şi împlinirea ei va determina felul în care îşi vor creşte
copiii. Modul în care sunt crescuţi contribuie la formarea concepţiei fundamentale a copiilor despre
ei înşişi. Toate opţiunile lor viitoare depind de viziunea asupra propriei persoane.
Deci, comportamentul copilului va fi influenţat de educaţia pe care a primit-o în familie. În
familia în care predomină supraprotecţia, respingerea şi întreruperea sistematică a oricărei activităţi
efectuate de copil, copilul manifestă brutalitate, este certăreţ, se joacă mai mult singur, se supără când
pierde, este necomunicativ. La polul opus sunt familiile în care copilul este liber, îi este stimulată
creativitatea. Acesta se caracterizează prin originalitate şi spontaneitate, are autonomie şi capacităţi
de a se descurca singur.
În familie, copilul îşi face pregătirea pentru viaţă. Contribuţia familiei este cu atât mai mare
cu cât copilul este mai mic şi scade pe măsură ce copilul înaintează pe treptele superioare ale
ontogenezei. A. S. Makarenko fiind convins de rolul exemplului în educaţie ca şi de înclinaţia
copilului pentru imitaţie se adresează părinţilor astfel: „Să nu credeţi că educaţi copilului numai
atunci când vorbiţi cu el, când îl povăţuiţi sau îi porunciţi. Îl educaţi în fiecare moment al vieţii voastre
chiar şi atunci când nu sunteţi acasă . Felul cum vă îmbrăcaţi, cum vorbiţi, cum vă bucuraţi sau vă
întristaţi, cum vă purtaţi cu prietenii şi duşmanii, felul cum râdeţi sau citiţi ziarul - toate au pentru
copil mare însemnătate. Copilul vede sau simte cea mai mică schimbare în ton; orice subtilitate a
gândurilor voastre ajunge la dânsul pe căi pe care voi nu le observaţi”.
Un părinte fericit va fi acela care nu dă copilului tot ce vrea, pentru că două două lucruri pot
duce la ruină: să nu aibă nimic sau să aibă totul.
Un părinte fericit va fi acela care nu ia întotdeauna apărarea copilului său . Iubirea adevărată
constă în a-l obişnui cu umilinţa, căci din recunoaşterea greşelilor se naşte dorinţa de îndreptare .
Un părinte fericit va fi acela care are răbdare şi încredere, îşi ajută copilul să îşi dezvolte
propriul eu, îi cultivă bunătatea, dărnicia, compătimirea faţă de semenii aflaţi în suferinţă.
Copiii au ceea ce trăiesc. Ca să-i învăţăm să fie încrezători, să iubească, să fie generoşi,
respectuoşi trebuie să-i încurajăm, să-i acceptăm, să-i aprobăm şi să le fim prieteni.
Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat
să dea copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi
calculator. Alţii le-au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative precum învaţarea limbilor
străine, informatica, muzica.
Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate,
internetul şi excesul de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să
înfrunte riscuri, să sufere decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă.
În ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim părinţi inteligenţi.
Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţa.
Parinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea.
Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îsi învaţă copiii cum să
gândească.
Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îsi preătesc
copiii pentru eşecuri.
Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni
Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare.
Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată.
Părinţii inteligenţi sunt semănători de idei şi nu controlează viaţa copiilor lor. Ei
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seamănă şi aşteaptă ca seminţele să germineze. Pe timpul aşteptării poate să apară mâhnire, dar
dacă seminţele sunt bune, vor încolţi.
„Avem nevoie de patru îmbrăţişări pe zi pentru a supravieţui. Avem nevoie de opt îmbrăţişări pe zi
pentru a ne menţine pe linia de plutire. Avem nevoie de douăsprezece îmbrăţişări pe zi pentru a
creşte.” ( Virginia Satir)
Ce aduce o îmbrăţişare?
➢ Protecţie;
➢ Siguranţă,
Încredere în sine sau în cei apropiaţi;
➢ Forţă - când transmitem energia noastră prin îmbrăţişare, propriile noastre forţe cresc;
➢ Sănătate - contactul fizic în îmbrăţişare implică o energie vitală, capabilă de a vindeca sau
uşura suferinţa;
Recunoaşterea valorii fiecăruia.
„Singurul mod rezonabil de a educa este acela de a fi o pildă de urmat” - I. H. Pestalozzi
Cele 7 păcate capitale ale educaţiei:
1. A corecta în public,
2. A exprima autoritatea cu agresivitate,
3. A fi excesiv de critic: a obstrucţiona copilăria celui educat,
4. A pedepsi la furie şi a pune limite, fără a da explicaţii,
5. A fi nerăbdator şi a renunţa să mai faci educaţie,
6. A nu te ţine de cuvânt,
7. A distruge speranţa şi visele.
Sfaturi pentru fericirea copilului:
1. Cunoaşte-ţi copilul!,
2. Acceptă-l aşa cum este!,
3. Fă paşi spre el tot timpul!,
4. Nu-i pune poveri pe umeri!,
5. Fii mereu blând şi zâmbitor!,
6. Ajută-l să-şi formuleze un mare vis, un mare scop în viaţă!,
7. Iubeşte-ţi copilul necondiţionat!.
Bibliografie:
1. Deschideri europene, periodic de didactică,numărul 1/2007, coordonatori: Mihai Stanciu, Mărioara Şchiopu,
Botoşani, 2007;
2. Eu te-am făcut eu te omor, Michiela Poenaru, Editura Coresi, Bucureşti, 2008.

Învățătorul și școala pentru toți
Profesor învățământ primar Oana BÎRZU
Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău
A descifra personalitatea învățătorului...
A decela capacitățile, aptitudinile, atitudinile, și caracteristicile sale....
A descoperi stilul său de lucru, eficient, de succes...
Acesta este un demers foarte complex, dar necesar în fundamentarea unei școli care îi
valorizează în mod egal pe toți elevii, promovând egalitatea de șanse pentru fiecare.
Ce înseamnă să fii un bun dascăl, un dascăl de succes, un dascăl eficient?
Ce răspunsuri am putea alege?
Un dascăl disciplinat, meticulos, care muncește foarte mult?
Un dascăl care predă o anumită disciplină și face examinări?
Un dascăl care pregătește copii olimpici și obține rezultate cu aceștia?
Un dascăl care are o relație bună cu elevii, empatizează cu ei?
Un dascăl care spijină dezvoltarea tuturor copiilor din punct de vedere cognitiv, emoțional?
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A fi un învățător eficient este acela care îi valorizează pe toți elevii din clasă, le acordă
șanse egale, stabilește competențe pentru toți și pe care le atinge în cea mai mare măsură. Un profesor
eficient, de succes, facilitează progresul școlar tuturor elevilor unei clase.
Ca dascăl, trebuie să simți plăcerea de a lucra cu copiii, o anumită afecțiune pentru aceștia,
însoțită însă de o detașare profesională. Unul dintre cele mai importante roluri ale acestora este
reacția lor la eșecul sau succesul copiilor. A face greșeli nu înseamnă insucces pentru elevi, ci o
parte a procesului de învățare. Copiii pot învăța din greșeli, pregătindu-se pentru evitarea acesora în
viitor. Dificultățile de învățare nu trebuie văzute ca semne de eșec, ci ca situații în care elevii au
nevoie de spijin. Apar și aici întrebări importante precum:
Ce atitudine poate avea un învățător în fața unei motivații scăzute a elevului pentru
învățătură?
Care a fost până în prezent experiența de insucces a elevului?
Cum a fost afectată de această experiență motivația lui generală de învățare?
Cât de des este criticat de învățător?
Cât de vulnerabil este copilul în fața criticilor învățătorului?
Nu trebuie uitată măiestria pedagogică a învățătorului concretizată în stilul său educațional
de predare, de comunicare, de relaționare cu elevii, stil aflat în dependență puternică cu
personalitatea acestuia. De asemenea, nu trebuie uitat că școala este organizată pentru copii, ei având
nevoie de serviciile acesteia. Fără copii, nu ar mai fi școli și dascăli. De câte ori ne-am pus întrebarea:
,,De ce merg unii elevi încruntați la școală?”
E foarte important să știm să ne apropiem de elevi, să le înțelegem nevoile, mai ales în
situația când din ce în ce mai multe familii se confruntă cu probleme financiare, dar și a familiilor
dezorganizate care nu prezintă interes pentru activitatea școlară.
Toate acestea vorbesc despre personalitatea învățătorului, dorința acestuia de a deveni un
dascăl de succes, un pedagog eficient. Depinde de fiecare să cum vom reuși să ne modelăm pentru
formarea unei școli prietenoase tuturor copiilor în care dascălii lucrează în echipă cu copii,
asumându-și diverse roluri în educația copiilor: facilitator, modelator, manager, inițiator.
Trebuie să ne schimbăm și noi permanent, să realizăm că elevii nu mai sunt bagaje de
cunoștințe, însușite prin învățare mecanică, pe care să le expună la comandă, ci un loc în care el
poate să-și exprime ideile, gândurile, speranțele de azi și de mai târziu. Să ne gândim cum să învețe
inteligent și creativ, cu efecte asupra vieții lor de adult. Să-i stimulăm spontanietatea, efortul,
fantezia, independența, încrederea în sine. Să-l spijinim în menținerea unui echilibru între efortul
pentru pregătirea școlară și timpul pentru pasiunile sale.
El trebuie să devină un ghid pentru elevi, să îi conducă spre a-și dori să cunoască tot mai
multe, să învețe din propriile greșeli și altfel să devină cât mai interesați de activitatea școlară.
Școala în sine nu înseamnă doar o clădire, ci înseamnă un loc în care elevii vin zi de zi
pentru a se pregăti de viitor. Între pereții acestei clădiri se află ziua de mâine. O clădire care
găzduiește prietenii, năzbâtii, bucurii, tristeți, dezamăgiri, dar mai ales diversitate.
,,Școala care rămâne în suflet” ar trebui să fie în definitiv țelul educației. Dascălul este dator
să găsească ,,perla” în fiecare copil, oricât de adâncă este, și să-i dea strălucirea de care este capabil.
Un profesor bun își amintește că a fost și el copil, înțelege toate spaimele, tristețile,
exuberanța și bucuria prin care trec elevii lui în clasă.
,,Școala este libertatea de a merge ajutat și îndrumat”. - Claudiu Ovidiu Tofeni
Bibliografie:
Dulamă M.E. - Modele, strategii și tehnici didactice activizante, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2002;
Didactica - revistă de specialitate pentru cadre didactice, Editura Docucenter, 2010;

Rolul familiei în dezvoltarea intelectuală a copilului
Profesor învățământ primar Petronela BLĂNARU
Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău
Familia este grupul cel mai important dintre toate grupurile sociale, deoarece ea
influenţează şi modelează persoana umană. Unii merg chiar mai departe şi susţin că acţiunea ei
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asupra persoanei e atât de mare, încât ea egalează acţiunea celorlalte grupuri sociale. Familia este
adevăratul laborator de formare a persoanei.
Părinţii sunt primii educatori din viaţa copilului, fapt recunoscut în pedagogie încă de la
Komenschi, care, în prima carte de educaţie a copilului, considera că educaţia primită de acesta până
la vârsta de şase ani, în primul rând de la mama, este determinantă pentru dezvoltarea sa ulterioară.
A. S. Makarenko fiind convins de rolul exemplului în educaţie ca şi de înclinaţia copilului
pentru imitaţie se adresează părinţilor astfel: „Să nu credeţi că educaţi copilul numai atunci când
vorbiţi cu el, când îl povăţuiţi sau îi porunciţi. Îl educaţi în fiecare moment al vieţii voastre chiar şi
atunci când nu sunteţi acasă. Felul cum vă îmbrăcaţi, cum vorbiţi, cum vă bucuraţi sau vă întristaţi,
cum vă purtaţi cu prietenii şi duşmanii, felul cum râdeţi sau citiţi ziarul- toate au pentru copil mare
însemnătate. Copilul vede sau simte cea mai mică schimbare în ton ; orice subtilitate a gândurilor
voastre ajunge la dânsul pe căi pe care voi nu le observaţi.”
Începând din primii ani de viaţă, copilul preia de la cei din jur gesturi, atitudini, limbajul,
exemple de comportament. Prima relaţie a copilului cu lumea exterioară este cea cu familia. Aceasta
îi oferă copilului primele informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de
conduită, dar şi climatul socioafectiv. Acest tip de relaţie este hotărâtoare în devenirea personalităţii
nu numai prin faptul că ea este primordială şi se menţine pe toată durata vieţii, dar şi prin faptul că
familia mediază şi condiţionează comunicarea şi interacţiunea cu celelalte componente sociale, în
special cu şcoala.
Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta fie direct,
prin acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate, fie indirect, prin modele de conduită oferite de către
membrii familiei, precum şi prin climatul psihosocial existent în familie. Modelele de conduită
oferite de părinţi – precum şi climatul socioafectiv în care se exercită influenţele educaţionale
constituie primul model social cu o influenţă hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei
lor despre viaţă, a modului de comportare şi relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale.
Este unanim recunoscut faptul că strategiile educative la care se face apel în familie, mai mult sau
mai puţin conştientizate, determină în mare măsură dezvoltarea personalităţii, precum şi rezultatele
şcolare ale copiilor, comportamentul lor sociomoral.
„Atâta timp cât tatăl şi mama nu-şi vor pleca fruntea în faţa măreţiei copilului; atâta timp
cât nu vor înţelege că vorba COPIL nu este decât o altă expresie pentru ideea de MAIESTATE; atâta
timp cât nu vor simţi că în braţele lor doarme viitorul însuşi sub înfăţişarea copilului, că la picioarele
lor se joacă istoria, nu-şi vor da seama că au tot atât de puţin dreptul şi puterea de a dicta legi acestei
noi fiinţe, pe cât n-au puterea şi nici dreptul de a impune legi în mersul aştrilor…” (Ellen Key)
Fiecare copil are un limbaj principal de iubire, o modalitate în care el înţelege cel mai bine
afecţiunea părintelui. Iubirea este fundamentul unei copilării lipsite de griji. Fiecare copil are propria
modalitate de a oferi şi de a primi iubire. Când copilul se simte iubit, este mai uşor de disciplinat şi
de format decât atunci când simte că rezervorul său emoţional este gol. Iubirea adevărată este
totdeauna necondiţionată. Iubirea necondiţionată este iubirea totală, este o lumină călăuzitoare care
străluceşte în întuneric şi ajută părinţii să-şi dea seama ce trebuie să facă pentru a-şi creşte copilul.
Iubirea necondiţionată înseamnă a iubi copilul indiferent de cum arată, de ce talent manifestă, de
cum ar vrea să fie, de ceea ce face. Familia trebuie să asigure adăpost, hrană, haine, să-şi asume şi
răspunderea formării lor mentale şi sentimentale. Fără iubire, copilul va muri din punct de vedere
emoţional şi va deveni un handicapat pe viaţă; baza emoţională se construieşte în primele 18 luni de
viaţă. „Hrana” necesară sănătăţii emoţionale constă în mângâierile fizice, vorbele bune şi îngrijirea
tandră. Fundamentul iubirii aşezat în primii ani de viaţă afectează capacitatea copilului de a învăţa
şi determină în mare parte momentul în care va fi capabil să sesizeze şi un alt tip de informaţii.
Copilul trebuie să atingă un nivel emoţional necesar de maturitate înainte de a fi capabil să înveţe în
mod eficient la nivelul vârstei sale. Dacă iubirea va fi alimentată aşa cum se cuvine, copilul va înflori
şi va binecuvânta lumea prin frumuseţea sa; fără iubire va deveni o floare veştejită, însetată.
Există cinci modalităţi în care copiii exprimă şi înţeleg iubirea: mângâierile fizice, cuvintele
de încurajare, timpul acordat, darurile, serviciile.
Mângâierile fizice sunt cea mai puternică voce a iubirii. Copiii care sunt ţinuţi în braţe, sunt
îmbrăţişaţi, sărutaţi, se dezvoltă mai devreme din punct de vedere emoţional, decât cei care sunt
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lăsaţi multă vreme fără un contact fizic. Ţinutul în braţe în timp ce i se citeşte o poveste devine
amintire pentru tot restul vieţii.
Tonul vocii, blândeţea, atmosfera afectuoasă, toate comunică o căldură emoţională şi multă
iubire. Cuvintele de laudă, de încurajare, cuvintele călăuzitoare, tonul agreabil şi o mânie stăpânită
vor aduce oricând un câştig însutit. Un mesaj pozitiv transmis în mod negativ va aduce rezultate
negative.
Timpul acordat este darul pe care părintele îl oferă prin prezenţa sa copilului. În multe case,
copiilor le este mai greu fără televizor decât fără taţi. Cu cât legătura emoţională dintre copil şi tată
este mai puternică, cu atât scade posibilitatea de a se ajunge la un comportament ce presupune
delicvenţă. A privi copilul în ochi este o modalitate foarte eficientă de a transmite iubire din toată
inima către sufletul copilului. Nu trebuie lăsat copilul să creadă că i se oferă iubire pentru că a făcut
ceva pe plac în momentul acela, trebuie să i se ofere iubire în mod consecvent, orice ar fi, indiferent
de comportamentul lui sau de orice alte împrejurări.
Timpul acordat înseamnă a desfăşura o activitate împreună, cunoscând astfel mai bine
copilul, împărtăşind gândurile şi sentimentele. Tot ceea ce se face împreună cu copilul va conta
întotdeauna.
Darurile sunt o formă de recunoştinţă sau de stimulare. Adevăratul dar exprimă iubirea
pentru orice persoană, gestul fiind făcut de bunăvoie. „Cel mai frumos dar pe care îl puteţi oferi
copilului dumneavoastră este propria sănătate emoţională, fizică, spirituală şi intelectuală.” (Sherill
şi Prudence Tippins)
Serviciile pline de iubire nu sunt sclavie, se fac de bunăvoie. Serviciile cu compasiune şi
iubire sunt caracteristice părinţilor cu vocaţie. A fi părinte bun nu înseamnă a oferi copilului tot ce
îşi doreşte.
Pentru a fi un părinte bun trebuie:
➢ să observaţi felul în care copilul îşi exprimă iubirea faţă de dumneavoastră;
➢ să observaţi felul în care copilul îşi exprimă iubirea faţă de ceilalţi;
➢ să ascultaţi cu atenţie care sunt cele mai dese rugăminţi ale copilului dumneavoastră;
➢ să observaţi care sunt lucrurile de care se plânge cel mai adesea;
➢ să-i oferiţi copilului posibilitatea de a alege.
Părinţii au rol major în disciplinarea copilului, misiune dificilă care presupune înţelepciune,
imaginaţie, răbdare şi multă dragoste. Disciplina presupune o misiune îndelungată şi foarte vigilentă,
aceea de a călăuzi copilul de când este sugar şi până la vârsta adultă.
Părinţii sunt cheia capacităţii copiilor de a învăţa şi de a reuşi în toate direcţiile.
Bibliografie:
1. R. Campbell, G. Chapman „Cele cinci limbaje de iubire ale copiilor”, Ed. Curtea Veche Publishing,
Bucureşti, 2000;
2. M. Golu, „Dinamica personalităţii”, Ed . Geneze, Bucureşti, 1993;
3. R. Vincent, „Cunoaşterea copilului”, E.D.P., Bucureşti, 1972.

Integrarea școlarului mic în activitatea școlară
Învățător Dumitru BOATCĂ
Școala Gimnazială „Ion Rotaru” Valea lui Ion, com. Blăgești
În perioada preșcolară copilul se manifestă spontan. Este expansiv, cu treceri rapide de la
râs la plâns, de la mânie la bucurie și invers, cu o mare dominație a expresiei în toate reacțiile sale.
În școală, începe să învețe că trebuie să se exprime doar dacă e solicitat, în timpul lecțiilor,
iar dacă solicitarea se adresează clasei să se înscrie la răspuns prin ridicarea mâinii sus.
Capacitatea de a înțelege și a învăța logic depinde nu numai de inteligența nativă, ci și de
dimensiunile și calitatea fondului referențial, de stocul acumulărilor anterioare, de deprinderile
intelectulale dobândite, de motivație și de capacitatea de mobilizare psihică pentru învățare.
Sunt psiho-pedagogi care consideră că pentru a realiza o adaptare ușoară a copiilor la
cerințele școlii primare, trebuie să avem în vedere următoarele planuri ale dezvoltării biopsihice:
- planul deservirii;
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- planul integrării in colectivitate;
- planul mobilizării psihice pentru a realiza activități intelectuale.
Pentru a avea certitudinea că preșcolarul a atins nivelul ușoarei adaptări la cerințele școlii
sunt necesare activitați și solicitări care să asigure:
- pregătirea fundamentală;
- pregătirea organelor fizice și psihice receptoare și prelucrătoare de informații;
- pregătirea în sfera domeniilor specifice obiectelor școlare care se studiază începând cu clasa
pregătitoare.
La intrarea în școală, copilul poate trece la activități de învățare dacă dispune relativ de
posibilitați de a vorbi, de a înțelege si memora ceea ce i se adresează verbal.
Integrarea copilului în mediul şcolar presupune o bună acomodare a elevului la sarcinile pe
care i le impune şcoala şi activitatea de învăţare. Ea se evidenţiază prin capacitatea elevului de
integrare în activitate şi în viaţa şcolii, exprimată prin: reuşita şcolară, acomodarea la cerinţele şcolii
(colectiv didactic, clasa de elevi, microgrupuri formate), orientarea şcolară adecvată resurselor
interne şi externe (cerinţele familiei si ale mediului social). Un copil care e bine adaptat se simte
integrat în grup, percepe pozitiv grupul şcolar (clasa), e perceput pozitiv de către grup, îi face plăcere
să fie la şcoală, reuşeşte să facă faţă cerinţelor diferitelor discipline de învăţământ. In adaptarea
şcolară a copilului poate cunoaşte diverse forme de manifestare: de la rezultate şcolare slabe la
apatie, lipsa interesului pentru şcoală, tulburări de comportament până la refuzul frecventării orelor.
Acest refuz poate fi manifestat în mod direct sau indirect prin invocarea unor dureri de cap, stomac
sau de gât, dureri manifestate cu puţin timp înainte de plecarea la şcoală dureri care, de regulă,
încetează imediat ce micuţului îi este permis să rămână acasă. Inadaptarea se datorează şi tensiunilor,
eşecurilor, dramelor sentimentale, sentimentelor de abandon sau celor de ofense şi devalorizare în
ochii altor copii de vârsta lor sau a unor persoane apreciate de ei de care depinde succesul lor.
Un rol semnificativ în adaptarea şcolară îl are familia. Atitudinea faţă de școală, felul
relaţionării cu ceilalţi, depind de experienţa de viaţă acumulată în familie. Atunci când părinţii
reuşesc să menţină în familie o atmosferă caldă, securizantă şi îşi manifestă autoritatea într-un mod
firesc, echilibrat, se creează premise favorabile unei bune adaptări şcolare (copilul are o stimă de sine
înaltă, e încrezător în sine, responsabil). Excesele în exercitarea autorităţii, determină dificultăţi în
adaptarea copilului, măreşte dependenţa acestuia de părinte, copilul nu se mai simte liber, este mai
puţin prietenos şi spontan, va avea mari dificultăţi în procesul de maturizare.
La clasa pregătitoare și clasa I, experiența de viață limitata îl face pe copil sa alunece spre
combinații superficiale, spontane, cuprinzând unele elemente fantastice.
Către clasele a-II-a și a III-a imaginația capătă mai multă coerența si dinamism.
Programa predării comunicării în limba română și matematică și explorarea mediului în
clasele pregătitoare și I prevede accesul gradat al școlarului la conținuturile învățării – de a scrie linii,
cârlige, zale, bastonașe, ovale și vor ajunge la litere, silabe, cuvinte și propoziții.
Sarcina de a scrie poate să pară școlarului mic sâcâitoare, anevoioasă, puțin atrăgătoare,
învățătorul nu trebuie să pună accent pe sancționarea elevului, ci mai mult pe inițierea sa în tainele
procesului ce va duce la rezultatul corect.
Pregătirea copilului pentru școală depinde atât de formarea în grădiniță a unor deprinderi
specifice activităților din școală, cât și de continuarea unor activități specifice grădiniței în școală
(întâlnirea de dimineață, jocuri, activități libere, sărbătorirea diferitelor evenimente, etc).
Având în vedere cele precizate mai sus rezultă că trecerea de la grădiniță la școală trebuie
să se facă treptat necesitând un timp mai mult sau mai puțin îndelungat, în funcție de structura psihică
și de particularitățile psihico-individuale ale copilului.
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Tema pentru acasă, între necesitate și povară
Învățătoare Elena BOATCĂ
Școala Gimnazială Nr. 1 Blăgești
Tema pentru acasă a format în rândul elevilor, dar mai ales a părinților două tabere: una protemă, cea care solicită cât mai multe teme și una contra-temă, cea sătulă de teme, cea care nu are și
nu dorește să-și petreacă timpul cu teme pentru acasă.
Problema esențială este a modului în care profesorul gestionează tema pentru acasă,
importanța pe care i-o acordă calității și cantității acesteia.
Auzim mereu în jurul nostru dezbătută problema temei pentru acasă, ba că e prea multă, ba
prea puțină, ba prea grea, că li se fură copiilor copilăria etc. Deși importanța temelor pentru acasă
este susținută de majoritatea părinților și a profesorilor, există voci ce sunt împotriva lucrului
individual acasă. O serioasă întrebare se impune astăzi: cât de eficientă este tema pentru acasă,
asigură ea o creștere a calității în pregătirea elevilor? Cât de implicați sunt părinții în efectuarea
temelor pentru acasă? Cât și ce trebuie să constituie o temă pentru acasă pentru a avea efectul
așteptat? Cât cerem copiilor să lucreze acasă? Care este raportul dintre activitatea în clasă şi cea
propusă acasă? Ce aşteptăm de la elev atunci când efectuează tema: lucru independent sau implicare
nemijlocită a părintelui? Or, o meditare asupra aspectelor enumerate mai sus a fiecărui cadru didactic
va constitui un pas spre calitatea în managementul temelor pentru acasă. Definite drept „sarcini
încredinţate elevilor de profesorii/învăţătorii de la şcoală spre a fi îndeplinite în timpul orelor din
afara şcolii”, temele pentru acasă declanşează percepţii şi atitudini variate la elevi, părinţi sau
învăţători: unii le supraapreciază, alţii le resping, unora le produc fericire, altora suferinţă.
Bineînțeles că toți, învățători și părinți deopotrivă, sunt conștienți că temele pentru acasă fac
parte din procesul de învățare și rolul lor este de a consolida achizițiile dobândite la școală, dar nu
toți își doresc implicarea lor în acest proces.
Cei care solicită temele pentru acasă le privesc sub două aspecte: temele îmbunătățesc
rezultatele școlare ale elevului și reprezintă un mod eficient de a-și petrece o mare parte din timpul
de după orele de curs, „îl ține ocupat”. Acești părinți consideră că temele pentru acasă conţin elemente
învăţate de elevi în ziua respectivă şi sunt impuse tocmai pentru o mai bună înţelegere a noţiunilor.
Aceste teme îl determină pe elev să aplice partea teoretică într-o problemă de ordin practic. Astfel,
partea teoretică va fi înţeleasă mai uşor şi nu în mod mecanic. Rezolvarea temelor pentru acasă va
conferi elevului o creştere a nivelului de inteligenţă aacestuia, ceea ce va duce la obţinerea de
rezultate mai bune la şcoală, dar şi în viaţă mai târziu. Tot în acest fel copilul va căpăta mai multă
încredere în modul de a raţiona. Impunerea temelor pentru acasă reprezintă, de asemenea, o
modalitate satisfăcătoare de a-l împiedica pe copil să se implice în alte activităţi care s-ar putea să nu
fie benefice pentru educaţia lui.
În partea opusă sunt părinții care simt ei înșiși ca pe o povară tema pentru acasă, pentru care
probabil copilul îi cere ajutorul. Sunt acei părinți care consideră că e de ajuns ceea ce copilul face la
școală, cei care își doresc mai mult timp liber pentru ei, nu să fie nevoit să se implice în pregătirea
copilului, „că doar de aia îl dau la școală”.
În şcolaritatea mică, dependenţa copilului de familie pune problema rolului pe care
atitudinile părinţilor faţă de tema pentru acasă îl joacă în formarea atitudinii copilului faţă de şcoală,
o atitudine negativă fiind transmisibilă şi copiilor. Aceste relaţii evidenţiază necesitatea implicării
învăţătorului în ameliorarea atitudinilor părinţilor faţă de tema pentru acasă, ca mijloc de influenţare
a relaţiei copilului cu şcoala.
În general elevii buni şi foarte buni, elevii care învață la toate materiile îşi fac întotdeauna
temele la fiecare materie şi se achită de sarcini, dar aceştia sunt în genere sprijiniţi şi controlaţi în
permanenţă de părinţi. Aceștia sunt părinții care solicită învăţătorului să dea copilului său mai mult
de lucru, să-l scoată mai des la răspuns, să-l antreneze mereu în activități. Elevii mediocri, elevii mai
comozi, cei care speculează mai mult, îşi fac temele singuri sau le copiază de la un coleg, părinţii
fiind prea ocupați ca să- i intereseze această chestiune. Când vine vorba de elevii slabi, aici intrând
copiii dezinteresaţi, copiii cu un nivel de inteligenţă mai scăzut şi nu în ultimul rând copii care nu
sunt deloc controlaţi de părinţi sau chiar sunt încurajaţi de aceştia în a se complace în situaţia
existentă, aici constatăm ca tema de orice fel nu este făcută decât în clasă, sub supravegherea
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educatorului sau foarte rar din proprie iniţiativă. De aici și cele două tabere: pro și contra temelor
pentru acasă, cei care solicită și cei care se plâng că au de le făcut.
Mai există un aspect al managementului temelor pentru acasă care merită evidențiat , și
anume, cantitatea și calitatea temei pentru acasă.
Suntem într-o concurență continuă pentru mult, pentru asimilarea de multe cunoștințe, pentru a face
multe într-o lecție. Avem impresia că volumul acoperă totul, dar, în această goană după multe, uităm
de diferențiere, de profunzime, și uneori chiar de calitate.
De obicei, plasat în faţa unui volum mare de teme, elevul va ignora unele dintre ele.
Insuccesul este asigurat. De aceea, tema aleasă trebuie să fie de nivel mediu pentru toată clasa și
pentru cei pregătiți pentru performanță școlară date teme suplimentare, de nivel mai ridicat și fără
caracter de obligativitate.
Alt aspect privește refuzul copilului de a face tema pentru acasă pentru că nu o înțelege sau
i se pare prea grea pentru capacitățile sale. De aceea, tema pentru acasă trebuie explicată indiferent
dacă aceasta, după părerea noastră, nu este atît de dificilă. Elevii fac cunoştinţă imediat cu volumul
de lucru, se orientează dacă au nevoie de o sursă oarecare pe care o pot lua de la biblioteca şcolii, pun
întrebări în clasă, dacă este cazul, învaţă să-şi organizeze timpul. Etapa de explicare a temei este
obligatorie şi nu este una de alegere. Temele cu grad de dificultate prea mare pot constitui obstacole
greu sau imposibil de depăşit, cu efecte perverse asupra evoluţiei şcolare şi a personalităţii elevilor,
dintre care amintim descurajarea, pierderea încrederii în sine, a interesului pentru un obiect de
învăţământ sau consumul excesiv de timp în dauna altor activităţi ori pe seama timpului necesar
pentru odihnă.
Bibliografie:
1. Drăgulănescu, N., Niculae, C., Managementul calităţii, Editura Niculescu, 2000;
2. Ionescu, S., Managementul calităţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2000;
3. Keen E., Tîrcă A., Cum să democratizăm şcoala, Ghid de management participativ, Radical, Bucureşti, 1998;
4. Iucu R., Managementul şi gestiunea clasei de elevi, Editura Polirom, Iaşi, 2000.

Măiestria de dascăl
Profesor învățământ primar Luminiţa BOTEZATU
Şcoala Gimnazială Plopu, Dărmăneşti
„Și chiar de nu voi fi un far, ci o candelă, ajunge.
Și chiar de nu voi fi nici candelă, tot ajunge,
fiindcă m-am străduit să aprind lumina.”
Nicolae Titulescu
Lumea exterioară își imaginează că un dascăl bun este cel care dovedește calmitate infinită, este
echidistant față de toți elevii, nu are prejudecăți, are răspuns la toate întrebările elevilor, nu greșește niciodată,
este foarte ordonat, liniștit, adică un om mult mai bun decât majoritatea oamenilor.
În acest moment al dezvoltării societății, trebuie reconsiderate competențele unui dascăl bun, el trebuie
să fie eficient când pășește pe ușa sălii de clasă. Dacă elevii s-au schimbat, și dascălii trebuie să se schimbe,
să se adapteze noilor necesități ale acestora, să rezolve problemele de indisciplină, lipsa de interes pentru
învățătură, lipsa de încredere în forțele lor, teama de a veni la școală, să impună elevilor, părinților și
comunității întregi respectul față de dascăli și față de activitatea didactică.
Un dascăl bun este acea persoană care dovedește, în egală măsură, umanism (în general) și dragoste de
copii (în special), spirit de obiectivitate, dreptate, principialitate, cinste, curaj, corectitudine, răbdare,
optimism, modestie, fermitate, stăpânire de sine. La acestea se adaugă toate calitățile aptitudinale (empatică,
organizatorică, tact pedagogic, măiestrie pedagogică). Un dascăl care dovedește măiestrie pedagogică este
mai mult decât un reputat profesionist, este artistul desăvârșit în meseria lui. El este cel care are conștiința
responsabilității și a misiunii sale, care înseamnă să arzi ca o lumânare pentru a-i lumina pe alții, adică să te
dăruiești în totalitate, în mod dezinteresat.
Marţian Iovan afirma că „educatorii sunt profesioniştii educaţiei”. Formarea însăşi a educatorului în
anii de universitate sau colegiu pedagogic, precum şi în perioadele perfecţionării postuniversitare îi va
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pretinde să devină „specialistul, proiectantul, organizatorul şi conducătorul principal al operei de formare a
personalităţii elevilor”. De aceea, elementul central, activ şi determinant pentru eficienţa educaţiei îl
constituie profesorul.
Tipologia lui Doring, bazată pe tipologia generală despre oameni a lui Spranger, prezintă 6 tipuri
fundamentale de profesori:
1) Tipul dominator, caracterizat mai degrabă prin dorinţa de a se impune, decât prin dragoste pentru copii.
Profesorul domină, în primul rând, prin propria-i personalitate, savurând cu satisfacţie şi voluptate conştiinţa
propriei sale superiorităţi şi faptul că elevii se tem de el.
2) Tipul economic urmăreşte în primul rând avantajele proprii. Este comod şi are tendinţa de obţine maximul
cu minimum de efort. Lasă impresia unui metodician foarte bine pregătit. Este rece în relaţiile cu elevii.
3) Tipul teoretic ţine seama în mod special, de latura instructivă a procesului pedagogic, determinând elevul
să-şi lărgească cunoştinţele legate de propriul său obiect. Nu-l interesează relaţiile sale cu elevii şi nu
dovedeşte spirit de răspundere în formarea personalităţii acestora.
4) Tipul sociabil se caracterizează în primul rând prin dragoste faţă de elevi, prin capacitatea de a pătrunde
în psihicul acestora, prin atitudine cumpătată, prin dorinţa de a forma din elevi oameni folositori societăţii.
L. Tolstoi afirma că „dacă învăţătorul are dragoste pentru profesia sa, el este un învăţător bun. Dacă
învăţătorul are dragoste pentru profesie şi pentru elevi, el este un învăţător desăvârşit”.
5) Tipul estetic se caracterizează prin dorinţa de a forma personalitatea elevului după preceptele sale (dar nu
de dragul elevului ci din ambiţie, din vanitate), de aceeea nu prea ţine seama de caracterul concret al
personalităţii elevului.
6) Tipul cerebral are un deosebit simţ pentru activitatea pedagogică, pe care o înţelege şi o apreciază din
punctul de vedere al unor înalte principii. Este un tip cu calităţi bine definite, sigur pe sine, însă prea grav,
fără simţul umorului.
În procesul formării tinerei generaţii, dascălul trebuie să-şi pună în valoare întreaga măiestrie şi
competenţă profesională, pentru că a fi dascăl este o profesie de suflet, este o artă ce dăltuieşte viitorul prin
truda prezentului, este o opţiune ce porneşte din inimă pentru inimă şi nu o soluţie de moment.
Bibliografie:
1. Allport, G.A.: Structura şi dinamica personalităţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981;
2. Golu, P., Mitrofan, N.: Personalitatea didactică - sursă a creativităţii, comunicare la Colocviul naţional de pedagogie,
1978.

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

Textul literar abordare complexă
Profesor Florinela-Ramona BUCUȚĂ
Școala Gimnazială „Grigore Tabacaru” Hemeiuș
Spre deosebire de teoriile în care comprehensiunea şi interpretarea sunt tratate uneori ca
procese simultane, în didactica aplicată a literaturii române cele două procese apar constant ca etape
succesive şi distincte ale receptării, descompuse, la rândul lor, în subetape. Comprehensiunea
implică o cuprindere a textului din interiorul lumii lui cu o privire inocentă, referindu-se la
,,orientarea lineară şi prospectivă în cazul primei lecturi” prima realizată de către cititor. Stadiu
fundamental în investigaţia/receptarea textului literar de către elevii din gimnaziu, comprehensiunea
vizează înţelegerea textului, iar ca etapă distinctă a studierii unui text literar, începe în clasa a III-a
a învăţământului primar, odată cu extinderea metodei lecturii explicative.
Componentele metodei lectura explicativă - ilustrează existenţa etapelor şi subetapelor
implicate de actul comprehensiv:
- lectura integrală a textului;
- determinarea structurii unui text, a părţilor sau fragmentelor acestuia;
- analiza textelor pe fragmente;
- povestirea orală a fiecărui fragment (pentru textul epic);
- formularea ideii principale corespunzătoare fragmentului;
- realizarea planului simplu de idei;
- povestirea orală a textului pe baza planului de idei (în cazul epicului);
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lectura integratoare finală.
Elevii din clasele a III-a şi a IV-a sunt iniţiaţi, pe baza metodei lectura explicativă, în
receptarea textului literar pe principiul ,,paşilor mici”. Metoda respectivă este aplicată în receptarea
textelor narative, care fac cel mai des obiectul studiului în învăţământul primar. Începând cu clasa a
V-a, strategiile de comprehensiune a textului literar se multiplică şi se diversifică. Procesul laborios
care pregăteşte şi asigură comprehensiunea textului literar este sintetizat de Alina Pamfil într-o
schemă care slujeşte argumentaţiei noastre:
Explicaţia, ca metodă didactică, este folosită secvenţial în comprehensiunea textului literar:
- în prezentarea contextului - înscrierea operei în cadrul operei autorului; apartenenţa la gen
şi specie literară; încadrarea tematică a textului;
- în explicarea cuvintelor şi expresiilor necunoscute.
În ambele situaţii, explicaţia poate dobândi un caracter activ, atunci când elevul este dirijat
în folosirea unor auxiliare didactice – dicţionare istorico-literare, dicţionare explicative (lexicale,
morfologice, ortoepice, de ortografie şi de punctuaţie) sau dicţionare de sinonime. Elevul trebuie
pus în situaţia de a căuta, de a selecta, de a folosi surse complementare de informare, operaţii prin
care elevul îşi formează deprinderi de lucru cu cartea, instrumentalizând informaţiile dobândite.
Intervenţia profesorului este necesară în decodificarea figurilor de stil, în ,,traducerea” metaforelor
care depăşesc nivelul de cunoştinţe şi, uneori, de înţelegere al elevului de clasa a V-a sau a VI-a.
Un alt reper metodic al explicării cuvintelor este şi cel al situării momentului respectiv faţă
de prima lectură. Unele cuvinte şi expresii cer explicarea lor înainte de prima lectură pentru a finaliza
înţelegerea mesajului transmis, în vreme ce în timpul lecturii propriu-zise sunt explicate cuvinte şi
expresii apropiate semantic de vocabularul activ al elevului. După realizarea lecturii sunt explicate
acele cuvinte şi expresii care conduc la înţelegerea sensului global al textului. Sensurile
cuvintelor/expresiilor/sintagmelor din textele literare pot fi oferite sau deduse din context. Pentru
clasele a V-a şi a VI-a se recomandă sensurile oferite (de elev, profesor sau identificate în auxiliarele
didactice amintite).
Sensurile deduse presupun analiza contextului; aceasta, la rândul ei, pretinde observarea
propoziţiei în care se află cuvântul necunoscut, pe de o parte, şi observarea ,,vecinităţilor” ei, pe de
altă parte. Înţelegerea textului trebuie verificată şi aprofundată. Ceea ce profesorului îi poate părea
,,de la sine înţeles”, pentru elev prezintă ,,obstacole”, ,,piedici” care frânează înţelegerea. De aceea,
este imperativă utilizarea tehnicilor de verificare şi de aprofundare a înţelegerii. Aceste tehnici pot
fi folosite fie în prima lectură, fie în activităţile specifice lecturii eficiente/competente.
Prima lectură
Metodica lecturii recomandă multiple posibilităţi de realizare a primei lecturi: lecturamodel, cu voce tare, realizată de către profesor sau de către un elev care citeşte corect şi expresiv;
citirea fragmentată a textului de către mai mulţi elevi; citirea silenţioasă, individuală a textului,
precum şi audierea fragmentului înregistrat pe bandă magnetică. Fiecare profesor are opţiuni şi
tehnici preferate şi personalizate. Orientarea se poate face direct sau indirect. Indirect, aceasta se
realizează prin explicaţii prealabile ale profesorului sau direct prin formularea unor sarcini: „citiţi
textul cu intenţia de a-l putea povesti, de a-i descoperi tema.” Lectura nedirijată poate fi pregătită
printr-o invitaţie la lectură de tipul: ,,citeşte tot textul, fără a te opri la cuvinte necunoscute.”
Captarea atenţiei elevilor pentru lectură poate fi realizată prin folosirea unor citate
semnificative scrise pe tablă şi prin formularea unor cerinţe de tipul: ,,citeşte textul şi descoperă
legăturile dintre text şi citat”. Spre exemplu, la clasa a V-a, pentru textul În pădurea Petrişorului de
Mihail Sadoveanu, se propune un citat din Povestea codrului, de Mihai Eminescu: „Împărat slăvit e
codrul,/Neamuri mii îi cresc sub poale,/Toate înflorind din mila/Codrului, Măriei- Sale.”
Textul lacunar este un procedeu care se poate folosi în prima lectură, în special pentru
textele narative:
Textul ..................... este scris de ................ Autorul relatează o ....................... care se
petrece (unde, când).................................... Personajul principal este ................Întâmplările sunt
următoarele.................................. În final personajul ..................................
În cazul unui text liric, înţelegerea poate fi favorizată de tehnici grafice şi picturale, în
special în lirica peisagistică.
Lectura eficientă
-
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În cazul unui text narativ, principalele procedee de verificare şi aprofundare a înţelegerii
sunt planul de idei şi rezumatul; în cazul textului liric se recomandă procedeul descoperirii
cuvintelor-cheie şi cel al indentificării câmpurilor sematice.
Lectura eficientă poate utiliza procedee de reîntregire, de ,,reconstituire” a textului, adică
de redare a tuturor secvenţelor lui.
Note bibliografice:
1. Alina Pamfil, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Editura
Paralela 45, 2003, p. 142;
2. Adalmina Ungureanu, (coord.), Metodica studierii limbii şi literaturii române, învăţământ
primar, Ed. AS’S, Iaşi, 2003, pp. 213 - 214.
Salcia - tradiții și obiceiuri
Profesor învățământ primar Elena-Loredana BUDUROI
Școala Gimnazială ,,Alexandru cel Bun” Bacău
Duminica Floriilor se mai numește la noi și „Duminica Stâlpărilor”. Credincioșii duc la
biserică ramuri înflorite, în special salcie. Ramurile se sfințesc și se impart tuturor credincioșilor.
Salcia este de mare preț în această zi, fiecare credincios întorcându-se de la biserică cu ramuri de
salcie, pe care le păstrează cu sfințenie lângă icoană, ca păzitoare de toate relele in timpul anului.
Există o legendă foarte frumoasă în legatură cu binecuvântarea dată salciei de către Maica Domnului:
„Pe când era Iisus răstignit pe cruce, Maica Domnului a auzit vestea și a încălțat opinci, a luat în
mână un toiag de oțel și a plecat să-l găsească pe Iisus. În drumul său a găsit o broască ce a întrebato de ce plânge, iar Maica Domnului i-a spus că a avut un băiat și l-au răstignit jidovii. Broasca i-a
spus că și ea a avut nouă pui „mititei și frumoși, cu ochii bășicăței”, și i-a spus că, murind, să nu se
mai împută. Apoi mergând mai departe, a dat peste o apă, la marginea căreia se află o salcie, și i-a
zis să se facă punte pe apă. Salcia a ascultat, iar Maica Domnului, trecând peste ea, a binecuvântat-o
ca să nu se poată face cărbuni din ea și să se ducă în toți anii la biserică”.
Potrivit tradiției, ramurile verzi simbolizează biruința asupra morții. Cu crengiile de salcie
aduse de la biserică sunt atinși copiii mici, ca să crească și să înflorească la fel ca salcia.
Ramurile de salcie se pun și pe morminte. Stupii de albine se încing cu salcie. Ei vor fi ținuți
tot anul așa. Se spune că stupii vor rodi din belșug. Unii oameni iau câțiva mățișori de pe ramurile
aduse și îi pun pe stupi, crezând ca stupii se sfințesc, le merge bine și strâng mai multă miere peste
an. În unele zone ale țării, oamenii iau mățișorii de salcie și-i pun pe răzoare, ca să nu le mănânce
viermii legumele. Salcia sfiițită e considerată în popor și un leac. Pe cine–l bați, la Florii, cu mățișori
de salcie aduși de la biserică, nu-l mai dor urechile în tot timpul anului. Ei se mai întrebuințează ca
leac împotriva mai multor boli, cum ar fi amigdalita,frigurile, durerea de gurmaz.
Există și credința că, dacă fetele dau cu salcie prin păr, în ziua de Florii, le crește părul mare
și frumos. Se crede că acela care se va împărtași în ziua de Florii, înainte de a se apropia de preot ca
să se împartășească, orice va gândi în acel moment, Tatăl Ceresc îi va îndeplini dorința. Ziua aceasta
se mai numește a Floriilor, pentru că din această zi, toți pomii și toate florile încep a înmuguri și
înflori.
În acestă zi se mănâncă pește. Este dezlegare la pește, icre, ulei si vin.
În ziua de Florii se încheie Postul Mare și începe Săptămâna Mare, a Sfintelor și
Mântuitoarelor Patimi ale Domnului.Ziua de Florii sau a Intrării triumfale a Domnului în Ierusalim,
este o zi istorică, ce desparte anii petrecerii pământești ai Domnului de ultima Sa săptămână de viață.
Importanţa educaţiei civice în invăţământul primar
Profesor învățământ primar Norina-Daniela BULAI
Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” Bacău
Educaţia civică nu trebuie să lipsească din oferta educaţională a învăţământului primar.
Educaţia civică susţine formarea elevilor în spiritul valorilor şi principiilor democratice. Participarea
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la luarea deciziilor în cadrul consiliului şcolii, posibilitatea elevilor de a-şi exprima opiniile în revista
şcolii sau implicarea lor în structuri reprezentative ale elevilorsunt văzute ca mijloace prin care copiii
şi tinerii vin în contact direct cu forme şi conţinuturi ale practicilor democratice. Astfe, educaţia
civică poate cuprinde tot ceea ce viaţa şcolii poate oferi elevilor ca model al unei democraţii
participative.
Educaţia civică poate avea un rol decisiv pentru înţelegerea de către elevi a mecanismului
democratic şi pentru exersarea practicilor democratice, de la comunicarea socială până la
participarea la decizia politică.
Educaţia civică în şcoală are rolulde a contribui la circulaţia ideilor şi practicilor care pot
susţine instaurarea unei mentalităţi democratice în cadrul societăţii. Democraţia nu este un bun
câştigat o dată pentru totdeauna. Ea este o construcţie fragilă, a cărei succes depinde de implicarea
acţiunii publice a fiecărui cetăţean. Superioritatea democraţiei rezidă şi în faptul că cetăţenilor le
este permis exerciţiul critic şi controlul puterii, inclusiv prin faptul că intr-o democraţie autentică
este acceptată şi stimulată reflecţia critică asupra valorilor şi normelor sociale. Din această
perspectivă, educaţia civică nu înseamnă doar transmiterea valorilor, ci abilitatea elevilor de a se
raporta critic la acestea.
Educaţia civică vizează dobândirea de către elevi a cunoştinţelor despre societate,
transmiterea valorilor sociale şi abilitatea elevilor pentru a se raporta critic la acestea, formarea şi
dezvoltarea atitudinilor şi comportamentelor democratice.
Cunoştinţele sunt foarte importante în definirea şi exersarea asociate cetăţeniei, dar un ,,bun
cetăţean” nu este doar persoana care ştie multe. A fi cetăţean într-o societate democratică înseamnă
a te implica în viaţa comunităţii din care faci parte, a te purta într-un anumit mod cu celelalte
persoane pe baza unor atitudini precum respectul, toleranţa, deschiderea către opiniile celorlalţi.
Formarea atitudinilor şi comportamentelor democratice trebuie să înceapă de la vârste mici,
astfel încât deprinderile pozitive să fie exersate în contexte diferite şi consolidate în timp. A sti să-i
asculţi pe alţii, să-ţi exprimi ideile, opiniile personale în mod argumentat, a participa la dialog în
mod decent, a face faţă conflictelor şi a le rezolva constructiv nu sunt lucruri uşor de învăţat. Astfel
de competenţe au nevoie de o formare sistematică, în timp, care să permită actualizarea lor flexibilă,
în funcţie de situaţie.
Educaţia civică înseamnă educaţia persoanei pentru a trăi alături de ceilalţi în societate,
ceea ce include comportamentul politicos, normele de igienă, de circulaţie publică, de pază contra
incendiilor, în sens restrâns, educaţia civică înseamnă dobândirea de către elevi a cunoştinţelor şi
competenţelor necesare unui cetăţean pentru participarea la viaţa publică.
Aşadar, educaţie civică nu înseamnă doar educaţia rutieră, educaţia sanitară sau a micilor
pompieri. Educaţia civică nu înseamnă moralizare ieftină, inocularea de valori şi norme de pe poziţia
de superioritate a adultului. Copiii judecă moral în mod personal, fiecare în felul său, în funcţie de
stilul său. Dacă elevul nu este ajutat să progreseze în judecata morală şi să ajungă pe aceeaşi lungime
de undă cu adulţii care îi cer să se poarte frumos, atunci discursul moralizant al adulţilor este inutil.
Educaţia civică nu trebuie să promoveze prejudecăţi, clişee, stereotipuri, ci să sprijine dezvoltarea
unei gândiri deschise şi flexibile.
Deoarece educaţia pentru democraţie este un proces lung şi complicat, este bine ca acţiunile
în acest sens să înceapă devreme. Elevii mici nu sunt izolaţi de lumea în care trăiesc, ei sunt implicaţi
în viaţa socială prin familiile lor, prin grupurile de joacă şi de învăţătură şi prin relaţiile specifice pe
care le au cu diferite instituţii: şcoala, biserica, spital, poliţia, cluburi etc.
La elevii claselor I-IV este foarte important ca temele şi strategiile de lucru în cadrul
educaţiei civice să fie alese ţinând cont de experienţa socială a elevilor şi de posibilităţile existente
în această perioadă de integrare a cunoştinţelor dobândite de elevi la alte discipline.
Obiectivele educaţiei civice în învăţământul primar sunt:
- cunoaşterea de către elevi a valorilor şi practicilor democratice de bază;
- formarea la elevi a competenţelor şi atitudinilor solicitate de exercitarea cetăţeniei într-o societate
democratică, precum competenţele de comunicare, de participare socială şi atitudinea tolerantă;
- cunoaşterea drepturilor copilului şi a instituţiilor, organizaţiilor implicate în respectarea acestora;
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- dezvoltarea capacităţii de a face deosebirea, în raport cu un anumit context, între „bine” şi „rău”,
între „practici democratice” şi „practici nedemocratice”, pornind de la activităţile de educaţie civică
realizate în clasă.
Cadrele didactice, învăţătorii ar trebui să ia în considerare şi să discute ci copiii, în cadrul
fiecărei teme abordate, în funcţie de specificul acesteia, câteva cincepte fundamentale ale
democraţiei. Aceste concepte şi valori sunt: autoritatea, puterea, drepturile, îndatoririle,
responsabilităţile, toleranţa, respectul, diversitatea, egalitatea, valori, norme, reguli, comunicarea,
dreptatea, libertatea, proprietatea, prietenia, spaţiul public, spaţiul privat.
Copiii sunt viitorul României. De felul în care ne creştem şi educăm urmaşii depinde lumea
de mâine. Poate fi o lume a progresului, a concordiei, sau o lume măcinată de conflicte, de ură şi
distrugeri.
Obiceiurile pot fi modificate, dar rareori schimbate. – Ceea ce aude şi vede un copil trasează
asupra minţii delicate linii adânci, pe care nici o împrejurare din viaţa de mai târziu nu le poate şterge
complet. Acum ia formă intelectul, iar sentimentele primesc orientare şi tărie. Fapte repetate într-o
direcţie anumită devin obiceiuri.
Acţiunile mici sunt importante. Fiecare orientare a acţiunii are o importanţă şi un caracter
dublu: virtuos sau vicios, bun sau rău, potrivit cu motivul ce determină acţiunea. O faptă rea, prin
repetare frecventă, lasă o urmă permanentă asupra minţii făptuitorului şi, de asemenea, asupra minţii
celor care sunt în legătură cu el, în orice fel de relaţie spirituală sau fizică. Părinţii sau învăţătorii
care nu dau importanţă micilor incorectitudini, stabilesc acele obiceiuri în tineri.
Educaţia moral-civică urmăreşte iniţierea copilului, viitor cetăţean, în practicarea unui
comportament activ, responsabil, capabil de toleranţă şi respect faţă de sine şi faţă de ceilalţi,
conştient de drepturi şi datorii, liber şi deschis spre alte culturi.
Bibliografie:
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2002;
2. Băban, Adriana, Consiliere educaţională, Cluj-Napoca, Ed. Ed. Paychological, 2003;
3. Jucu, R.; Manolescu, M., Pedagogie, Bucureşti, Editura Fundaţiei culturale ,,D. Bolintineanu”.

Jocul – activitate de învăţare la vârsta preşcolară
Educ. Oana-Monica CARP
Școala Gimnazială Gherghești, jud. Vaslui
Potrivit definiţiei, jocul reprezintă o activitate fizică sau mentală, fără finalitate practică şi
căreia i te dedici din pură plăcere. Specific varstelor copilăriei el are importanţă hotăratoare pentru
dezvoltarea psihică a copilului. Psihologia şi pedagogia secolului trecut a recunoscut faptul că jocul
nu este doar apanajul varstelor mici, ci şi modul prin care adulţii îşi manifestă liber „copilul din ei”.
Jocurile pe calculator, filmele de desene animate sau povestirile fantastice nu reprezină altceva decat
aspectul de marketing al reintoarcerii jocului în atenţia tuturor.
În psihologie jocul este folosit ca mijloc de investigaţie, dar şi ca procedeu terapeutic, atat
pentru copii şi adolescenţi, cat şi pentru adulţi. Psihodrama şi ludoterapia sunt doar două direcţii de
succes, fundamentate pe importanţa jocului în viaţa oamenilor şi pe valenţele pozitive ale practicării
acestuia.
„Omul nu este întreg decat atunci cand se joacă”, spunea Schiller, iar pentru un copil
sănătos jocul este tot atat de necesar dezvoltării lui multilaterale, ca şi lumina soarelui.
Jocul copilului trebuie îndrumat de către adult, fără ca spontaneitatea copilului să fie
stingherită.
Pentru copil, jocul este distracţie, este învăţătură, este muncă, mijloc prin care se educă,
mijloc eficient de cunoaştere a lumii înconjurătoare, a înţelegerii matematicii, a educării limbajului,
etc.
Jocul este mişcare, explorare, comunicare, socializare, observaţie şi imitaţie, exerciţiu,
disciplinare, învăţare şi, mai ales plăcere. Esenţa jocului este reflectarea şi transformarea, pe plan
imaginar a realităţii înconjurătoare.

38

Anuarul Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Bacău - 2017
Jocul nu este numai o simplă distracţie, ci, prin joc, copilul descoperă şi lumea şi viaţa, întrun mod accesibil şi atractiv, o cercetează , o prelucrează şi o transformă în învăţare, în experienţă
personală. De aceea, în timpul jocului , copilul desfăşoară o variată activitate de cunoaştere.
Referindu-ne, în continuare la definiţia învăţării trebuie să amintim faptul că termenul
(conceptul) de învăţare poate fi abordat, în accepţiunea cea mai cuprinzătoare, ca dobandire de către
fiinţele vii a experienţei individuale în scopul adaptării optime la condiţiile mediului. La acest nivel,
învăţarea apare ca fenomen general, comun omului şi animalelor, avand un caracter activ, explorativ,
spontan şi neorganizat.
Deşi este proprie şi animalelor, învăţarea atinge punctul maxim de dezvoltare, manifestare
şi organizare la om, deoarece în realizarea acesteia este implicat individul cu întregul sistem psihic:
funcţii, fenomene, capacităţi, precum şi relaţiile dintre acestea, atitudinea faţă de cunoaştere şi
experienţele proprii, posibilitatea de a anticipa.
Învăţarea umană reprezintă acumularea de către individ a experienţei sociale în mod
raţional, activ şi selectiv, în vederea orientării şi integrării în viaţa şi activitatea socială.
Învăţarea şcolară este o formă tipică specifică de învăţare umană. Ea este definită ca
activitate sistematică, organizată, instituţionalizată, specifică tinerei generaţii, orientată în direcţia
asimilării de cunoştinţe şi a formării structurilor psihice şi de personalitate. Aceasta vizează
obiective precise, implică proiectare şi anticipare, dirijare, control şi decizie.
Astăzi, în condiţiile exploziei informaţionale, a multiplicării canalelor de comunicare şi
informare, organizarea învăţării şcolare se circumscrie nu atat acumulării de cunoştinţe, cat, mai
ales, procedeelor şi modalităţilor de orientare şi dobandire independentă a acestora. Învăţarea nu
trebuie să conducă spre simple asimilări de informaţii, ci la formarea unor capacităţi de orientare,
gandire divergentă şi creativitate, la flexibilizarea structurilor cognitive şi atitudinale, pentru a
permite o adaptare optimă la schimbările rapide ce marchează lumea modernă.
Alături de învăţare, muncă şi creaţie, jocul reprezintă una din modalităţile esenţiale prin
care omul se raportează la realitatea înconjurătoare. Prin joc, copilul învaţă şi se dezvoltă totodată.
Jocul înseamnă o explorare a universului, a realităţii; tot prin joc copilul reproduce , reconstruieşte
secvenţe din viaţă sau creează o nouă lume.
Spre deosebire de muncă, jocul nu-şi propune să obţină bunuri materiale sau spirituale, iar spre
deosebire de învăţătură, nu-şi propune în mod expres obţinerea de noi cunoştinţe.
Învăţarea prin joc este fundamentală la vârsta preşcolarităţii. Acum, pe primul loc este
jocul, învăţarea ocupand locul secund. Odată cu intrarea la şcoală învăţarea trece pe primul loc şi
este urmată de muncă. Aşadar, jocul este principala cale de dezvoltare, de cunoaştere a realităţii,de
interrelaţionare şi este prima formă de învăţare, facilitand şi trecerea spre învăţarea din mediul
şcolar.
În grădiniţă , preşcolarul este încurajat să se joace, la baza organizării procesului instructiveducativ desfăşurat în învăţămantul preşcolar stand respectarea acestei nevoi naturale de joc a
copilului şi valorificarea funcţiilor acestuia.
Ca metodă, procedeu şi mijloc de formare şi dezvoltare a personalităţii preşcolarului, în
grădiniţă jocul se găseşte cu preponderenţă în programul zilnic, facilitând şi o mare parte din
învăţarea didactică. Jocurile, în special cele didactice, îmbină finalităţile educative cu bucuria
copiilor.
Materialele folosite în aceste jocuri sunt forme geometrice de lemn, jocuri cu material
mărunt: seminţe, frunze, scoici.
De asemenea, cu material din natură copiii pot confecţiona păsări, animale, obiecte de
mobilă sau veselă. Cu aceste jucării ei se joacă ,iar bucuria lor este cu atât mai mare cu cât ştiu că
sunt făcute de ei. Cuburile se numără printre materialele ce dau copiilor mari satisfacţii. Cu ele un
copil se poate juca singur şi totuşi să se găsească în apropierea celorlalţi de vârsta sa, ori le poate
împărţi cu unul sau mai mulţi parteneri de joacă, într-un efort de cooperare. Cuburile dau copilului
un puternic sentiment de împlinire şi de control. Ele îi pot oferi o modalitate de relaţionare cu mediul,
în special cu structurile mari,în faţa cărora, în viaţa reală, el se vede mic de tot. Prin intermediul
cuburilor copilul află proprietăţi precum felul materialului, mărimea, greutatea, dimensiunile,
grosimea, lungimea şi lăţimea. Copilul poate compara asemănările şi deosebirile, învăţând să
clasifice sau să sorteze. În activitatea cu cuburile, copilul poate înţelege mai uşor conceptele de
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echilibru, spaţiu, suprafaţă, volum. Studiază cuburile şi le măsoară ca să vadă care este mai lung şi
care este mai scurt, mai mare, mai mic sau egal.
Jocul didactic constituie un important mijloc de educare a limbajului copiilor în vederea
şcolarizării. Prin intermediul lui se fixează, se precizează şi se activizează vocabularul copiilor, se
contribuie la îmbunătăţirea pronunţiei, la formarea unor noţiuni, la însuşirea unor construcţii
gramaticale necesare formării deprinderii de citire şi scriere în clasa I.
Jocul didactic ocupă un loc deosebit de important în dezvoltarea vorbirii copiilor preşcolari,
deoarece forma de joc antrenează copilul în stimularea şi exersarea vorbirii în direcţia propusă în
cadrul fiecărui joc, fără ca el să conştientizeze acest efort. Eficienţa jocurilor didactice faţă de
celelalte activităţi frontal dirijate constă în faptul că la desfăşurarea lor participă toţi copiii din grupă,
depunand acelaşi efort de gandire şi de exprimare.
Pentru a deveni joc, o activitate didactică trebuie să includă elemente ludice: explorarea,
surpriza, aşteptarea, ghicirea, întrecerea. Încorporat în activitatea didactică, elementul de joc
imprimă acesteia un caracter mai viu şi mai atrăgător, aduce varietate şi o stare de bună dispoziţie
funcţională, de veselie şi bucurie, de destindere, ceea ce previne apariţia monotoniei şi oboselii, a
plictiselii, care reprezintă „păcatul de moarte al predării”, aşa cum aprecia Herbart acţiunile copiilor.
Esenţa şi specificul jocului didactic constă în întrepătrunderea şi interacţiunea acestor componente
(conţinutul jocului, sarcina didactică, elementele de joc şi regulile jocului), dar şi în echilibrul dintre
sarcina didactică şi acţiunea de joc. Ponderea mai mică sau mai mare a uneia dintre aceste două
componente poate duce la denaturarea jocurilor didactice, la schimbarea profilului lor.
De exemplu, jocurile didactice în care elementul de joc este slab, accentul căzand numai pe
rezolvarea sarcinii instructive, îşi pierd caracterul ludic, se transformă pur şi simplu în exerciţii cu
material, în convorbiri sau în convorbiri după imagini, şi, invers, atunci când acţiunea ludică este cu
totul predominantă, jocul didactic se transformă într-o activitate pur distractivă, îşi pierde caracterul
instructiv.
Reuşita activităţilor depinde de modul în care educatoarea reuşeşte să aleagă, să combine
şi să organizeze ansamblul de metode, materiale şi mijloace, precum și de măiestria cu care conduce
jocurile, în vederea realizării scopului propus.
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Dificultăți de învățare în ciclul primar
Prof. înv. primar Maria-Lăcrămioara CĂLIN
Școala Gimnazială Solonț
Dificultățile de învățare sunt un termen generic ce se referă la un grup de tulburari ce se
exprimă prin dificultăți semnificative în achizitionarea şi utilizarea receptării și înțelegerii
limbajului, a vorbirii, scrierii, citirii, a raționamentului și abilităților matematice, ca și unor abilitati
sociale.
ADHD reprezintă abrevierea în limba engleză a ,,Attention Deficit Hyperactivity
Disorder”, o tulburare de tip comportamental care apare tot mai frecvent ca diagnostic pentru copii
și adolescenți. Acești copii nu se odihnesc niciodată, sunt într-o permanentă mișcare, au tendința de
a întrerupe vorbirea cuiva și de a vorbi fără a fi întrebați. Adesea provin din categoria copiilor
abuzați, traumatizați în copilăria timpurie.
Ce este de reținut în cazul elevilor cu dificultăți de învățare este faptul că nu toți au ADHD.
Copiii cu dificultăți de învaățare au nevoie de o abordare specială în clasă, din partea
colegilor și cadrului didactic, prin care cadrul didactic poate capta atenția si, prin angajarea activă a
imaginației și emoțiilor elevului în cât mai multe activități, să ofere o alternativă reală pentru
rezolvarea problemelor specifice.
Ca roluri identificăm:
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➢ programe individuale de lucru;
➢ sarcini de lucru diferențiate;
➢ metode difrerențiate de predare a abilităților de citire/scriere si calcul;
➢ adaptarea metodelor și mijloacelor de predare-învățare, evaluare, la specificul
elevului;
➢ utilizarea unor modalități alternative de comunicare;
➢ metode potrivite fiecărui individ, adaptate capacităților de înțelegere;
➢ conținuturi și sarcini simplificate în activitățile școlare;
➢ elaborarea unor planuri de intervenție personalizate.
Ca responsabilități identificăm:
➢ să tratăm individual copiii cu dificultăți de învățare;
➢ să-i învățăm să lucreze independent;
➢ să le acordăm sprijin, încurajare și apreciere pozitivă în realizarea sarcinilor
școlare;
➢ să-i îndrumăm către persoane specializate pentru a beneficia de programe de
terapie;
➢ să folosim frecvent sistemul de recompense;
➢ să le creăm un climat afectiv, confortabil;
➢ să avem o colaborare strânsă cu părinții, școala și elevul.
Tratarea diferenţiată în ciclul primar
Profesor Daniela CĂPRARU
Școala Gimnazială Sascut
Există situaţii în care este necesară proiectarea, organizarea şi desfăşurarea procesului de
învăţământ în condiţii simultane. De aceea învăţătorul trebuie să predea la mai multe clase deodată.
Condiţiile care determină asemenea situaţii sunt cel mai adesea legate de populaţia şcolară redusă sau
de existenţa unor aşezări rurale mai îndepărtate. În aceste situaţii, procesul de învăţământ are anumite
particularităţi specifice, datorită faptului că învăţătorul trebuie să-şi desfăşoare activitatea cu două
(respectiv patru) categorii de elevi de vârste diferite, să dirijeze învăţarea după programe diferite,
trecând de la o temă la alta în cadrul aceleeaşi lecţii. Munca învăţătorului este dificilă şi complexă,
dacă ţinem seama că programele şcolare trebuie respectate în întregime pentru fiecare clasă, iar
timpul afectat pentru realizarea acestora este acelaşi pentru toate şcolile.
Singura modalitate prin care se pot realiza aceste obiective este alternarea momentelor de
muncă independentă cu activităţi sub îndrumarea directă a învăţătorului. Printr-o organizare
corespunzătoare a muncii, elevii fiecărei clase îşi vor însuşi cunoştinţele, îşi vor forma priceperile,
deprinderile şi atitudinile prevăzute în programă.
Acest proces de înnoire, în lumina educaţiei permanente, solicită pe fiecare învăţător în parte, la
manifestarea creativităţii, la implicarea activă în căutarea şi aplicarea unor noi soluţii în vederea
realizării cu succes a obiectivelor instructiv-educative specifice ciclului primar. În acest cadru larg al
dezbaterilor organizate în diverse unităţi şcolare, una din problemele mult disputate o reprezintă
creşterea eficienţei activităţilor didactice prin tratarea diferenţiată şi individualizată. Problematica
instruirii şi educării diferenţiate în vederea creşterii eficienţei în procesul de învăţământ trebuie
înţeleasă prin mecanismele educaţiei, succesul care vizează realizarea unor şanse pentru toţi elevii,
în ceea ce priveşte construcţia edificiului personalităţii lor şi ale analizării gramaticale în vederea
creşterii eficienţei prin lecţiile din clasă şi pregătirea suplimentară în condiţiile muncii suplimentare.
Coordonatele principale care trebuie să jaloneze organizarea, desfăşurarea şi conţinutul
activităţii diferenţiate cu elevii în ciclul primar sunt:
activitatea diferenţiată cu elevii trebuie să asigure realizarea sarcinilor învăţământului
formativ ce vizează dezvoltarea armonioasă a tuturor lanţurilor personalităţii;
activitatea diferenţiată se desfăşoară în cadrul procesului instructiv-educativ organizat cu
întregul colectiv al clasei;
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obiectivele instructiv-educative ale activităţii diferenţiate cu elevii trebuie realizate în timpul
lecţiei;
activitatea diferenţiată trebuie să-i cuprindă pe toţi elevii clasei, atât pe cei care întâmpină
dificultăţi, cât şi pe cei cu posibilităţi deosebite, pentru ca folosindu-se metode şi procedee specifice
particularităţilor individuale, să se asigure stimularea dezvoltării lor până la nivelul maxim al
disponibilităţilor pe care le are fiecare;
în tratarea diferenţiată a elevilor se va evita suprasolicitarea lor faţă de potenţialul psihic
real;
conţinutul învăţământului comun este obligatoriu; diferenţiate sunt doar modalităţile şi
formele de predare-învăţare;
În timpul activităţii diferenţiate se vor folosi în permanenţă metode şi procedee care antrenează
capacităţile lor intelectuale, trezesc şi menţin interesul faţă de obiectele şi fenomenele studiate,
stimulează atitudinea creatoare, solicită un efort acţional propriu, asigură o învăţare activă şi
formativă;
diferenţierea activităţii în cadrul lecţiei presupune îmbinarea şi alternarea echilibristă a
activităţii frontale cu activitatea individuală şi pe grupe de elevi;
diferenţierea activităţii cu elevii se realizează în toate momentele lecţiei.
Un rol important pentru reuşita la învăţătură a copiilor îl are distribuirea corespunzătoare a claselor
între învăţători. Experienţa arată că cel mai indicat mod de repartizare este acela în care un învăţător
ia clasele I şi a III-a, iar celălalt clasele a II-a şi a IV-a (dacă în şcoală sunt doar două posturi). Acest
sistem de grupare a claselor are încredere mai ales faptul că elevii mici nu au formate deprinderile de
muncă independentă, din care cauză învăţătorul va lucra în mod direct mai mult cu aceste clase. La
clasele a III-a şi a IV-a, studiul de formare a deprinderilor de muncă ale elevilor este în progres,
aceştia fiind capabili să îndeplinească singuri unele sarcini.
Este bine să reţinem, că diferenţierea elevilor este dată de vârstă, de aptitudine, de achiziţii,
de interese, de motivaţie şi de capacitatea de a se concentra şi rezistenţa la efort.
Bibliografie:
1. Dumitru Săvulescu, Metodica predării matematicii în ciclul primar, Editura *Gheorghe Alexandru*,
Craiova, 2006;
2. Gliga Lucia, Instruirea diferenţiată, Editura Tipogrup Press, Bucureşti, 2001;
3. Vrăşmaş Traian, Şcoala pentru toţi, Editura Miniped, Bucureşti, 2004;
4. Casangiu Larisa Ileana, Repere în organizarea procesului didactic la disciplina Limba și Literatura
Română în învăţământul primar, Editura Nautica, Constanţa, 2008.

Proiect de activitate extracurriculară Ziua Internaţională a Educaţiei
5 octombrie 2017
Profesor învățământ primar Ionela CENGHER
Şcoala Gimnazială Nr. 2 Dărmăneşti
APLICANTUL: Şcoala Gimnazială Nr. 2 Dărmăneşti
ARGUMENT: Educaţia înseamnă a învăţa să înveţi, a învăţa să trăieşti, a învăţa să gândeşti liber
şi critic, a învăţa să iubeşti lumea şi s-o faci mai umană, a învăţa să te desăvârşeşti în şi prin munca
creatoare. Edgar Faure
SCOPUL PROIECTULUI
Pe 5 octombrie, în întreaga lume, se sărbătorește Ziua Mondială a Educației. Activitatea
are ca scop familiarizarea elevilor cu semnificația zilei de 5 octombrie, evidenţierea rolului
dascălilor în dezvoltarea noilor generaţii şi recunoaşterea meritelor acestora în formarea culturii,
valorilor şi moralei unei societăţi. Evenimentul ține să ne reamintească faptul că o educație de
calitate reprezintă cheia unei reușite profesionale.
Educaţia face parte din viaţa de zi cu zi a fiecărui om, de aceea. ca şi cadre didactice, trebuie
să insuflăm celor mici dragostea pentru cunoaştere, educaţie, autoeducaţie, cultivarea respectului
pentru cei care oferă educaţia, adică dascălii, fie ei educatori, învăţători sau profesori.
OBIECTIVELE PROIECTULUI:
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să cunoască semnificaţia zilei de 5 octombrie – Ziua Educației;
să discute despre dreptul la educaţie;
❖
să înţeleagă importanţa educaţiei pentru viitorul lor;
❖
să descopere şcoala ca centrul activităţii lor sociale;
❖
să își dezvolte aptitudinile şi înclinaţiile artistice;
GRUPUL ŢINTĂ: elevii claselor pregătitoare - a VIII-a
LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de clasă, sala de ședințe, cancelarie
PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 5 OCTOMBRIE 2017
DISCIPLINE IMPLICATE ÎN PROIECT: limba şi literatura română, educatie civică, muzică şi
mişcare, arte vizuale şi abilităţi practice
METODE DE EVALUARE:
expoziție cu lucrările pe tema prezentată,
realizarea unui film/colaj foto cu secvențe din activitatea derulată.
MATERIALE, RESURSE:
- resurse umane: elevii claselor pregătitoare - a VIII- a, cadre didactice;
- resurse materiale: laptop, videoproiector, coli de desen, creioane colorate, carioca, flipchart.
POPULARIZAREA PROIECTULUI:
• prezentarea proiectului în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor și a Consiliului profesoral
• publicarea proiectului pe site-ul şcolii.
• realizarea unui film/colaj foto și promovarea activității pe site-ul şcolii.
Activităţi programate:
❖
❖

NR.
CRT.
1.

2.

3.

ACTIVITATEA
•
5 octombrie – Ziua Educaţiei
Prezentare ppt cu însemnătatea zilei, distribuire de
ecusoane
•
Călătorie în lumea poveştilor
•
Dreptul la educaţie – discuţie liberă despre
educaţie, a fi educat, autoeducaţie
•
Realizarea Copacului educaţiei, pe ale cărui
frunze, fiecare elev a scris câte un motiv
pentru care avem nevoie de educaţie
•
Colaj de desene
•
Realizarea unor afişe pentru Ziua Educaţiei
•
Realizarea de semne de carte pe tema
discutată
•
Cântece despre şcoală şi dascăli
•

4.
•

5.

Concursul de creație ,,EDUCAŢIE ŞI
CREATIVITATE” ediţia a II-a
Acordarea de diplome

•
Prezentare moment artistic
•
Prezentare referate:
- Implicaţiile globalizării asupra educaţiei
- Creativitatea în procesul de predare-învăţare

LOC DESFĂŞURARE

PERIOADA

sala de sedințe
consiliul elevilor

5 oct. 2017

sala de clasă
CP - I
a II-a, a III-a, a IV-a

5 oct. 2017

sala de clasă
CP – a VIII-a

5 oct. 2017

sala de clasă
CP - I
a II-a, a III-a, a IV-a
clasele V - VIII

5 oct. - 09
oct.2017

clasa a III-a A,
cancelarie

5 oct. 2017
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Importanţa jocului în viaţa şcolarului mic
Profesor învățământ primar Raluca-Iuliana CHIRICA
Școala Gimnazială Asău
Complexitatea vieţii contemporane precum şi perspectivele societăţii moderne, ca urmare
a ritmului accentuat în care ea evoluează şi acumulează cantităţi mereu sporite de informaţie în
domeniul culturii, al ştiinţei şi tehnicii, necesită luarea unor măsuri pe linia îmbunătăţirii
învăţământului, pentru accentuarea laturii formative a procesului de învăţământ.
Şcoala este instituţia căruia îi revine sarcina de a se ocupa cu interes, încă din clasele mici,
de problema formării copiilor, dar şi de cea a informării lor. Încă din grădiniţă copiii fac cunoştinţă
cu o serie de noţiuni noi, la vârsta preşcolară principala lor formă de activitate fiind jocul. Ei sunt
pregătiţi încă din grădiniţă pentru trecerea de la copilăria preşcolară la copilăria şcolară ce tinde a se
aşeza sub influenţa dominantă a structurilor şi motivelor activităţii de învăţare.
Adaptarea treptată a copilului la regimul şcolar se poate realiza în mod adecvat numai prin
stabilirea unui conţinut şi a unor forme de organizare a procesului de învăţământ în care să se îmbine
în mod armonios elemente specifice învăţământului preşcolar cu elemente ale muncii şcolare. Numai
prin organizarea unei activităţi ritmice, în care cerinţele diddactice să crească în mod treptat, se poate
menţine şi stimula interesul copiilor pentru activitatea intelectuală. Realizarea caracterului atractiv
şi accesibil în vederea creşterii eficienţei muncii şcolare este o cerinţă importantă. În acest scop, pe
lângă folosirea unor materiale didactice corespunzătoare, introducerea elementului de joc în
desfăşurarea orei dau lecţiei o coloratură nouă şi asigură eficienţa activităţii instructiv-educative.
În funcţie de nivelul de dezvoltare psihică a preşcolarilor, procesul de învăţare prezintă
anumite particularităţi. Aceste particularităţi sunt de fapt, rezultatul legăturilor funcţionale ce se
elaborează în această perioadă între joc şi învăţare.
În centrul jocului, la preşcolarii mai mari, se află activitatea propriu-zisă de învăţare.
Acţiunile de joc constau în „a scrie”, „a citi”, adică în tot ceea ce preocupă un copil care învaţă. Prin
urmare, spre 6 ani în jocul copiilor învăţătura ocupă un loc central. Semnificativ este şi faptul că
rolul preferat de copii este acela de „elev” adică toţi copiii vor să desfăşoare activitatea specifică
vieţii şcolare, aceea de a învăţa. Faptul acesta atestă că avem de-a face cu o nouă atitudine a copilului
faţă de activitatea de învăţare, că el s-a ridicat la o treaptă mai înaltă de înţelegere a semnificaţiei
sociale a activităţii care îl aşteaptă în viiitor (învăţătura).
Prin îmbinarea elementelor de învăţare cu cele de joc şi invers, copilul îşi însuşeşte unele
cunoştinţe şi face primii paşi în direcţia formării deprinderilor afortului intelectual.
Introducerea jocului didactic ca procedeu de bază pentru îmbinarea activităţilor instructive
cu cele educative trebuie să constituie preocuparea permanentă a învăţătorilor. Îmbinarea activităţii
de învăţătură cu jocul se poate realiza în mod diferenţiat, de la o lecţie la alta, în funcţie de nivelul
clasei, de starea de oboseală a colectivului şi de obiect.
Grija pentru asigurarea varietăţii în desfăşurarea activităţii instructiv- educative necesită
pregătirea unui bogat material didactic, introducerea unor variate procedee metodice şi inventivitate
în elaborarea unor jocuri didactice şi activităţi distractive care să înlăture şablonismul şi monotonia
muncii.
Prin introducerea jocului în desfăşurarea activităţii se captează mai uşor atenţia elevilor, se
intensifică procesele de analiză şi sinteză senzorială şi mintală, se dirijează mişcările şi acţiunile
obiectuale, se menţine viu interesul copiilor pentru activităţile desfăşurate. În felul acesta, îmbinat
în mod raţional cu elementele de învăţare, jocul devine un important instrument de însuşire a
cunoştinţelor şi formare a deprinderilor elementare.
Bibliografie:
1. Maurice Debesse - „Psihologia copilului de la naştere l aadolescenţă”, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1970;
2. „Pedagogia preşcolară- manual pentru liceele pedagogice de educatoare”, Editura Didactică şi Pedagogică;
3. Camelia Marinescu, Maria I. Georgescu Boştină, „Particularităţi ale activităţii instructiv-educative în
condiţiile şcolarizării copiilor de 6 ani”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1973.
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Învăţământul simultan între tradiţional şi modern
Profesor învățământ primar Simona CIOTLOȘ
Şcoala Gimnazială Palanca

•
•
•
•
•
•

Dezvoltarea societăţii umane în general, şi a societăţii româneşti în particular, este
caracterizată printr-o variabilitate rapidă, fapt care impune pentru grupe mari de oameni o
perfecţionare continuă. Cea mai importantă misiune a şcolii va fi aceea de a-i învăţa pe elevi cum
să înveţe.Învăţământul cu predare simultană este specific zonelor în care numărul de elevi este
foarte mic. Din această cauză, elevii învaţă în câte două clase simultane (I–III şi II–IV) sau chiar
toţi elevii claselor I–IV într-o singură clasă. Aşa cum se ştie, predarea în condiţii simultane, sistem
impus de realităţile demografice ale unor zone, ridică o serie de probleme specifice, atât pentru
cadrul didactic, cât şi pentru elev.
Mijloacele de autoeducare câştigă, pe zi ce trece, tot mai mult teren: manualele alternative,
lecţiile prezentate de diferite televiziuni îi ajută pe elevi să acumuleze cunoştinţe. Dascălul încetează
treptat să predea materia, rolul său fiind acela de „torţă” care luminează şi călăuzeşte paşii elevilor
prin „tunelul cunoaşterii”. Dascălul va fi cel care va organiza munca elevilor şi îi va supraveghea.
Dacă în ceea ce-l priveşte pe învăţător predarea simultană îi impune un ritm alert de lucru şi
o minuţioasă pregătire a activităţilor, în ceea ce-l priveşte pe elev accentul cade pe munca
independentă, pe optimizarea înţelegerii şi activităţii semidirijate. Secretul succesului activităţii
simultane îl constituie tocmai capacitatea şi priceperea învăţătorului de a asigura, în primul rând, un
conţinut şi forme adecvate exerciţiilor de muncă independentă pe care trebuie să le efectueze,
precum şi de a alterna corect activitatea directă cu munca independentă a elevilor.
Deprinderile de muncă independentă se formează în clasă la lecţii, în activităţile de
laborator, în ateliere, cercuri de elevi, potrivit îndrumărilor date de învăţător, consolidându-se prin
efectuarea în mod independent a acţiunilor ce vrem să le transformăm în deprinderi. Atractivitatea
conţinutului exerciţiilor de activitate independentă, capabile să capteze atenţia elevilor, să le
stimuleze creativitatea reuşind astfel să-i determine să rezolve sarcinile primite fără să li se abată
atenţia la celelalte activităţi din clasă, constituie tocmai secretul succesului activităţii la clasele cu
predare simultană.
În condiţiile predării simultane, învăţătorul lucrează cu două, trei sau patru clase într-o
singură sală. De aceea, această încăpere trebuie amenajată în aşa fel încât activitatea unei clase să
nu fie perturbată de activitatea celeilalte clase. Acest lucru este posibil în condiţiile în care se ţine
cont de:
a) amplasarea mobilierului în sala de clasă;
b) amplasarea mijloacelor didactice.
„Activitatea pe grupe” este formă de organizare a clasei în care trei sau mai mulţi elevi se
unesc şi lucrează împreună pentru a rezolva sarcina didactică trasată de dascăl.
Avantajele modalităţii de lucru în grup în cadrul învăţământului simultan:
Creşte timpul de participare activă a fiecărui elev.
Elevii învaţă unii de la alţii (sursa cunoştinţelor nu este doar dascălul).
Creşte încrederea în sine a participanţilor. Acest lucru este foarte necesar la clasele simultane unde
elevii sunt obligaţi să înveţe să rezolve problemele ivite, singuri sau cu ajutorul colegilor.
Activitatea în grupe e mai dinamică decât cea în perechi, deoarece sunt mai mulţi elevi care
reacţionează „pro” sau „contra” unei idei, proceduri etc.
Cresc şansele ca măcar un elev din grup să poată rezolva problemele care survin.
Munca în grup este mai relaxantă decât cea în perechi sau individuală.
Dezavantajul modalităţii de lucru în grup în cadrul învăţământului simultan este gălăgia
inevitabilă, când mai mulţi elevi vorbesc în acelaşi timp. Într-o clasă simultană acest lucru poate fi
un impediment în desfăşurarea activităţii celuilalt grup. Este de asemenea, posibil să apară probleme
de indisciplină. Unele pot fi evitate prin alegerea partenerilor din subgrupă după nişte criterii stabilite
cu grijă.
Utilizarea metodelor interactive de grup solicită din partea cadrului didactic mai mult timp,
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diversitate de idei,angajare în acţiune, responsabilitate didactică, descoperirea de noi valori,
capacitatea creatoare de a le aplica. Metodele implică mult tact pedagogic, cadrul didactic trebuind
să se adapteze în funcţie de fiecare copil, găsind pentru fiecare aprecierea de care acesta are nevoie.
Metodele interactive de grup se pot combina între ele sau cu cele tradiţionale.
Să le acordăm aceleaşi şanse de a avea acces la educaţie chiar în mediul favorabil evoluţiei lor!
Nimic nu e prea mult când e realizat pentru binele şi EDUCAREA PUIULUI DE OM!
MENIREA DASCĂLULUI:
• Bucură-te că ți s-a încredințat o clasă al cărui conducător să fii!
• Ai răbdare, fii hotărât, sever și blând, fii drept și capabil de dăruire neîncetată. Să nu ți se pară nimic
prea mult și prea mult și prea greu când e vorba de a ajuta la creșterea puiului de om.
• Gândește-te să fii educatorul inteligent, cult, îndrăzneț, independent și îndrăgostit de ideea
educației.
Crearea cadrului necesar gândirii critice şi învăţării eficiente
Profesor învățământ primar Angela CIUPALĂ
Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău
Capacitatea de a gândi critic este o necesitate vitală pentru cetăţenii secolului XXI, deoarece
a gândi critic înseamnă a gândi argumentativ, în opoziţie cu a gândi superficial sau oportunist. În
calitate de oameni, este de dorit ca deciziile pe care le luăm, în viaţa de zi cu zi, să fie cele mai bune,
iar pentru aceasta este nevoie să analizăm informaţiile pe care le deţinem, să evaluăm situaţia, să
argumentăm, adică să dăm dovadă de gândire critică.
Intuiţiei geniale exprimate de Comenius cu câteva secole în urmă, tota vita schola est îi
adăugăm cuvintele celebrului sociolog american Alvin Toffler analfabetul viitorului nu este acela
care nu ştie să scrie, ci acela care nu ştie să înveţe. Reforma învăţământului românesc presupune
înlocuirea metodelor tradiţionale de predare cu cele bazate pe principiile învăţării active, inclusiv
metodele care stimulează gândirea critică. Pregătirea pentru viitor presupune cultivarea aptitudinilor
de a ne susţine opiniile, de a avea argumente într-o dezbatere, de a accepta un argument solid, iar
toate acestea solicită o gândire critică.
Pentru a face faţă schimbărilor rapide din existenţa noastră, trebuie să adoptăm o atitudine
nouă faţă de viitor, iar şcoala are misiunea de a-i învăţa pe elevi să înveţe. Şcoala a fost întotdeauna
locul în care se presupune că elevii învaţă să gândească, să înţeleagă şi să utilizeze tot mai multe
informaţii, în moduri din ce în ce mai complexe. Pentru ca elevii să-şi dezvolte capacităţi de gândire,
trebuie create medii care promovează gândirea critică, locuri în care şcolarii îşi pot exersa, cu
entuziasm, forţele proprii în confruntarea cu problemele autentice, în care se simt confortabil când
îşi asumă riscuri. Toate acestea se pot realiza şi în clasele tradiţionale, dar, în alternativa educaţională
Step by Step există mai multe şanse de încurajare a gândirii critice. În astfel de clase, profesorul îi
încurajează pe elevi să adreseze întrebări, să participe la discuţii, să-şi formuleze răspunsurile. Copiii
care pun întrebări şi apoi sunt preocupaţi de găsirea soluţiilor sunt responsabili de propria lor
pregătire. De asemenea, o clasă Step by Step oferă acces la resurse interesante şi pline de înţeles
pentru gândire.
Devine evident faptul că, a gândi critic este o capacitate ce trebuie dezvoltată şi încurajată
într-un mediu de învăţare propice. Elevii trebuie să fie capabili să rezolve probleme dificile, să
examineze condiţiile, să cântărească alternativele, să ia decizii gândite. Ei trebuie să parcurgă un
proces de analiză şi reflecţie critică, un proces care, nu doar îi ajută să utilizeze informaţiile necesare,
ci serveşte drept cadru pentru procesele ulterioare de gândire critică. Abilităţile de gândire critică ţin
de capacitatea de a face observaţii, de a fi curios, de a căuta resursele necesare, de a găsi soluţii
adecvate, de a înţelege logica şi argumentarea logică.
Gândirea critică, declara Crawford A. (2005, p. 23), profesor la Universitatea Harvard, este
„un mod de abordare şi rezolvare a problemelor bazate pe argumente convingătoare, logice şi
raţionale, ce presupune verificarea, evaluarea şi alegerea răspunsului potrivit pentru o sarcină dată
şi respingerea argumentată a celorlalte variante de soluţii. Ea are la bază reactualizarea
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cunoştinţelor, analizarea diferenţelor, observarea relaţiilor cauză-efect, extragerea ideilor din
exemple, susţinerea ideilor cu exemple şi evaluarea informaţiilor în funcţie de valoarea de adevăr,
de utilitate, de efectele pozitive sau negative.”
Gândirea critică este un proces complex de integrare creativă a ideilor şi resurselor, de
reconceptualizare şi reîncadrare a conceptelor şi informaţiilor. Este un proces de cunoaştere activ şi
interactiv care are loc simultan la mai multe nivele. De obicei, gândirea critică este orientată spre
scop, dar poate fi un proces creator, în care scopurile sunt mai puţin clare.
A gândi critic înseamnă a fi curios, a pune întrebări, a căuta răspunsuri, a găsi alternative
la atitudini deja fixate, a adopta o poziţie pe baza unei întemeieri argumentate şi a analiza logic
argumentele celorlalţi. Este un proces activ care îl face pe cel care învaţă să deţină controlul asupra
informaţiei, interogând-o, reconfigurând-o, adaptând-o, sau respingând-o. Gândirea, ca proces psihic,
într-o accepţiune generală, reprezintă capacitatea specific umană de a introduce ordine, raţionalitate
în evenimentele lumii. Aşadar, cu ajutorul gândirii ordonăm, clasificăm, comparăm, categorisim. Este
evident că o asemenea capacitate nu se dezvoltă de la sine, ci trebuie exersată şi încurajată într-un
mediu de învăţare adecvat. Gândirea critică este, în acelaşi timp, o atitudine, o filosofie şi un
instrument. Este una dintre abilităţile cheie care asigură succesul în societatea cunoaşterii şi
comunicării. Ca instrument, ea ne ajută să evaluăm raţionamente şi argumente, să detectăm greşelile
intenţionate, să demontăm propaganda şi manipularea.
Învăţarea deprinderilor de gândire critică se realizează eficient într-un cadru de predareînvăţare care poate fi aplicat la diferite clase şi discipline în care „elevii pot contextualiza cunoştinţele,
adăugând la ceea ce ştiu deja informaţii noi, se pot implica în mod activ în învăţare şi pot reflecta la
felul în care ceea ce au învăţat le modifică înţelegerea.” (Steele, J., Meredith, K., Temple, C., 1998)
Cadrul de învăţare descris de Vaughn şi Estes, modificat şi extins de Meredith şi Steele
(1997) este structurat pe trei etape: etapa de evocare, etapa de realizare a sensului şi etapa de reflecţie.
Acest cadru trebuie înţeles ca o strategie integrată şi presupune un demers coerent care
vehiculează:
➢ evocare – conexiunea cu noţiunile anterioare, întrebările şi obiectivele învăţării;
➢ realizarea sensului – investigaţia, învăţarea activă;
➢ reflecţie – discuţii ale celor care învaţă, reflecţia asupra noilor cunoştinţe, rezolvări
de probleme pe baza acestora.
În etapa de evocare se desfăşoară activităţi cognitive importante. Se realizează o examinare
a propriilor cunoştinţe, elevii sunt solicitaţi să-şi amintească tot ceea ce ştiu despre subiectul pus în
discuţie, la care urmează să se adauge cunoştinţe noi. Această etapă este esenţială pentru că învăţarea
este un proces de conexare a noului cu ceea ce este deja cunoscut. Înţelegerea informaţiilor noi se
fundamentează pe cunoştinţele însuşite anterior. Ajutându-i pe elevi să reconstruiască cunoştinţele şi
convingerile precedente, se poate construi un fundament durabil pe care să se clădească înţelegerea
noilor informaţii.
A doua etapă a cadrului de predare-învăţare pentru dezvoltarea gândirii critice este cea de
realizare a sensului. În această etapă, elevii iau cunoştinţă cu noile conţinuturi prin intermediul
prelegerii, lecturii, a vizionării unui film, a efectuării unui experiment, integrând ideile în schemele
lor de gândire pentru a le da un sens. Sarcinile esenţiale ale acestei faze constau în menţinerea
implicării şi interesului manifestate în evocare, şi susţinerea eforturilor elevilor în monitorizarea
propriei înţelegeri. Este etapa în care elevii pun întrebări, cer lămuriri suplimentare, revin asupra
fragmentelor neînţelese, corelează noul cu ceea ce le este deja cunoscut, construind punţi între
cunoscut şi nou pentru a ajunge la o nouă înţelegere.
A treia etapă a cadrului de predare-învăţare pentru dezvoltarea gândirii critice este etapa
reflecţiei, în care elevii îşi consolidează cunoştinţele şi îşi restructurează schema de gândire pentru a
include conceptele noi. Acum are loc învăţarea durabilă, învăţarea care înseamnă transformare,
schimbare, manifestată sub forma unui mod de a înţelege sau de a privi lucrurile, sub forma unor
convingeri sau atitudini noi.
Când se aplică în clasă, cadrul de predare-învăţare pentru dezvoltarea gândirii critice
oferă profesorilor un mediu în care aceştia pot:
a) să stimuleze gândirea elevilor;
b) să-i implice activ pe elevi în învăţare;
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c) să încurajeze exprimarea propriilor opinii;
d) să stabilească obiective pentru învăţare;
e) să stimuleze reflecţia;
f) să-i motiveze pe elevi pentru învăţare;
g) să faciliteze gândirea critică.
Astfel, profesorii devin facilitatori ai învăţării autentice de cunoştinţe contextualizate pe care
elevii le pot pune în practică în viitor. Gândirea critică este o necesitate şi aduce numeroase beneficii:
dezvoltă încrederea în forţele proprii, îi implică activ pe elevi în învăţare, aceştia obţinând progrese
pe dimensiunile următoare: intuitiv-logic, personal-public şi heteronom-autonom.
Bibliografie:
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Activitate în cadrul cursului de formare
,,Metodologia învățării experențiale” - Jocul
Profesor învățământ primar Irina-Ancuța COMAN
Școala Gimnazială ,,Miron Costin” Bacău
Titlul jocului: ,,Numește-mă!”
Tipul jocului: de formare a autonomiei personale
Tematici acoperite: educație pentru sănătate, educație estetică
Valori promovate: respect, responsabilitate
Nivel de dificultate: ușor
Dimensiunea grupului: 30 elevi
Timp necesar: 15 minute
Materiale necesare: o cutie, săpun, prosop, pastă şi periuță de dinți, pieptăn, perie pentru păr,
şampon, unghieră, forfecuță pentru unghii, periuță pentru unghii, batistă, şervețele din hârtie, fețe
vesele
Obiectivele jocului (din perspectiva cunoştinţelor, abilităţilor, valorilor)
C – O1-să denumească corect obiectele de igienă prezentate în mod natural;
A – O2-să utilizeze în mod corect obiectele de igienă personală;
V – O3-să conștientizeze importanța igienei personale.
Regulile jocului:
1. Să formeze perechi.
2. Un copil să extragă un singur obiect din cutie, iar celălalt din pereche să-l denumească la
comanda: ,,Numește-l!”
3. Să exemplifice împreună modul de utilizare al obiectului extras.
Etapa de pregătire:
Într-o cutie se vor aduna 15 obiecte de igienă personală. Copiii clasei I care sunt așezați în
cerc, vor fi rugați să formeze perechi cu prietenii lor.
Descrierea jocului:
Cadrul didactic va prezenta elevilor cutia în care sunt ascunse obiectele de igienă personală
şi le va cere să extragă câte unul. Un copil din pereche va ridica obiectul şi va spune celuilalt:
„Numeşte-mă!”. După ce a fost denumit obiectul, vor prezenta modul de utilizare al obiectului.
Fiecare pereche primeşte câte o față veselă pentru răspunsurile corecte.
Întrebări de debriefing şi evaluare:
Ce ați avut de făcut?
Cum v-ați simțit când ați lucrat în perechi?
Ce obiecte au fost în cutie?
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La ce vă ajută aceste obiecte?
Ce ați învățat din acest joc?
Este importantă igiena pentru voi?
Ce ați reținut în urma acestui joc?
Vi se par familiare aceste acțiuni din joc?
Când realizați aceste acțiuni? În ce moment al zilei?
De la cine ați învățat cum să vă păstrați igiena personală?
Voi ați învățat pe cineva (frate, verișor) vreo regulă de igienă?
Ce faceți când părinții vă reamintesc o regulă de igienă pe care nu o respectați?
Ați întâlnit situații în care o persoană avea o igienă precară?
Ce vă spune acest lucru despre persoana respective?
Ce putem face pentru a ne păstra igiena corporală?
Cum veți proceda de azi înainte?
Ce crezi că vei exersa mai mult de acum înainte?
Ce îți va fi mai dificil să faci pentru igiena ta?
Ce vei face diferit de azi?
Cum o vei face comparativ cu ceea ce ai făcut până acum?
Sugestii pentru follow-up
Pe viitor acest joc mai poate fi utilizat la matematică la tema ,,Unități de măsură”, la științe
la tema ,,Plantele”.
Recomandări pentru facilitatori:
• Să asculte şi să atragă prezentarea părerilor celorlalţi prin intermediul întrebărilor.
• Să ofere laude şi cuvinte de încurajare tuturor participanţilor.
• Să nu atace valorile personale ale elevilor.
• Să nu compare elevii între ei.

Utilizarea jocului didactic în procesul instructiv-educativ
Profesor învățământ primar Mariana CONSTANTINESCU
Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Bacău
La nivelul claselor I-IV, în structura metodelor active îşi găsesc cu maximă eficienţă locul
jocurile didactice, constituind o punte de legătură între joc ca tip de activitate dominantă în care este
integrat copilul în perioada preşcolară şi activitatea specifică şcolii – învăţarea. Importanţa deosebită
a jocului didactic pentru vârsta copilăriei este un adevăr incontestabil, având anumite caractere:
- un caracter universal fiind o prezenţă evidentă în cadrul învăţării, cu rol de popularizare în procesul
obiectiv al dezvoltării;
- este o realitate permanentă cu o mare mobilitate pe scara vârstelor;
- deţine un caracter polivalent fiind pentru copil şi muncă şi artă şi realitate şi fantezie.
Jocurile didactice sunt metode active care solicită integral personalitatea copilului. Sub
raport structural psihologic orice tip de joc constituie o îmbinare a componentelor intelectuale cu cele
afectiv-motivaţionale.
Jocul didactic are un conţinut şi o structură bine organizată, subordonate particularităţilor de
vârstă, sarcini didactice, se desfăşoară după anumite reguli şi la momentul ales de învăţător, sub
directa lui supraveghere. Rol important capătă latura instructivă, elementele de distracţie nefiind
decât mediator al stimulării capacităţii creatoare. Jocul didactic imprimă activităţii didactice un
caracter mai viu şi mai atrăgător, aduce varietate şi o stare bună de dispoziţie, de veselie, de bucurie,
de divertisment şi de destindere, ceea ce previne apariţia monotoniei şi plictiselii, a oboselii. Ele sunt
realizate pentru a deservi procesul instructiv – educativ, au un conţinut bine diferenţiat pe obiectele
de studiu, au ca punct de plecare noţiunile dobândite de elevi la momentul respectiv, iar prin sarcina
dată, aceştia sunt puşi în situaţia să elaboreze diverse soluţii de rezolvare, diferite de cele cunoscute,
potrivit capacităţilor lor individuale, accentul căzând nu pe rezultat, cât pe modul de obţinere a lui.
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Sarcinile didactice cuprinse în jocurile didactice trebuie să contribuie la valorificarea
creatoare a deprinderilor şi cunoştinţelor achiziţionate, la dobândirea, prin mijloace proprii, de noi
cunoştinţe.
Jocul didactic e o eficientă metodă didactică de stimulare şi dezvoltare a motivaţiei
superioare a elevului, exprimată prin interesul său nemijlocit faţă de sarcinile ce le are de îndeplinit
sau plăcerea de a cunoaşte satisfacţiile pe care le are în urma eforturilor depuse în rezolvare. Jocurile
didactice antrenează toţi elevii, acţionează favorabil şi la elevii cu situaţie mai slabă la învăţătură,
crescându-le performanţele, căpătând încredere în capacităţile lor, siguranţă şi promtitudine în
răspunsuri, deblocând astfel potenţialul creator al acestora.
Prin joc, copilul învaţă cu plăcere, devine interesat faţă de activitatea ce se desfăşoară şi se
găsesc bogate resurse de stimulare a creativităţii. Cei timizi devin cu timpul mai volubili, mai activi,
mai curajoşi. Prin libertatea de gândire şi de acţiune, prin încrederea în puterile proprii, prin iniţiativă
şi cutezanţă, jocurile didactice devin pe cât de valoroase pe atât de plăcute. În joc se dezvoltă curajul,
perseverenţa, dârzenia, combativitatea, corectitudinea, disciplina prin supunerea la regulile jocului,
precum şi spiritul de cooperare, de viaţă în colectiv, de comportare civilizată.
Folosirea jocurilor didactice dă posibilitatea verificării activităţii creatoare, elevii se lasă
antrenaţi cu multă uşurinţă, participarea lor nu este formală, jocul dezvoltându-le procese psihice
precum: gândirea logică, memoria şi imaginaţia creatoare. Folosite des în procesul de învăţământ dau
posibilitatea cunoaşterii mai bune a copiilor, căci fără a depăşi limitele unui cadru organizat, elevii
sunt mai mult ei însăşi decât la lecţiile obişnuite.
În urma acestor jocuri ai revelaţia unor descoperiri care te determină să–ţi revizuieşti
metodele de lucru cu unii elevi care, în mod obişnuit la lecţiile curente păreau apatici, lipsiţi de interes
şi care, în cadrul jocului, devin volubili, interesaţi, participând activ la problemele dezbătute.
Izvorât din trebuinţele interne mereu crescânde ale copilului, jocul este spontaneitate
originală, este acţiune urmărită prin ea însăşi fără utilitate imediată, generatoare de distracţie şi de
reconfortare, de sentimente de plăcere, de bucurie.
Încorporate în activitatea didactică, elementele de joc imprimă acesteia un caracter mai viu
şi mai atrăgător, aduc varietate şi o stare de bună dispoziţie, de veselie şi de bucurie, de divertisment
şi de destindere, ceea ce previne apariţia monotoniei, plictiselii sau stării de oboseală. Restabilind un
echilibru în activitatea şcolarilor, jocul fortifică energiile intelectuale şi fizice ale acestora, furnizează
o motivaţie secundară dar stimulatorie, o prezenţă indispensabilă în ritmul muncii şcolare, asigură un
randament maxim în cadrul procesului de învăţământ.
În cadrul jocului intervine şi procesul invers: pornind de la o situaţie descrisă verbal,
acţionând asupra obiectelor vizate, se reconstituie imaginea corespunzătoare. În acest fel, copiii se
obişnuiesc să stabilească o legătură firească între cuvinte şi semnificaţia lor, să gândească şi să se
exprime corect. Prin practicarea jocurilor se acumulează o serie de experienţe care permit copiilor să
integreze într-un sistem organic obiectele, conceptele logice şi în final numerale. Aceste jocuri se
organizează în activităţi ce se desfăşoară pe plan frontal sau pe echipe individual. Diferenţele
categoriale între copii exprimă, în mare, diferenţele de dezvoltare intelectuală şi temperamentală
dintre ei şi de aici datoria morală a învăţătorului de a acţiona educaţional diferenţiat, de a
individualiza educaţia în funcţie de aceşti parametri intelectivi şi temperamentali.
Prin intermediul jocului copiii îşi îmbogăţesc experienţa cognitivă, învaţă să manifeste o
anumită atitudine – pozitivă sau negativă faţă de ceea ce întâlnesc, îşi educă voinţa şi, pe această bază
formativă, îşi conturează profilul personalităţii.
Apreciem că jocul didactic reprezintă o forţă cu caracter propulsor în procesul dezvoltării
copilului (mai ales la clasele mici). Psihologia ştiinţifică consideră schimbarea şi diferenţierea raport
copil–adult ca factor principal în apariţia jocului cu rol de activitate fundamentală. Jocul capătă o
pondere şi un rol deosebit cu valoare formativă, bine determinată în momentul când cadrul relaţional
al copilului se lărgeşte în şcoală. Prin intermediul jocului didactic copilul dobândeşte deprinderea
modului de autodepăşire în relaţie cu ceilalţi colegi.
Factorii cu rol principal în evoluţia jocului izvorăsc din contactul copilului cu realitatea
imediat apropiată lui, îmbrăcând formele unor contradicţii cum ar fi:
contradicţia dintre nivelul deprinderilor şi dorinţa copilului de a le stăpâni, de a le utiliza conform
destinaţiei lor;
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contradicţia dintre tendinţa copilului către o viaţă la acelaşi nivel cu adulţii şi dependenţa lui reală
faţă de adult;
contradicţia dintre aspiraţiile copilului şi posibilităţile lui;
contradicţia dintre libertatea de acţiune a copilului şi necesitatea de a se conforma la regulile jocului;
contradicţia între planul real şi cel fictiv (jocul stimulează procesul dezvoltării imaginaţiei);
contradicţia între elementul de învăţare, de asimilare din jocul propriu-zis;
contradicţia dintre caracterul concret al jocului didactic cu obiectele şi caracterul abstract, determinat
de acţiunea mintală a însuşirii regulilor de joc.
Prin joc copilul învaţă să descifreze lumea reală, motiv pentru care unii pedagogi apreciază
jocul ca pe o activitate de învăţare cu mare randament. Prin intermediul jocului se realizează nu numai
cunoaşterea realităţii sociale, ci şi imitarea unor anumite tipuri de realităţi sociale dintre adulţi. Numai
prin intermediul jocurilor didactice copiii deprind modele de conduită şi ajung să reflecte până la
nivel de înţelegere comportamentală. Pentru că există multiple sarcini ce revin jocului didactic,
îndrumarea şi controlul acestuia de către adult este absolut necesară. Posibilitatea de a se manifesta
creator, de a înţelege raporturile intra-individuale, dau posibilitatea copilului să respecte nişte reguli
bine stabilite. În acest fel jocul ar deveni un mijloc eficace de realizare a educaţiei morale.
Jocul didactic este o activitate de tip fundamental cu rol hotărâtor în evoluţia copilului. Prin
joc dezvoltarea aptitudinilor imaginative, a capacităţilor de creare a unor sisteme de imagini
generalizate despre cunoştinţele învăţate la diferite discipline, dau posibilitatea de a opera mintal cu
reprezentări după modelul acţiunilor concrete din timpul jocului.
Jocul este cel ce angajează numeroase resurse cognitive, afective, voliţionale şi pentru
această raţiune este considerat drept unică cale de exercitare a celor mai puternice şi importante
influenţe formative. Aici se pun bazele formării caracterului, a personalităţii copilului. Din acest
punct de vedere, jocul este privit ca mijloc educativ, metodă de educaţie, procedeu educativ şi
principiu educativ. Jocul este o metodă de predare învăţare, fiind calea cea mai importantă de
introducere a copilului în cunoaşterea din ce în ce mai complexă şi mai completă, să analizeze, să
sintetizeze, să compare, să generalizeze. Pe plan moral jocurile contribuie la dezvoltarea stăpânirii
de sine, autocontrolului, spiritului de independenţă, perseverenţei, sociabilităţii.
Jocurile didactice utilizate în clasele I-IV reprezintă o formă de învăţare accesibilă, plăcută
şi atractivă ce corespunde particularităţilor psihice ale acestei vârste. Activitatea de învăţare este o
activitate dificilă care necesită un efort gradat. Ea trebuie susţinută permanent cu elemente de sprijin,
printre care şi jocurile didactice au un rol important. Elementele de joc încorporate în procesul
instruirii au calitatea de a motiva şi stimula puternic elevii, mai ales în clasele începătoare când ei nu
şi-au format interese pentru învăţare.
Jocul este inclus în sistemul metodelor de învăţământ cu rezultate deosebite, în primul rând,
pentru că el răspunde în modul cel mai fericit particularităţilor de vârstă ale şcolarilor mici iar în al
doilea rând pentru că elementul distractiv pe care-l conţine stimulează interesul şi curiozitatea
epistemică a şcolarilor.
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1. Barbu H., Popescu Eugenia, Şerban Filofteia, „Activităţi de joc şi recreativ-distractive”, E.D.P., Bucureşti,
1993;
2. Chateau J., „Copilul şi jocul”, E.D.P., Bucureşti, 1970;
3. Cerghit Ioan, „Metode de învăţământ”, E.D.P., Bucureşti, 1980.

Rolul familiei în educaţia copilului
Profesor Lenuța COROBANĂ
Şcoala Gimnazială Sascut, jud. Bacău
Familia are un rol esenţial în educaţia copilului. Familia este nucleul în care copilul se
formează ca om. Ea are un rol decisiv în ceea ce priveşte viitorul social şi spiritual al copilului pentru
că ştim că „există evenimente care-şi pun pecetea asupra mentalităţii individului”, respectiv a
copilului.
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Felul în care părinţii se raportează la copii, afectează în mod dramatic modul în care copilul
se va raporta la societate. Părinţii severi vor forma un tânăr fără personalitate, voinţă, iniţiativă (doar
în cazul unui sistem nervos foarte puternic asistăm la formarea unui spirit anarhic în familie şi
societate); părinţii care-l vor răsfăţa vor avea un tânăr care nu învaţă, nu munceşte, dar pretinde mereu
(unii ajung delicvenţi); părinţii care denotă inconsecvenţă educativă, care oscilează între răsfăţ şi
severitate, vor forma un tânăr dezorientat, încăpăţânat, capricios şi dificil în raporturile sociale.
„Educaţia copiilor presupune întâi de toate desăvârşirea propriei noastre educaţii, a
sentimentelor noastre”. Părinţii trebuie să se străduiască să dea dovadă de o moralitate ireproşabilă,
de integritate şi educaţie aleasă, fiind formatorii unei generaţii, ca astfel copiii să-i poată urma
avându-i ca model. „În educaţia copiilor, mai întâi de toate trebuie să ne educăm noi înşine. Evident,
căldura din familie educă mult mai bine decât orice cuvinte, şi, dimpotrivă, cuvintele anoste ale
părinţilor obţin exact efectul contrar.”.
Apoi, educaţia începe din momentul conceperii copilului. Încă din pântece mama va avea
toată grija să-i transmită copilului sentimente de linişte şi afecţiune, dar şi o alimentaţie sănătoasă,
acestea având un rol important în formarea lui, fiind climatul în care se dezvoltă. „Impresiile primite
de prunc în timpul sarcinii în pântecul mamei sale determină în mare măsură starea lui fizică, afectivă
şi chiar spirituală”. „Trebuie să amintim că orice ţipete, orice cuvinte murdare îl spurcă deja pe copil,
întipăresc deja în inima lui, încă din pântece, imaginile viciului şi a patimilor.” Comportamentul plin
de afecţiune al mamei este foarte important pentru formarea „sentimentul comuniunii sociale. El
favorizează comunicarea, colaborarea şi actele altruiste. Baza acestui sentiment o constituie relaţiile
cu mama, afecţiunea reciprocă dintre mamă şi copil.”
Atunci când cunun, le spun soţului şi soţiei: „relaţiile conjugale, respectul, dragostea,
tandreţea şi căldura sufletească – sunt 90% din educaţia copiilor, restul trebuie doar subliniat şi nici
nu trebuie să vorbiţi mult”. (Ptotoiereul Valerian Krecetov).
Comportamentele copiilor se învaţă prin observarea unor modele în familie sau
societate: „într-o grădiniţă o parte din preşcolari au asistat la un spectacol dat de un actor care tot
timpul se comportă violent, agresând o păpuşă mare din plastic. Observându-se copiii în zilele
următoare s-a constatat că aceştia se comportau mult mai agresiv cu jucăriile şi păpuşile lor, în
comparaţie cu ceilalţi care nu asistaseră la spectacolul respectiv. După opt luni, 40% din lotul
experimental imitau acte agresive din categoria celor văzute în spectacol. Rezultă rolul important
jucat de exemplul celor din jur.” Toate acesta îl pot marca profund, însă copilul va suferi mult mai
puţin dacă „simte în el siguranţă şi dacă are încredere în părinţi.” Dar dacă vede atitudini nepotrivite
„la un om în care are multă încredere, la părinţi, fraţi, rudenii, etc., atunci influenţa va fi mult mai
mare asupra lui”.
Direcţia spre care va merge copilul se trasează încă din familie, locul unde se va forma
idealul său. Acesta se formează din copilărie până la adoleşcenţă. Astfel, „când relaţiile dintre părinţi
au fost armonioase, idealul adolescentului include un model care le seamănă.”
Un copil care nu a primit o educaţie corectă din toate punctele de vedere va avea de suferit
la maturitate, sau poate toată viaţa în cazul în care nu are un caracter puternic nativ, prin care să se
autoeduce. Lacunele relaţionale, complexele, fluctuaţiile sentimentale şi toate problemele interioare
ale omului sunt în mare parte o consecinţă a unei educaţii familiale defectuoase. Greu va înţelege
extrovertirea unei persoane în familia sa sau între prieteni, ori altruismul cu care se manifestă în
societate şi altele asemenea, cineva crescut de nişte părinţi care nu au avut timp să vorbească cu el,
să-i asculte problemele, să-l încurajeze la nevoie, să-i ofere afecţiune. Se va adapta greu.
Responsabilitatea unui părinte în ceea ce priveşte educaţia copilului său este una uriaşă. În
mare parte cazurile de neadaptare socială, depresie, dependenţă, delicvenţă, perversiune, sinucideri,
din rândul tinerilor (şi nu numai), au ca substrat lipsa educaţiei familiale corecte, sănătoase.
CONCLUZII
Principala condiţie ca un copil să primească o educaţie corectă o reprezintă capacitatea
părinţilor de a o face, şi în acelaşi timp, intensitatea şi sinceritatea iubirii părinţilor. Dar asta înseamnă
că orice copil care nu a primit o educaţie aleasă este condamnat la un eşec social şi spiritual? Se pare
că aceasta depinde de puterea de autoeducare a copilului dar şi de persoanele cu care intră în contact.
Persoanele care intră în contact cu tineri care au avut o astfel de educaţie în copilărie, tind să-i judece,
dar soluţia este să-i ajute să se integreze, dovedind răbdare şi altruism. Vor primi în schimb fericirea
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celuilalt ca stimulent asupra propriei fericiri. Adică cel ce unge cu miresme pe altul, el mai întâi
miroase frumos.
Bibliografie
• Psihologie generală, Andrei Cosmovici, Ed. Polirom, Iaşi, 1996;
• Părinţi şi copii. O abordare teologică, duhovnicească şi psihologică, Arhim. Simeon Kraiopoulos,
Ed. Bizantină, 2005;
• Cum să educăm ortodox copilul. 300 de sfaturi înţelepte pentru părinţi de la sfinţi şi mari
duhovnici, Ed. Sophia, Ed. Cartea Ortodoxă, Bucureşti, 2011;
• Sfaturi pentru o educaţie ortodoxă a copiilor de azi, Maica Magdalena, Ed. Deisis, 2006;
• Viaţa de familie, Traducere din limba rusă de Adrian Tănăsescu-Vlas, Ed. Sophia, Ed. Cartea
Ortodoxă, Bucureşti, 2009.

Pledoarie pentru respect
Profesor învățământ primar Georgeta-Maria COZMA
Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Buhuși
„Să slăvim omul! Să-i inspirăm cel mod nobil sentiment: Respectul omului faţă de om”
(Romain Rolland)
Sentimentul respectului, al demnităţii e coloana vertebrală a conştiinţei de sine, este o
aspiraţie şi o dovadă a autonomiei personalităţii. Respectul pe care-1 acordăm semenilor sau pe care1 primim face parte din conştiinţa existenţei noastre. Cei care au cunoscut cu adevărat oamenii în
complexa şi chiar în contradictoria lor trăire şi aspiraţie, au respectat fiinţa umană şi au adresat
semenilor nobilul mesaj de a-1 respecta pe om.
Când ne referim la noţiunea de RESPECT, ne putem gândi la:
a) atenţia, stima, cinstea, consideraţia, admiraţia pe care o acordam unei persoane;
b) la îndeplinirea întocmai a prevederilor unor norme juridice, morale sau a unor
angajamente individuale sau colective;
c) la formele exterioare de respect, impuse ca norme de politeţe;
d) la respectul pe care-1 aşteptăm din partea celor din jur.
Înţelegerea nuanţată şi exactă a termenului de respect depinde de contextul în care e
folosit într-un text filozofic, într-o operă literară, politică, de psihologie, sociologie, ca formulată
convenţional într-o corespondenţă particulară sau oficială.
Vasile Pavelcu, în lucrarea „Culmi şi abisuri ale personalităţii”, (scriind despre
autoritatea paternă în raport cu afirmarea conştiinţei de sine a copilului) arată că supunerea faţă de
părinţi este afectivă şi determinată de superioritatea de netăgăduit a părinţilor, ca „respectul constituit
din afecţiune şi teamă este izvorul primelor sentimente morale”.
În faza copilăriei, când singura autoritate sunt părinţii, e suficient, spune Jean Piaget,
ca fiinţele respective să dea ordine celor ce-i respectă şi mai ales să interzică ceva pentru ca aceste
dispoziţii să fie simţite ca obligatorii şi să producă sentimentul de datorie. „Prima morală a copilului
e aceea de ascultare şi primul criteriu al binelui e pentru cei mici, vreme îndelungată, voinţa
părinţilor.” Începând cu viaţa şcolară, la prestigiul părinţilor se adaugă autoritatea profesorilor.
Viaţa în grup şi jocurile contribuie la reducerea egocentrismului infantil. De la respectul
unilateral şi supunere necondiţionată se trece treptat spre un respect bilateral, spre înţelegerea
ordinului că valoare socială, de la apartenenţa la familie se trece la apartenenţa la grup, propriu-zisă,
impersonală. De la relaţii afective de simpatie, centrate asupra eului şi trebuinţelor individuale, se
trece la relaţii de cooperare şi egalitate în faţa unor norme, a unor reguli comune de conduită, cu
responsabilitate egală şi obiectivă faţă de ele.
În şcoală cât şi în viaţă educaţia îşi propune şi tinde spre un ideal pedagogic apt să
faciliteze construcţia unei personalităţi integrale, armonioase, perfect adaptabilă cerinţelor vieţii,
capabilă să respecte valori materiale şi spirituale permanente dar să le si creeze acum şi în viitor. La
acest lucru, contribuie şi educaţia civică, importantă disciplină în cadrul ariei curriculare „Om şi
societate”. Încă din primele clipe ale noului statut, acela de şcolar, copilul intră în contact cu un nou
limbaj, cel din sfera valorilor civice (chiar încă din perioada preşcolarităţii, dacă e să ne gândim că
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prima parte e numită şi „socializarea copiilor”. Chiar în lipsa unei discipline distincte la clasele I şi a
II-a, elevul utilizează termeni specifici limbajului civic, observă şi descrie relaţii între om şi mediu,
identifică reguli cu privire la raporturile persoanei cu „lucruri”, „plante”, „animale şi cu ceilalţi
oameni”, ori descoperă şi descrie diferite relaţii sociale de grup.
Educaţia civică permite lărgirea sferei de discuţii (şi de cunoaştere), reuşindu-se ca
activităţile de educaţie civică să fie plăcute, antrenante, interesante, dar mai ales utile (soldându-se
cu dezvoltarea şi manifestarea unor atitudini şi comportamente menite să contribuie efectiv la
formarea tipului de personalitate cerut de societate).
Pot fi puse la dispoziţie teme variate care să permită elevilor ce îl parcurg, să fie
capabili:
- să cunoască şi să utilizeze limbajul din sfera valorilor civice;
- să cunoască şi să respecte normele de comportare;
- să identifice drepturile universale ale copilului;
- să-şi dezvolte comportamente raţionale privind constituirea grupurilor sociale;
- să-şi dezvolte şi să manifeste atitudini favorabile luării deciziilor şi exprimării
opiniilor personale în ce priveşte activitatea grupului din care fac parte.
Chiar la nivelul clasei a II-a, această temă poate fi dezbătută cu real succes în ora de
opţional, pentru că nevoia de cultură civică se manifestă la orice vârstă.
Pentru ca activitatea să aibă succesul scontat, am procedat la elaborarea unui plan şi
alegerea procedeelor optime pentru antrenarea deplină a copiilor.
Astfel, am formulat câteva întrebări clare, accesibile, pe care le-am dat copiilor cu o ora
înainte de activitatea propriu-zisă, pentru a-şi pregăti răspunsurile necesare:
1. Ce înseamnă să fii respectuos cu o persoană?
2. Pe cine respectaţi cel mat mult şi de ce?
3. Cum va arătaţi respectul faţă de o persoană?
4. Cunoaşteţi oameni care nu merită a fi respectaţi?
5. Ce însuşiri îl fac pe om să fie respectat?
6. Sunteţi respectat de către cei din jur?
7. Puteţi da exemple de oameni nerespectuoşi? Prin ce au dovedit ei lipsa de respect?
8. Ce lecturi literare v-au oferit prilejul de a medita cu privire la respect?
Activitatea a fost extrem de captivantă, convorbirea (comportând o vastă tipologie)
fiind punctată şi lansată de întrebările şi răspunsurile care le-au găsit elevii înainte, dar şi pe parcursul
orei.
S-a constatat ca unit elevi (puţini la număr) nu au meditat suficient la substratul
întrebărilor, s-au grăbit să răspundă la întâmplare, ori nu au încercat decât să copieze de la colegi,
răspunsurile. Desigur, aceasta demonstrează că unit nu au încă opinii personale, nu au încredere în
modul lor de a judeca oamenii, ori nu au o părere foarte bună despre ei înşişi, atâta timp cât se tem
să răspundă după propriile judecaţi.
Majoritatea elevilor, însă, au privit cu seriozitate, cu interes, cu respectul cuvenit lista
întrebărilor şi, în consecinţă, au încercat să participe la oră, răspunzând cu sinceritate la întrebările
formulate.
Între calităţi morale au fost menţionate: cinstea, loialitatea, modestia, demnitatea,
altruismul, generozitatea, obiectivitatea, corectitudinea, simţul dreptăţii, al respectării adevărului, al
cuvântului.
Foarte mulţi elevi şi-au exprimat convingerea ferma că, pentru a aştepta respect din
partea oamenilor, pe lângă multele calităţi menţionate, se impune în primul rând ca omul să fie el
însuşi respectuos, să dea dovadă de seriozitate ”cine nu respectă pe alţii acela nu se respectă pe sine“.
(Dostoievski)
La întrebarea nr. 4, au existat câţiva copii, care au replicat că nu există om care să nu
poată fi respectat (măcar pentru ceva). Pentru că înainte de a judeca un om pentru ceva ce a făcut rău,
trebuie să încercăm să-1 cunoaştem şi să încercăm să-i găsim „un colţişor de bunătate”, acel colţişor
în care probabil se ascund, încă timide, calităţile sale. Referitor la greşeli şi la slăbiciunile omeneşti.
Maxim Gorki spunea că, înainte de a condamna moralimente pe cineva pentru o anume faptă, e bine
să căutăm a înţelege ce anume 1-a determinat să o săvârşească. Privind cu înţelegere oamenii, nu
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putem trece totuşi nepăsători, cu îngăduinţă exagerată, pe lângă cei care vădesc atitudini nedemne,
nu putem aproba şi nici acuza fără limite anumite trăsături şi manifestări negative.
Elevii au făcut apel şi la câteva lecturi, pentru a ilustra modul în care au priceput ei
respectul. Astfel au citit şi comentat fragmente din „Cuiele” de Pop Simion, dar au interpretat şi
cuvintele unor maxime şi cugetări ca „Scoateţi respectul din prietenie şi-i veţi lua cea mat frumoasă
podoabă” (Cicero), „Tinerii înaintea bătrânilor să aibă ochi, nu gură” (Proverbe româneşti). Copiii
au descoperit că respectul e, într-un anume fel, o oglindă miraculoasă. E o reflectare a felului în
care suntem apreciaţi de ceilalţi oameni, a felului în care noi îi apreciem pe ceilalţi. E o oglindă ce
nu remarcă virtuţile, calităţile, frumuseţea noastră.
Tot în aceeaşi activitate, s-a mai adus în discuţie modul în care ne exteriorizam
respectul, despre comunicare şi respect, respectul pentru părerile altora, dar şi despre respectul faţă
de noi înşişi.
În înţelepciunea populară, să spună că dacă vrei să cunoşti un om, „ascultă-l cum
vorbeşte şi vezi-l cum munceşte”.
„Oricâte averi ar avea omul, de orice sănătate şi comoditate s-ar bucura, el nu este
satisfăcut dacă nu e stimulat de semenii săi”. (Pascal)

Abordări didactice integrate la disciplina istorie
Profesor învățământ primar Anca-Ştefania CRĂCIUN
Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Bacău
1. Reflectarea Primului Război Mondial din perspectiva integrării curriculare în
manualele de istorie de clasa a IV-a
Am analizat următoarele manuale şcolare, urmărind identificarea elementelor de integrare
intradisciplinară, pluridisciplinară, interdisciplinară și transdisciplinară pentru lecţia Primul Război
Mondial:
1. Istorie, manual pentru clasa a IV-a, autori Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă, Editura Aramis,
2016;
Lecţia se numeşte Eroi ai Primului Război Mondial şi conţine următoarele elemente de
conţinut şi metodologice: fixează obiectivele lecţiei sub forma unui exerciţiu pentru elevi (Ştiu/Vreau
să ştiu), propune elevilor analiza surselor istorice (text şi fotografie) în baza unor întrebări suport,
axa cronologică, lucru cu harta, portretul istoric - Ecaterina Teodoroiu, prezentarea informaţiei
istorice ( elementele de conţinut) sub genericul Citim şi reţinem, informaţii suplimentare. Exerciţiile
aplicative propun elevilor organizarea grafică a informaţiei prin metoda ciorchinelui şi prin alcătuirea
schemei lecţiei pe bază de întrebări, prezentarea cronologică a unor evenimente, cu expresii suport
(înainte de.., în timpul..., etc) şi analiză de text istoric.
2. Istorie, manual pentru clasa a IV-a, autori Doina Burtea, Alina Perţea, Editura Aramis, 2016;
Lecţia se numeşte Primul Război Mondial şi conţine următoarele elemente de conţinut şi
metodologice: lucrul cu harta pentru a identifica elementele de context extern şi taberele din Primul
Război Mondial, prezentarea informaţiei istorice susţinută de harta istorică, rezumat – fixarea ideilor
principale, sub genericul Înţelegem, vocabular – explicarea cuvintelor expansiune şi neutralitate,
informaţii suplimentare sub genericul Aflăm mai mult. Exerciţiile aplicative cer elevilor să răspundă
la întrebări, să completeze enunţuri lacunare, să organizeze informaţia sub forma unui ciorchine şi să
analizeze surse istorice pentru a face portretul Ecaterinei Teodoroiu.
3. Istorie, manual pentru clasa a IV-a, autori Zoe Petre (coord.), Bogdan Teodorescu, Corina Andrei,
Editura Corint, 2016.
Lecţia se numeşte Eroi ai Primului Război Mondial şi conţine următoarele elemente de
conţinut şi metodologice: prezintă consistent informaţia istorică, dicţionar istoric, harta istorică
suport, portretul Reginei Maria şi al Ecaterinei Teodoroiu, cu întrebări de fixare. Exerciţiile aplicative
propun elevilor alcătuirea unui portofoliu pe bază de fotografii proprii. Manualul propune elevilor un
proiect interdisciplinar cu titlul Un personaj istoric. Proiect interdisciplinar ( istorie, limba şi
literatura română, educaţie civică, arte vizuale şi abilităţi practice). Elevilor li se indică metodologia
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de realizare a proiectului ( obiective, formarea echipei, tipuri de activităţi, resurse posibile, indicatori
de realizare) fără a oferi sugestii despre integrarea la nivelul disciplinelor enumerate în paranteza din
titlu.
Concluzionând, manualele de istorie de clasa a IV-a, la tema vizată, nu sunt bogate în
elemente de abordare integrată, predominând abordarea monodisciplinară/intradisciplinară.
Exerciţiile aplicative urmăresc în primul rând fixarea principalelor informaţii cu conţinut istoric. Un
singur manual, la tema analizată, a propus realizarea unui portofoliu – discuţii pe baza unor fotografii
din arhiva personală a familiei copiilor, ceea ce îl ancorează pe elev în realitatea familiei şi a
comunităţii sale din perspectivă istorică. Din analiza celor trei manuale În integralitatea lor s-a
observat că termenul interdisciplinar apare doar într-un singur manual, cel care propune un proiect
interdisciplinar, dar fără a oferi indicaţii metodologice suport elevilor de clasa a IV-a. Nu au fost
găsite elemente de abordare transdisciplinară. Profesorului/învăţătorului îi revine sarcina de a
proiecta şi de a implementa demersuri didactice de integrare curriculară, ţintind spre treapta
superioară de integrare – transdisciplinaritatea.
2. Sugestii metodologice interdisciplinare de predare a istoriei la clasa a IV-a, pornind
de la tema Primul Război Mondial
În proiectarea activităţilor de învăţare de tip interdisciplinar cadrul didactic trebuie să aibă
în vedere câteva recomandări metodologice generale:
• diversificarea situaţiilor de învăţare: sarcini de învăţare variate, strategii, metode şi mijloace diverse
de organizare a activităţilor didactice, valorificarea diferitelor medii de învăţare- formal, nonformal,
informal, şcolar/extraşcolar;
• asumarea de noi roluri de către profesori si elevi: pentru a creşte implicarea elevilor şi eficacitatea
învăţării, profesorul poate organiza unele situaţii de învăţare în care să le atribuie acestora roluri noi,
asumându-şi în acelaşi timp roluri de mediator, moderator sau facilitator al desfăşurării activităţilor;
• utilizarea metodelor interactive de învăţare şi a tehnologiei moderne: acestea au capacitatea de a
stimula lucrul în grup, învăţarea prin colaborare, schimbul de informaţii între elevi
• valorificarea experienţei elevilor, dobândită în contexte formale sau nonformale de educaţie: fiecare
dintre ei a auzit, a citit, a aflat din diferite surse sau de la diferite materii de studiu anterioare despre
principalele teme abordate. În acest context, experienţa personală va constitui un reper important în
organizarea activităţilor educaţionale, pentru ca acestea să aibă legătură cu viaţa de zi-cu-zi şi să fie
relevante.
• utilizarea metodei proiectului: toate temele din programă pot fi abordate prin această metodă care
stimulează implicarea elevilor şi învăţarea prin cooperare, lucrul individual, dar şi lucrul în grup,
distribuirea sarcinilor şi asumarea de responsabilităţi, completarea activităţilor din clasă cu activităţi
în afara clasei, centrare pe investigaţie colaborativă, învăţare integrată, identificare și rezolvare de
probleme. “Proiectul reprezinta un demers didactic în grup, într-o interacţiune continuă, prin care se
urmăreşte integrarea noilor informaţii în structuri cognitive proprii şi transferarea lor în conţinuturi
noi, aplicabile în practic, o comunitate de învăţare în care fiecare contribue atât la propria învăţare,
cât şi la procesul de învăţare colectiv, o acţiune de cercetare şi acţiune practică în acelaşi timp. prin
implementarea metodei proiectului, permite, se poate realiza înţelegerea şi producerea unor
raţionamente autentice, devenind astfel participanţi activi în viaţa comunităţii.” 1
•
jocurile didactice sunt un cadru propice pentru învăţarea activă, participativă, stimulând
iniţiativa şi creativitatea. Elementele de joc: descoperirea, ghicirea, simularea, întrecerea, surpriza,
aşteptarea vor asigura mobilizarea efortului propriu în descoperirea unor soluţii, în rezolvarea
problemelor, stimulând puterea de investigaţie şi cointeresarea permanentă. 2
•
Proiectarea demersului didactic în sensul formării şi dezvoltării competenţelor elevilor. În
termeni pedagogici, competenţa este capacitatea elevului de a mobiliza (identifica, activa şi combina)
un ansamblu integrat de cunoştinţe, desprinderi, atitudini şi valori pentru a realiza familii de sarcini
de învăţare. Competenţa este un potenţial care trebuie demonstrat de elev.

1
2

Csorba, Diana, op.cit,, p. 35
Ibidem, p. 67

56

Anuarul Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Bacău - 2017
•
Învăţarea devine un proiect personal al elevului, îndrumat, orientat, animat de către profesor,
care este managerul unor situaţii de învăţare. Crearea unui mediu cu o largă varietate de stimuli şi
condiţii, face învăţarea interesantă şi stimulativă şi o consolidează.
•
Activitatea didactică transdisciplinară aduce în prim-plan câteva probleme care solicită
atenţie. Ele se referă la limbaj, la metode, la constrângerile instituţionale şi la cele cognitive. Cum
fiecare disciplină şi-a dezvoltat propriul limbaj, transdisciplinaritatea cere o adaptare şi o însuşire a
diferitelor modalităţi de utilizare a acestuia. Disciplinele sunt adesea devotate propriilor metode de
învăţare, lucru ce poate duce la neînţelegeri şi opoziţii. Constrângerile cognitive constituie un mare
impas spre o activitate didactică autentic transdisciplinară, ele presupunând o cunoaştere aprofundată
a mai multor discipline.
•
În identificarea elementelor de conţinut, cadrul didactic ar trebui: să opteze pentru formulări
care sunt relevante pentru elevi; să creeze oportunităţi pentru comparaţie: înţelegerea evenimentelor
care se desfăşoară într-o anumită perioadă sau într-un loc anume este ajutată de compararea cu
evenimente care se petrec în aceeaşi perioadă sau la nivelul altor generaţii; să recupereze, fără a
absolutiza, cronologia istorică, în scopul conturării imaginii de ansamblu a fenomenului istoric
studiat; să aplice principiul multiperspectivităţii care cere elevilor conştientizarea diferitelor
perspective asupra trecutului.
Propuneri de activităţi de învăţare interdisciplinare şi transdisciplinare în cadrul temei,
pentru clasa a IV-a:
Competențe specifice Abilități
Cunoștințe
Atitudini
Localizarea în timp și Identificarea și comentarea Cauze ale Primului
în
spațiu
a de surse privind cauzele Război Mondial
evenimentelor istorice Primului Război Mondial, a
studiate
consecințelor
Compararea
de
surse
Dezvoltarea unei
referitoare la Primul Război Cronologia
Explorarea
surselor Mondial
evenimentelor
atitudini pozitive
relevante pentru a Formularea de explicații
față de munca în
înțelege
fapte
și privind
echipă
desfășurarea
evenimente din
războiului,
rolul State participante
trecut și din prezent
presonalităților
Identificarea deosebirilor
Utilizarea termenilor dintre situația teritorială a
istorici în diferite țării la începutul războiului
situații de comunicare și cea de la sfârșit
Familiarizarea cu procedee
de
cercetare
specifice
Formarea
imaginii istoriei
orale
(tehnica
pozitive despre sine și interviului)
despre ceilalți
Înțelegerea
componentei
subiective a surselor (film,
fotografie, jurnale)

Participarea
României
Consecințele
războiului

Respect
înaintași

pentru

Rolul
unor
personalități istorice
românești

a) Imaginează-ţi că eşti un dramaturg şi vrei sĂ scrii o piesă teatru în cinci acte despre Primul
Război Mondial. Stabileşte personajele, titlurile actelor, locul unde se desfăşoară acţiunea din fiecare
act şi dă exemple de trei replici pe care le va rosti fiecare personaj.
b) Lucrând în echipă, selectează zece personalități românești ale Primului Război Mondial,
găsește fotografii reprezentative ale lor pe Internet și realizează pe holul școlii o expoziție cu aceste
imagini. Sub fiecare imagine, expune câteva informații esențiale despre fiecare.
c) Imaginează-ți că ești jurnalist și ai ocazia să îi iei un interviu Ecaterinei Teodoroiu.
Pregătește zece întrebări pentru această ocazie.
d) Vizionează filmul artistic românesc Pe aici nu se trece! și stabilește ce informații le știai
deja și ce informații noi despre Primul Război Mondial ai aflat din film.
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e) Informează-te de pe Internet și descoperă ce evenimente istorice importante au avut loc din
anul nașterii tale până în anul intrării României în Primul Război Mondial.
f) Studiază harta României și alege o localitate din Transilvania. Imaginează-ți că ești un copil
care trăiește azi în această localitate. Care sunt provinciile care alcătuiesc azi România? Care era
situația în 1914? Dar în 1918? Explică diferențele între acești doi ani.
Bibliografie:
1. Bîrzea, C., Jigău, M., Căpiță, L., Horga, I., Velea, S (coord.), Restructurarea curriculumului
național. Analiza condițiilor de implementare, Institutul de Științe ale Educației, București, 2010;
2. Csorba, Diana (coord.), Raport de cercetare - Modalităţi de dezvoltare a competenţelor cheie în
învăţământul primar, Bucureşti, disponibil pe http://www.icos-edu.ro/download/raport-de-cercetareICOS.pdf;
3. Nicolescu, Basarab Transdisciplinaritatea: Manifest, Traducere din limba franceză de Horia Mihail
Vasilescu, Editura Junimea, Iaşi, 2007;
4. Pop, Viorica Livia (Coord), Strategii didactice în perspectivă transdiciplinară, proiect POSDRU
Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activități de mentorat, București, 2011;
Manuale școlare:
1. Istorie, manual pentru clasa a IV-a, autori Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă, Editura Aramis, 2016;
2. Istorie, manual pentru clasa a IV-a, autori Doina Burtea, Alina Perţea, Editura Aramis, 2016;
3. Istorie, manual pentru clasa a IV-a, autori Zoe Petre (coord.), Bogdan Teodorescu, Corina Andrei,
Editura Corint, 2016.

Calitate în managementul temelor pentru acasă
Profesor învățământ primar Liliana CREANGĂ
Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău
Tema pentru acasă a format în rândul elevilor, dar mai ales a părinților două tabere: una protemă , cea care solicită cât mai multe teme și una contra-temă, cea sătulă de teme, cea care nu are și
nu dorește să-și petreacă timpul cu teme pentru acasă, ci cu alte preocupări.
Auzim mereu în jurul nostru dezbătută problema temei pentru acasă, ba că e prea multă, ba
prea puțină, ba prea grea, că li se fură copiilor copilăria etc. Deși importanța temelor pentru acasă
este susținută de majoritatea părinților și a profesorilor, există voci ce sunt împotriva lucrului
individual acasă.
O serioasă întrebare se impune astăzi: cât de eficientă este tema pentru acasă. Asigură ea o
creștere a calității în pregătirea elevilor? Cât de implicați sunt părinții în efectuarea temelor pentru
acasă? Cât și ce trebuie să constituie o temă pentru acasă pentru a avea efectul așteptat? Cât cerem
copiilor să lucreze acasă? Care este raportul dintre activitatea în clasă și cea propusă acasă? Ce
așteptăm de la elev atunci când efectuează tema: lucru independent sau implicare nemijlocită a
părintelui? O meditare asupra aspectelor enumerate mai sus a fiecărui cadru didactic, va constitui un
pas spre calitatea în managementul temelor pentru acasă.
Prin urmare, este necesară o reflectare asupra naturii ambivalente a efectelor temelor pentru
acasă asupra elevilor din învățământul primar. Este foarte important, pentru a-i ajuta pe elevi să
beneficieze de efectele pozitive ale temelor, contribuind astfel la dezvoltarea lor personală și
integrarea ulterioară în societate. Definite drept „sarcini încredințate elevilor de profesorii/învățătorii
de la școală spre a fi îndeplinite în timpul orelor din afara școlii”, temele pentru acasă declanșează
percepții și atitudini variate la elevi, părinți sau învățători: unii le supraapreciază, alții le resping,
unora le produc fericire, altora suferință.
Consider că, în stabilirea temelor pentru acasă trebuie să primeze principiul calității și nu
cel al cantității. Principiul calității urmărește dezvoltarea gândirii critice, a inteligenței emoționale și
sociale, stimularea creativității și punerea elevului în situații concrete de viață care să-l ajute să
înțeleagă utilitatea cunoștințelor învățate în clasă. Bineînțeles că toți, învățători și părinți deopotrivă,
sunt conștienți că temele pentru acasă fac parte din procesul de învățare și rolul lor este de a consolida
achizițiile dobândite la școală, dar nu toți își doresc implicarea lor în acest proces.
Cei care solicită temele pentru acasă le privesc sub două aspecte: temele îmbunătățesc
rezultatele școlare ale elevului și reprezintă un mod eficient de a-și petrece o mare parte din timpul
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de după orele de curs, „îl ține ocupat”. Acești părinți consideră că temele pentru acasă conţin elemente
învăţate de elevi în ziua respectivă şi sunt impuse tocmai pentru o mai bună înţelegere a noţiunilor.
Aceste teme îl determină pe elev să aplice partea teoretică într-o problemă de ordin practic. Astfel
partea teoretică va fi înţeleasă mai uşor şi nu în mod mecanic. Rezolvarea temelor pentru acasă va
conferi elevului o creştere a nivelului de inteligenţă aacestuia, ceea ce va duce la obţinerea de
rezultate mai bune la şcoală, dar şi în viaţă mai târziu. Tot în acest fel copilul va căpăta mai multă
încredere în modul de a raţiona. Impunerea temelor pentru acasă reprezintă, de asemenea, o
modalitate satisfăcătoare de a-l împiedica pe copil să se implice în alte activităţi care s-ar putea să nu
fie benefice pentru educaţia lui. În partea opusă sunt părinții care simt ei înșiși ca pe o povară tema
pentru acasă, pentru care, probabil, copilul îi cere ajutorul. Sunt acei părinți care consideră că e de
ajuns ceea ce copilul face la școală, cei care își doresc mai mult timp liber pentru ei, nu să fie nevoit
să se implice în pregătirea copilului, „că doar de aia îl dau la școală”.
În școlaritatea mică, dependența copilului de familie pune problema rolului pe care
atitudinile părinţilor faţă de tema pentru acasă îl joacă în formarea atitudinii copilului faţă de şcoală.
Este bine știut că o atitudine negativă este transmisibilă şi copiilor. Aceste relaţii evidenţiază
necesitatea implicării învăţătorului în ameliorarea atitudinilor părinţilor faţă de tema pentru acasă, ca
mijloc de influenţare a relaţiei copilului cu şcoala.
Suntem într-o concurență continuă pentru mult, pentru asimilarea de multe cunoștințe,
pentru a face multe într-o lecție. Avem impresia că volumul acoperă totul, dar, în această goană după
multe, uităm de diferențiere, de profunzime, și uneori chiar de calitate.
De obicei, plasat în faţa unui volum mare de teme, elevul va ignora unele dintre ele. Și, în
această situație, insuccesul este asigurat.
De aceea, tema aleasă trebuie să fie de nivel mediu pentru toți elevii clasei, iar pentru cei
care se pregătesc pentru performanță școlară, pot fi sugerate teme suplimentare, cu un grad de
dificultate mai ridicat și fără caracter de obligativitate.
Alt aspect privește refuzul copilului de a face tema pentru acasă pentru că nu o înțelege sau
i se pare prea grea pentru capacitățile sale. De aceea, tema pentru acasă trebuie explicată indiferent
dacă aceasta, după părerea noastră, nu este atît de dificilă. Elevii fac cunoştinţă imediat cu volumul
de lucru, se orientează dacă au nevoie de o sursă oarecare pe care o pot lua de la biblioteca şcolii, pun
întrebări în clasă, dacă este cazul, învață să-și organizeze timpul. Etapa de explicare a temei este
obligatorie şi nu este una de alegere. Temele cu grad de dificultate prea mare pot constitui obstacole
greu sau imposibil de depășit, cu efecte negative asupra evoluției școlare și a personalității elevilor.
Amintim, în acest sens, descurajarea, pierderea încrederii în sine, a interesului pentru un obiect de
învăţămînt sau consumul excesiv de timp în dauna altor activități ori chiar pe seama timpului necesar
pentru odihnă.
Aşadar, timpul liber al elevilor poate fi gestionat de către părinte implicând copilul și în activități
sportive, în acțiuni familiale sau chiar comunitare care orientează şi pregăteşte elevul pentru viaţa
privată, poartă caracter de socializare, are şi un rol de responsabilitate; toate acestea generate de
interes şi motivaţie.

Temele cross-curriculare
Profesor învățământ primar Mărioara CREȚU
Şcoala Gimnazială Solonţ, judeţul Bacău
Temele cross-curriculare reprezintă una dintre cele mai frecvent utilizate modalităţi de
integrare a curriculum-ului. Principalul argument al introducerii temelor cross-curriculare constă
tocmai în capacitatea lor de a oferi un model de instruire care trece dincolo de rigiditatea şi orientarea
excesiv academică a disciplinelor tradiţionale, aducând învăţarea în arena faptelor cotidiene,
relevante pentru elevi şi transformând-o într-un proces plăcut, cu rezultate durabile şi eficiente în
planul dezvoltării personale şi sociale a elevilor.
Temele cross-curriculare traversează curriculum-ul tradiţional şi trec dincolo de el, pentru
a explora lumea complexă şi interactivă în care trăim şi pentru a răspunde intereselor şi nevoilor de
educaţie ale tinerilor. Principalele beneficii ale promovării unei abordări integrate a curriculum-ului,
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prin introducerea în programele de studiu ale elevilor a temelor cross-curriculare, sunt: posibilitatea
de a ieşi din ,,cutia” disciplinară, atât pentru învăţători, cât şi pentru elevi; ,,deschiderea”
curriculumului către lumea reală, către viaţă, aşa cum este ea trăită de cei ce învaţă: plină de
necunoscute şi de provocări.
Temele cross-curriculare sunt: teme integrate (interdisciplinare) de studiu carese centrează
pe dezvoltarea personală şi socială a elevilor; unităţi integrate de studiu care îşi propun formarea unor
competenţe, dar mai - proiecte care îşi propun să valorifice potenţialul elevilor şi al comunităţii locale
în vederea construirii unor experienţe de învăţare semnificative pentru elevi.
Introducerea temelor cross-curriculare vizează, deopotrivă, toate cele trei componente ale
curriculum-ului: curriculum nucleu, curriculum la decizia şcolii, activităţile extracurriculare. Pentru
activităţile extracurriculare gradul de flexibilitate şi permisivitate este mare, astfel temele crosscurriculare pot fi integrate în curriculum-ul nucleu şi în curriculumul la decizia şcolii.
Pentru a avea un impact cât mai mare asupra achiziţiilor elevilor, este recomandat ca pentru
fiecare temă să se identifice modalităţi de inserţie pe toate cele trei paliere menţionate. Focalizarea
unor activităţi/experienţe de învăţare din cadrul curriculumului nucleu, curriculum-ului la decizia
şcolii şi activităţilor extracurriculare pe competenţele, valorile şi atitudinile urmărite oferă mai multe
şanse de reuşită şi o mai mare consistenţă temelor cross-curriculare derulate.
Predarea şi învăţarea în context integrat/interdisciplinar au loc în perspectiva unor
coordonate, între care un rol important îl au:
a) Proiectele: elevii participă, împreună cu cadrele didactice, la elaborarea şi derularea unor
proiecte integrate.
b) Predarea în echipă: pentru a găsi răspunsuri cât mai complete la întrebări semnificative şi
cu un grad ridicat de complexitate, cadrele didactice lucrează împreună.
c) Învăţarea prin cooperare: pentru a descoperi răspunsuri adecvate la întrebări, elevii trebuie
să se plaseze în orizontul unor scopuri mai largi, cu caracter social, învăţând să lucreze cu ceilalţi, să
aibă încredere că produsul comun este mai valoros decât rezultatele muncii separate.
d) Învăţarea activă: pentru a răspunde la întrebări, elevii caută informaţii şi în afara clasei
(mass-media, biblioteci, instituţii din comunitatea locală, persoane-resursă etc.) şi sunt implicaţi activ
în toate etapele.
e) Implicarea comunităţii: de vreme ce întrebările la care se caută un răspuns sunt mai largi
şi de interes general, membri ai comunităţii vor fi implicaţi în diverse activităţi.
Activităţile de învăţare specifice temelor cross-curriculare se derulează, de cele mai multe
ori, după regulile unui proiect.
În cadrul temelor cross-curriculare nu există elevi buni şi elevi slabi, ci există doar elevi
buni, buni la lucruri diferite. Misiunea şcolii şi a temelor cross-curriculare este să descopere la ce e
bun fiecare şi să-l valorifice/să construiască învăţarea în raport cu punctele sale tari.
Abordarea integrată a curriculum-ului şi temele cross-curriculare sunt căi moderne prin care
se pot apropia metodologiile de lucru folosite la clasă de schimbările sistematice întreprinse până
acum, pe de o parte, dar mai ales de nevoile şi interesele educaţionale ale copiilor, pe de altă parte.
Proiect etapa națională „Olimpiada Micilor Bancheri” - 5 mai 2017 București
Profesor învățământ primar Adriana DIMA
Colegiul Național ,,Ferdinand I” Bacău
Olimpiada micilor bancheri a reprezentat un bun prilej pentru elevii clasei a III-a și a IV-a
de a-și testa cunoștintele. Olimpiada micilor bancheri este și un mod prin care atât elevii, cât și
cadrele didactice care i-au indrumat de-a lungul timpului, fac schimb de experiență și de informații
pe diverse teme, pot interacționa și, de ce nu, lega prietenii.
Experiența olimpiadei a fost privită ca o oportunitate pentru un număr de patru elevi
calificați de la clasa a III-a pe care am manageriat-o în anul școlar 2016 - 2017 la Colegiul Național
,,Ferdinand I” Bacău. Alături de aceștia am participat la un eveniment de anvergură, proba scrisă a
olimpiadei, desfășurată pe data de 5 mai 2017, la București, în urma calificării cu proiectul „Cu pași
mărunți spre... mari bancheri”. Numărul participanților înscriși inițial în competiție a fost de 3500
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elevi din 106 clase primare, 24 județe ale țării și municipiul București, circa 90 școli. Proiectul nostru
a fost selectat și astfel, ne-am numărat printre primii 120 de elevi din țară care au participat la etapa
națională a olimpiadei, de unde ne-am întors cu o binemeritată MENȚIUNE 5, locul 9.
Concursul Olimpiada micilor bancheri face parte din Proiectul de implementare la nivelul
învăţământului primar a disciplinei opţionale Educaţie Financiară derulat în anul şcolar 2016 2017 de B.N.R. în colaborare cu M.E.N.
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Învăţarea creativă – mod didactic fundamental de
dezvoltare a imaginaţiei creatoare
Profesor învățământ primar Mihaela DINU
Şcoala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza” Bacău
Modelul învăţării creative preocupă în prezent pe majoritatea psihologilor,
pedagogilor, profesorilor, învăţătorilor şi educatorilor deoarece învăţarea creativă ca tip de învăţare
apare în condiţiile impuse de revoluţia ştiinţifico-tehnică şi artistică.
Pentru dezvoltarea imaginaţiei creatoare şi mai mult chiar, a creativităţii, este necesar
ca învăţătorul să utilizeze în procesul didactic acest tip modern de învăţare. Este ştiut faptul că nici o
învăţare nu poate fi exclusiv creativă, ci doar presupune o cotă de creativitate şi se impune ca aceasta
să fie mereu sporită, accentuându-se spre sfârşitul ciclurilor şcolare.
Sorin Cristea vorbeşte despre „învăţarea comportamentelor creatoare” (Guilford,
Mackinnon, Hilgrad, Ausubel) care angajează rezolvarea unui tip special de problemă, situaţia
problemă care solicită flexibilitatea gândirii, respectiv aplicarea cunoştinţelor dobândite într-o
manieră nouă, originală, „îndeplinirea unui scop recognoscibil”, „implicarea în elaborarea
răspunsului a unor intuiţii neaşteptate care trebuie dezvoltate adecvat”.
Specificul învăţării creative este înţeles de P. P. Neveanu ca o apropiere maximală de
modelul cunoaşterii active, prin explorare, ipoteză, deducţie, punere şi rezolvare de probleme, dar şi
de realizare practică, de proiecte transformative. Modelul de învăţare creativă devine astfel un sistem
de referinţă pentru toate strategiile didactice.
Paula Constantinescu-Stoleru3 consideră că învăţarea creativă presupune ghidarea
elevului în aşa fel încât el să ajungă să caute şi să rezolve deliberat situaţiile problematice, să
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manifeste activ acea tendinţă de a explica situaţiile problematice, să le abordeze din unghiuri de
vedere noi, multiple. De aceea, ca cerinţă a unei învăţări de tip creativ este problematizarea intensivă
şi sistematică, crearea unei motivaţii superioare, care să propulseze activitatea intelectuală a elevului,
să-l stimuleze spre a se ocupa de explorarea necunoscutului, spre a căuta situaţii pline de tensiune
interioară. În acest scop, un rol important îl are modul de includere a problemelor de gândire prin
întrebări-problemă, adecvat formulate. Includerea întrebărilor-problemă, angajarea elevilor în
rezolvarea lor creează acestora sentimentul descoperirii. Pentru ca elevii să devină ei însuşi creatori,
trebuie stimulată şi cultivată capacitatea lor de a-şi pune şi de a rezolva probleme. Motivaţia pozitivă
în rezolvarea problemelor de gândire este un punct de plecare comun, atât pentru învăţare, cât şi
pentru efortul creativ. Elevul fiind stimulat şi dirijat în aşa fel încât efortul său intelectual în procesul
învăţării (şi al rezolvării problemelor implicit) să depăşească un anumit set formal, să întrevadă
posibilităţi de rezolvare mai interesante, mai atractive şi mai eficiente, va ajunge la formarea abilităţii
în diversificarea procedeelor de a ataca o problemă, la eliberarea de stilul rutinier, la abordările
specifice stilului creativ de învăţare.
În urma unor cercetări întreprinse, G. Nicola sistematizează problematica pusă în
discuţie, raportând modelul învăţării creative la câteva realităţi: subiectul – care dispune de potenţial
creativ şi de tendinţa primară de a-şi imagina în mod original noul, situaţia problematică –
instrumentul de exersare a funcţiei imaginative în dobândirea de noi cunoştinţe, factorii de modelare
a experienţei subiectului – ţin de climatul de lucru şi conţinutul obiectiv al sarcinilor şi reprezentarea
psihologică a mecanismului dobândirii unei noi competenţe – se axează pe faptul că creativitatea este
forma cea mai complexă de activism uman şi de aceea în organizarea învăţării de tip creativ trebuie
înlăturate blocajele de orice natură ale creativităţii şi in acelaşi timp trebuie formate structuri şi seturi
creative prin intermediul educaţiei.
Învăţarea creativă este o formă specială a învăţării şcolare care pune aşadar accent pe
învăţarea prin cercetare – descoperire, pe învăţarea prin efort propriu – independent sau dirijat, pune
accent mai ales pe echipamentul intelectual operatoriu, pe gândire şi imaginaţie creatoare.
Operativitatea intelectuală este fundamentul psiho-fiziologic al învăţării creative şi calitatea acestuia
depinde în mare măsură de mobilitatea, reversibilitatea şi generalitatea sistemelor operatorii de
ansamblu ale inteligenţei.
Este cerută de complexitatea epocii contemporane şi numai printr-o asemenea învăţare
„tânăra generaţie devine copărtaşă la prospectarea propriei sale personalităţi” după cum afirmă
pedagogia modernă.
Bibliografie:
Cristea, S. – „Dicţionar de termeni pedagogici”, E.D.P., Bucureşti, 1998, p. 246;
Stoleru Constantinescu, P. – „Învăţarea creatoare” în Revista de pedagogie nr. 4/1971;
Nicola, G. – „Stimularea creativităţii elevilor în procesul de învăţământ”, Bucureşti, E.D.P., 1981, p. 186;
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Desfăşurarea orei de lectură la clasele I – IV. Magia cuvintelor
Profesor învățământ primar Cornelia-Agnes DODAN
Școala Gimnzilă Luizi-Călugăra
Tot ceea ce spui poate şi va fi folosit împotriva sau în apărarea ta!
Cuvintele sunt atât de intim legate de cel care le eliberează, încât ele par a îl şlefui, par a îi
determina caracterul; toate acestea pentru că personalitatea noastră este rezultatul tuturor acţiunilor
noastre, dar în acelaşi timp conţine sedimente ale cuvintelor, pe care le-am aruncat responsabil sau
iresponsabil şi ale cuvintelor care au rămas nerostite.
Cuvintele pe care foloseşti, modul în care le asociezi dau seama de tine ca persoană, de tine
ca individ ce aparţine unei culturi. Cuvintele nu capătă sens decât într-un context, iar semnificaţia
pe care le-o ataşezi depinde atât de structurile tale mentale, cât şi de bagajul cultural care te
împovărează. Nu vei reuşi niciodata să comunici cu un altul din altă cultură, nu îi vei putea niciodată
înţelege pe deplin cuvintele, pentru că deşi îi memorez vocabularul, nu îi poţi înţelege experienţele
culturale. Limba o putem învăţa, limbajul nu ne este accesibil. Poate că toate conflictele
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interculturale ar putea fi soluţionate dacă am avea un trecut comun, experienţe similare şi dacă am
putea vorbi aceeaşi limbă.
Vorbim şi gândim „cultural”, suntem români şi dulcea noastră limbă ne va influenţa
întotdeauna. «Nu cobi; muşcă-ţi limba; bate-n lemn!» Nu îndrăzni să vorbeşti despre ceva rău,
deoarece cuvintele sunt atât de puternice încât pot transforma un simplu gând în realitate. «Să îţi
spun de deochi; să îţi izgonesc durerea» – totul prin cuvinte atent alese.
Deşi noi, românii, vedem în cuvinte forţe magice, adeseori privim sporovăiala,
comunicarea cu ochi răi. «Fapte, fapte, nu vorbe! Vorba lungă, sărăcia omului...» Superficial spus,
deşi ne-am născut poeţi, suntem un popor „practic”, pentru care comunicarea este pierdere de vreme.
Dar ce ne mai place să pierdem vremea!
Cuvintele sunt investite cu forţe magice şi ele pot ucide, pot mângâia, pot alina suferinţa,
sau ne pot întemniţa. Descântecele şi rugăciunile fac legătura cu o forţă superioară; cuvintele sunt
magice pentru că fac posibilă deschiderea către Absolut. Propoziţiile atent alese pot schimba cursul
istoriei, sau pot schimba cursul vieţii unui om. Din păcate, sau din fericire suntem cu toţii
comunicatori. Nu putem să ne ferim de comunicare, de cuvinte, de informaţii. De aceea trebuie să
fim atenţi atunci când îl facem pe altul părtaş la gândurile noastre. L-am putea ucide sau l-am putea
face fericit!
Cuvintele ne umanizează, pot schimba vieţi, pot răni şi pot ofensa, dar vin din inimă.
Cuvintele îi inspiră pe alţii şi pe noi înşine, cuvintele de afecţiune construiesc şi vindecă
relaţiile, cuvintele cordiale indică respect şi recunoştinţă, cuvintele amuzante ne binedispun.
Cuvintele de iubire duc la formarea unor relaţii puternice, cuvintele de blândeţe îi învaţă pe oameni
să fie buni, cuvintele de susţinere ridică moralul.
În fiecare zi rostim şi auzim mii de cuvinte, suntem atât de obişnuiţi cu ele încât aproape
nu le mai dăm importanţă. Doar în anumite momente speciale suntem cu adevărat atenţi la fiecare
cuvânt pe care îl rostim. Uneori suntem superficiali, uităm de cuvinte, vrem doar să se înţeleagă
ideea. Uneori când suntem îndrăgostiţi nu ştim cum să îi spunem fiinţei dragi ceea ce simţim pentru
ea, alteori realizăm că un cuvânt al nostru poate schimba cursul unui eveniment important pentru
noi, sau pentru cei din jurul nostru.
La un moment dat îmi vine să întreb: „Dar oare ce sunt cuvintele????”
Cuvintele pe care le avem la dispoziţie în viaţa noastră, de zi cu zi, sunt foarte multe şi
foarte nuanţate. Aceste cuvinte spuse de noi nu doar reflectă realitatea, ci o şi creează. Vorbind, prin
capacitatea noastră persuasivă, putem face cuiva poftă de mâncare, putem face persoana de lângă
noi, prin simplele noastre cuvinte, să îşi creeze imaginea munţilor sau a mării, sau îi putem induce
ideea de a pleca în excursie.
În aceste momente îmi dau seama cat de puternice sunt cuvintele… cuvintele sunt ca nişte
seminţe, care urmează să fie plantate. Tocmai de aceea trebuie să avem mare grijă şi să fim foarte
atenţi ceea ce plantăm, pentru că pot fi cuvinte care ajută pe toţi cei din jur, dar pot fi şi cuvinte cu
efect dezastros, distrugător. Trebuie să fim atenţi la ceea ce spunem, nu putem arunca cuvinte în
stânga şi în dreapta fără să gândim, pentru că ele au puterea de a face fericit pe cineva, dar au şi
puterea de a ucide … de a ucide sentimente, gânduri, idei, persoane.
Cuvintele nu capătă sens decât într-un context. Nu putem să ne ferim de comunicare, de
cuvinte, deoarece fără comunicare nu există nimic.
Cuvintele sunt un mare DAR, pe care îl avem şi adesea nu ştim să le folosim. Uneori
spunem lucruri de care mai târziu ne pare rău, alteori nu rostim cuvint care ar trebui spuse într-un
anumit context.
ÎNAINTE SĂ VORBIŢI, GÂNDIŢI …! e un lucru atât de simplu, pe care nu toţi îl facem…
şi tocmai din acest motiv apar neînţelegeri.
Bibliografie:
1. Bianca Bratu, Preşcolarul şi literatura, Editura Didactică şi Pedagogică, 1977;
2. Salda Dumitru, Didactica, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1982;
3. Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor.
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Asertivitatea şi rolul ei în comunicarea cu elevul
Profesor învățământ primar Cătălina–Ioana DRĂGHICI
Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Bacău
Asertivitatea este abilitatea de a putea reprezenta în lume ceea ce ești cu adevărat, de a exprima
ceea ce simți, atunci când simți că este necesar. Este abilitatea de a-ți exprima sentimentele și de a-ți
cere drepturile, respectănd sentimentele și drepturile celorlalți. Cei care și-au însușit asertivitatea sunt
capabili să reducă conflictele interpersonale din viața lor și să înlăture astfel o sursă majoră de stres
pentru foarte mulți dintre noi. Se referă la modul în care oamenii interacționează cu ceilalți, la felul
cuiva de a fi și de a se comporta într-un mediu social. Lazarus (1973) definește asertivitatea drept
capacitatea de a-i influența pe altiți. Abordările mai recente o considera un deschizator al comunicarii
care permite o exprimare mult mai elaborată a sentimentelor în legătură cu evenimente, situații, fără
a-i blama pe cei din jur, a-i învinovăți sau a-i evalua ca fiind niște adversari. Smith (1975) analiza
comportamentul asertiv ca fiind dreptul fundamental al fiecărui individ. Concepţia lui şi-a asumat o
libertate mult mai extinsă decât o făcea filosofia social-democratică: „Ai dreptul de a-ţi judeca
propriul comportament, propriile gânduri şi emoţii, ai dreptul de a avea o responsabilitate pentru
iniţierea unor comportamente şi pentru consecinţele lor”. Câteva definiţii se fixează pe expunerea
emoţională ca element cheie. Wolfe (1982) conceptualizează asertivitatea în temeni de „exprimarea
oricărei altei emoţii decât anxietatea unei persoane”. Cea mai reuşită definiţie este formulată de
Rimm şi Masters (1979): „comportamentul asertiv este comportamentul interpersonal care implică
exprimarea onestă şi relativ directă a gândurilor şi sentimentelor ce sunt social adecvate şi în care
se ţine cont de sentimentele şi bunăstarea altor oameni”. Lange şi Jacubowski (1976) susţineau
că „asertivitatea implică apărarea drepturilor personale şi exprimarea gândurilor, sentimentelor şi
convingerilor în mod direct, onest şi adecvat, fără a viola drepturile altei persoane”.
Asertivitatea include:
• să fii capabil să-ți exprimi opiniile și punctele de vedere,
• să fii capabil să spui „Nu” fără să te simți vinovat,
• să poți cere ceea ce-ți dorești,
• să poți să-ți asumi riscuri când simți nevoia.
Potrivit unor analişti, problemele de comunicare în România ar fi generate de şcoală, respectiv
de familie – iar această direcţie ar putea fi urmărită, am putea spune, până la teoria valorilor naţionale
dezvoltată de G. Hofstede în 1980. Blocajele de comunicare profesor – elev sau elev - elev, inhibarea
exprimării libere şi a creativităţii, adoptarea stilului didactic autoritar, subfinanţarea sistemului de
învăţământ cu efecte în zona demotivării profesionale a celor responsabili constituie, în viziunea unor
jurnalişti români, elemente care s-ar reflecta într-o formare de slabă calitate din punct de vedere
emoţional şi comunicaţional a viitorilor adulţi. Din acest punct de vedere, Ministerul Educaţiei
încearcă, periodic, introducerea unor măsuri novatoare (anexarea „Comunicării” ca disciplină
obligatorie la ciclul primar, metode de dezvoltare a competenţelor de comunicare etc).
Comunicarea de tip asertiv se educă şi poate fi practicată doar în anumite momente (o stare
sufletească potrivită, de calm şi echilibru – de aceea, pentru o comunicare importantă este bine să
stabilim un loc neutru, un moment al zilei cu presiune mai mică). Ea pleacă de la premisa că „eu sunt
OK, tu eşti OK” - un respect de sine din care derivă respectul faţă de interlocutor.
Asertivitatea porneşte de la premisa respectului mutual dintre agenţii de comunicare implicaţi
şi de la un set de valori egal împărtăşite : onestitate, stimă de sine,empatie, deschidere faţă de dialog
– în lipsa căruia nu poate avea loc. Din păcate, asertivitatea poate fi aplicabilă doar în cazul unui grad
de civilitate, produs al educaţiei; atunci când comunicarea de tip agresiv predomină şi face legea, o
persoană asertivă găseşte foarte rar posibilitatea de a se face auzită. Prin urmare, competenţele de
comunicare pe care le obţinem şi le dezvoltăm în familie şi în şcoală se dovedesc decisive şi pentru
cunoaşterea şi utilizarea acestui tip de comunicare interpersonală. În ultimă instanţă, educaţia şi –
mai ales – educaţia în domeniul comunicării reprezintă cheia pentru consolidarea acelor valori şi
principii care ne oferă o şansă la demnitate, la înţelegere reciprocă şi la un trai mai bun.
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Efectele negative ale managementului defectuos la clasă
Profesor învățământ primar Elena DURAC
Şcoala Gimnazială „I. S. Sturdza” Săuceşti, judeţul Bacău
Managementul educaţional, deşi este obiectul unor controverse, poate fi definit ca ştiinţa şi arta
de a pregăti resursele umane, de a forma personalităţi, potrivit unor finalităţi acceptate de societate,
comunitate, indivizi. El cuprinde un ansamblu de principii şi funcţii, de norme şi metode de conducere
care asigură realizarea obiectivelor sistemului educativ (Jinga, E. Istrate, Manual de pedagogie, 1998, Ed.
AII, Bucureşti, pp. 408 - 409).
Managementul educaţional este o concepţie integrativ explicită, o atitudine, o metodologie de
acţiune orientată spre obţinerea succesului în educaţie. În prezent, se trece de la conceptul clasic de
„conducere”, la cel de „management educaţional” (în sens acţional, operaţional, practic, procesual) şi
„management pedagogic” (în sens teoretic, global, strategic, ştiinţific). Managementul educaţiei este
teoria şi practica, ştiinţa şi arta proiectării, organizării, coordonării, evaluării, reglării elementelor
activităţii educative, a resurselor ei, ca activitate de dezvoltare liberă, integrală, armonioasă a
individualităţii, conform idealului educaţional.
O întrebare continuă să fie pusă şi astăzi, fără să i se fi găsit încă un răspuns precis: este profesorul
un manager sau un executant? O serie întreagă de argumente pledează pentru admiterea faptului că
profesorul este un manager, un conducător, chiar dacă nu deţine în mod expres o funcţie managerială.
Cadrul didactic conduce direct şi autonom foarte multe activităţi, fie la nivelul microgrupului de elevi,
fie la nivelul clasei, fie la nivelul şcolii. Pentru fiecare învăţător/professor sunt fundamentale două roluri:
cel de manager şi cel de educator. Fiecare rol este important în sine, dar mai ales prin conexiunea lor,
deoarece acest fapt poate asigura succesul activităţii pedagogice, realizarea unor performanţe formative,
adică obţinerea celor mai valoroase finalităţi pe care şi le propune şcoala.
Managementul clasei, în timpul activităţii didactice, orientează atenţia şi preocuparea cadrului
didactic spre aspecte care condiţionează succesul educaţional:
- analiza clasei şi din perspectivele problemelor grupului şcolar;
- schimbarea atitudinii faţă de analiza şi rezolvarea problemelor disciplinare de activitate;
- utilizarea raţională a diferitelor resurse implicate;
- cultivarea relaţiilor interpersonale pozitive între elevi;
- crearea şi menţinerea climatului educaţional;
- diversificarea modurilor şi conţinuturilor comunicării în clasă şi a circulaţiei informaţiilor;
- efectuarea corelată a principalelor roluri manageriale ale sale (planificarea, organizarea,
decizia, coordonarea, îndrumarea, consilierea, controlul, evaluarea, reglarea).
În lipsa sau utilizarea necorespunzătoare a acestora, apar ca efectele negative:
- oboseala, explicabilă fiziologic şi nervos, obiectivă sau subiectivă, obişnuită sau cronicizată,
primară sau secundară, locală sau totală, apare datorită monotoniei, lipsei de motivare, greşelilor
educative, lipsei controlului, etc;
- supraîncărcarea prin prevederile orarului, volumul de sarcini în clasă şi acasă, conţinuturile
programelor şcolare, regimul zilei şi al săptămânii.
Lipsa de motivare a clasei este o consecinţă a necunoaşterii tipurilor de motivaţii (extrinsecă intrinsecă, cognitivă - afectivă, personală - socială), a necorectării la timp şi convingător, a lipsei
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stimulentelor, a corectării aspiraţiilor şi aşteptărilor, a neexersării autocontrolului, a
neconştientizării rolului metacogniţiei (autocunoaştera, autoevaluarea propriei dezvoltări
cognitive, intelectuale), a greşelilor în angajarea elevilor în activităţi etc.
Deprecierea climatului educaţional apare datorită comportamentelor negative, a slabei lor preveniri
şi combateri, a neconştientizării şi respectării normelor la nivelul clasei. Efectele negative se referă la:
neangajarea elevilor, nepăsare, rutină, distanţare, depersonalizare, insatisfacţie, dualitate în
comportare. Prin acestea se explică şi abaterile disciplinare, fuga de la şcoală, abandonul şcolar,
frustrarea, minciuna verbală şi non verbal, agresivitatea îmbracă forme derivate: individuală sau de
grup, fizică sau verbală, distructivă sau violentă, insultă, furt, constrângere prin şantaj, ameninţare,
ostilitate, dispreţ etc.
Un management eficient al clasei presupune în principal prevenire, respectiv adoptarea tuturor
măsurilor pentru a evita situaţiile de criză educaţionale. Multe dintre situaţiile de criză educaţională se
referă la probleme disciplinare. Intervenţiile disciplinare au drept scop modificări comportamentale
pentru acei elevi care manifestă comportamente nedorite ori ameninţă echilibrul sistemului grupal.
O ierarhie de prevenire sau, după caz, de intervenţie s-ar prezenta astfel:
• prevenirea:
- întărirea pozitivă;
- întărirea negativă nonverbală, verbală;
- contracararea comportamentelor nedorite;
• intervenţia propriu-zisă:
- interpelarea;
- asumarea consecinţelor;
- planul individual de intervenţie.
Totuşi, insistând pe prevenire, pe disciplinare conştientă, literatura oferă ca modele
specifice:
- în toate situaţiile, profesorul să se manifeste pozitiv, să conştientizeze elevii asupra
scopurilor şi cerinţelor de rezolvare şi mai ales asupra normelor disciplinare, de participare
utilizând stimulările adecvate;
- terapia realităţii, cu raportarea comportamentului mereu la specificul mediului, la
cerinţele şi dificultăţile lui, prin analize, dezbateri;
- rolul „efectului de undă” asupra grupului atunci când se aplică o sancţiune unui elev;
- modelul modificărilor de comportament: întărirea unui comportament se datorează
consecinţelor pozitive sau negative pe care le are. întărirea, repetarea unui comportament
pozitiv şi lipsa de întărire a celuilalt va conduce la o schimbare;
- modelul consecinţelor logice: elevul să se autoanalizeze şi să prevadă consecinţele
abaterilor, cu sprijinul profesorului, clasei.
Soluţiile prezentate pot fi supuse prelucrărilor şi interpretărilor, acestea constituind doar un
început pe calea lungă şi dificilă a studierii, elaborării şi introducerii în practica instruirii a unor strategii
eficiente de conducere a clasei de elevi, dar şi optimizatoare pentru conduita elevilor.
Opţiunea pentru o modalitate sau alta, ori pentru una combinată deschide calea diversificării
tehnicilor de menţinere a controlului asupra clasei de elevi.
Bibliografie:
1. Călin, M. - Teoria educaţiei, Bucureşti, Editura „All”, 1996;
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Rolul tradiţiilor populare în educaţia elevilor
Profesor învățământ primar Carmen-Gabriela ERDIC
Şcoala Gimnazială „Emil Brăescu” Măgura, Bacău
„Pe-un picior de plai, pe-o gură de rai”ne-am născut şi trăim, şi datoria noastră este de a
păstra şi a arăta atât semenilor noştri din acest spaţiu, cât şi altora, frumuseţea datinilor şi obiceiurilor
noastre.
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Tradiţiile româneşti constituie una dintre valorile inimaginabile şi incontestabile ale
poporului nostru şi nu trebuie să lăsăm timpul şi evenimentele lumii moderne să ne facă să le uităm.
Alături de literatură, care constituie un factor cu eficienţă deosebită în educaţie, arta
popularăare şi ea o contribuţie de seamă. În primul rând ,elevii încep să înţeleagă specificul poporului
din care fac parte, aspiraţiile lui, idealurile de ieri şi de azi, care sunt oglindite în obiceiurile
locurilor şi creaţiile meşteşugarilor; în al doilearând,punându-i pe copii, încă de la vârsta
preşcolară în contact direct cu creaţia populară, le insuflăm respectul pentru tradiţiile noastre şi
dorinţa de a duce mai departe tot ceea ce ne reprezintă ca naţiune.
Elevul simte admiraţia faţă de creaţiile populare încă de când îşi ascultă bunica cum
deapănă firul unui basm sau a unei legende , în care eroii sunt înzestraţi cu calităţileţăranului român,îl
simte din cântecul duios de leagăn al mamei,din proverbe şi zicători, din ghicitori din doinele cântate
îndelung de moşii şi strămoşii noştri.
Exprimată în cele mai diverse forme, creaţia populară românească este caracterizată de
autenticitate şi ingeniozitate, o trăsătură aparte fiind puternica ei unitate, care nu exclude însă o mare
varietate de manifestări în arhitectura populară, port, ţesut, olărit, prelucrarea lemnului, a metalului şi
nu în ultimul rând pictura icoanelor pe sticlă.
Costumul popular românesc reflectă suprapus influenţe date de tradiţiile locale, aşezare
geografică, posibilităţi economice zonale, starea socială sau ocazia cu care este purtat.
Toate acestea, precum şi faptul că se observă o îndepărtare a tinerilor de la tradiţiile populare
ne face să insistăm pe cunoaşterea de la cea mai fragedă vârstă a tradiţiilor populare, pe educarea
copiilor în spiritul respectului şi păstrării acestora.
Dezvoltarea dragostei pentru arta populară poate fi realizată prin activităţi de observare a
costumului popular, prin dansuri, şezători, serbări, colinde, realizarea unor obiecte de artă populară,
proverbe, ghicitori.
În activităţile de observare a costumului popular începem prin menţionarea regiunii din
care fac parte, iar la prezentarea costumelor ţinem seama de elementele componente, începând cu
podoaba capului şi terminând cu încălţămintea.
Copiii pot cunoaşte mai bine elementele componente ale costumului popular prin îmbrăcarea
lor cu ocazia serbărilor sau a diferitelor manifestări dedicate unor evenimente locale.
Totodată copiii au făcut cunoştinţă cu produse artizanale reuşite care care pot fi apreciate ca
artă propriu-zisă. În legătură cu obiectele de artizanat existente la colţul de artă populară amenajat în
interiorul şcolii, nu ne-am mărginit să prezentăm obiectele doar ca valoare intrinsecă, ci am căutat
să atragem atenţia elevilor şi în ce priveşte munca depusă de către creatori, arătându-le în acelaşi timp
că această muncă constituie o veche tradiţie a poporului nostru:cioplitul în lemn, olăritul, ţesutul,
cusutul pe fir, confecţionarea unor obiecte din materiale din natură.
La activităţile de arte vizuale şi abilităţi practice, elevii au realizat obiecte artizanale cu
care am îmbogăţit colţul de artă din şcoală. În felul acesta au avut satisfacţia unei munci finalizate,
cât şi satisfacţii de ordin estetic.În legătură cu formarea sentimentelor de preţuire a obiceiurilor
populare legate de începutul Anului Nou există tradiţia ca în fiecare an să organizăm serbarea
pomului de iarnă.
Împodobirea bradului este un prilej de mare bucurie pentru copii dacă acesta este împodobit
cu podoabe realizate de ei. Cu acest prilej elevii află că bradul simbolizează viaţa lungă, veşnic
tânără, iar podoabele lui dorinţa omului pentru bunăstare şi frumuseţe.
Prin textele colindelor, elevii transmit urările de bine în legătură cu unele străvechi
îndeletniciri ale poporului nostru legate de muncile agricole ca: aratul, semănatul şi păstoritul.
O ocazie în care se valorifică tradiţiile populare cu care copiii au făcut cunoştinţă în diverse situaţii
este şezătoarea. În acest cadru copiii lucrează şi în acelaşi timp petrec degajaţi spunând poveşti,
glume, proverbe, ghicitori, cântă şi dansează.
Prin lucrul manual al copiilor desfăşurat în cadrul şezătorilor se urmăreşte capacitatea lor
de a realiza lucrări originale, valorificând experienţa acumulată, iar prin materialele pe care le punem
la dispoziţiea copiilor le stimulăm creativitatea. Am urmărit ca aceste materiale să fie cât mai
bogate şi mai diverse. Fetiţele şi-au ales după preferinţă cusături naţionale pe etamină, înşirări de
mărgele, iar băieţii ţesături la gherghef şi pe carton, împletituri din pănuşi de porumb.
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În cadrul şezătorilor, folosirea zicătorilor, proverbelor, ghicitorilor, dă naştere unei atmosfere
recreative şi antrenante.
Zicătorile şi proverbele au fost întotdeauna preţuite de poporul nostru pentru conţinutul
valoros şi pentru realizarea lor artistică. Ele au fost păstrate ca tradiţii populareşi sunt o dovadă a
înţelepciunii poporului, având o latură morală, satirizând lenea, lăcomia, urâţenia şi lăudând
frumuseţea, hărnicia, şi bunătatea omului.
Jocurile populare româneşti, prin frumuseţea costumelor şi a melodiei, prin supleţea şi
expresivitatea mişcărilor, prin vioiciunea pe care o dă copiilor, contribuie în mare măsură la
realizarea educaţiei estetice a elevilor.
Dansurile sunt însoţite de obicei de strigături, adecvate tematicii şi integrate în raport cu
conţinutul dansului şi a ritmului. De obicei, strigăturile au un caracter satiric, legat de începutul
jocului, de obiceiurile locului, de evenimentele comunităţii sau sărbători specifice zonei. Dacă la
acestea se adaugă şi chiuituri atunci dansul popular devine mai dinamic, mai antrenant, plin de elan şi
de invitaţie la joc.
Folclorul este o carte a vieţii, un îndrumător pentru demnitate, muncă, cinste, omenie.
Educând copiii în spiritul valorilor morale ale poporului nostru aducem folclorul ca izvor nesecat de
valori culturale şi naţionale.
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Primul ajutor salvează vieți
Profesor învățământ primar Aglaia FONOCA
Școala Gimnazială „Emil Racoviță” Onești
Am salutat inițiativa Asociației Învățătorilor din județul Bacău privind derularea proiectului
„Într-o situație critică, orice secundă contează!” și m-am alăturat celorlalte cadre didactice pentru a
participa la cursul de prim ajutor.
Cunoaștem că România este o ţară unde se poate întâmpla oricând o catastrofă, un cutremur
puternic, inundaţii sau orice altă tragedie, iar în astfel de situații, primele acţiuni ale noastre, fac
diferenţa între viaţă şi moarte.
Cursul de prim ajutor organizat reprezintă un instrument excelent pentru formarea noastră
ca cetățeni responsabili față de alte persoane, care ar putea avea nevoie de ajutor în urma unui
accident sau a unei boli.
Participarea elevilor alături de cadrele didactice la cursul de prim ajutor era o necesitate.
Educaţia medicală trebuie să înceapă cât mai devreme, de la vârste fragede. Copiii trebuie să cunoască
cum pot avea grijă de ei, dar şi cum pot avea grijă de alţii. Aflând noţiunile esenţiale despre cum pot
salva o viaţă, ei pot afla foarte devreme şi ce înseamnă noţiunea de voluntariat.
Am perceput primul ajutor ca fiind o parte importantă a vieții de zi cu zi la domiciliu, la
locul de muncă, pe stradă, într-un supermarket, în vacanțe/concedii, în spațiile destinate locurilor de
joacă pentru copii etc. De aceea, fiecare ar trebui să învețe primul ajutor și să fie dispus să
administreze îngrijire de bază, până la sosirea personalului calificat din cadrul serviciului de
ambulanță.
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În sesiunile de pregătire pe tema acordării primului ajutor premedical elevii și profesorii
participanți au aflat că principiile de bază în acordarea primului ajutor sunt: asigurarea zonei,
evaluarea unei victime, apelarea serviciilor de urgență și au primit informații teoretice și practice
legate de abordarea unei situații de urgență și acordarea
primului ajutor (Primul ajutor în caz de leșin și poziția
lateral-stabilă; Resuscitare prin masaj-cardiac și
respirație artificială etc).
Cursul nu a avut doar un caracter informativ ci
și unul profund aplicativ, ceea ce l-a făcut cu adevărat
educativ. Acest curs a fost foarte important atât în plan
profesional, ca dascăl, cât și în plan personal, pentru că
ne–a arătat cum să ne putem stăpâni pe noi înșine și nea oferit încrederea de a face ceea ce trebuie atunci când
contează.
În cadrul ședinței cu părinții elevilor din clasa a
IV-a A, Școala Gimnazială „Emil Racoviță” Onești, am aplicat un chestionar privind necesitatea
participării elevilor la un curs de prim ajutor, iar părinții mi-au răspuns pozitiv motivând astfel:
„Îmi doresc ca copilul să aibă un minim de cunoștințe, care la un moment dat, să-i fie de
ajutor pentru a supraviețui unor situații limită.”
„Pentru normalitate! Proceduri bine aplicate în momente de criză pot salva vieți.”
„Este necesar să știm ce să facem în situații critice.”
„Oferă siguranță și control în situații de risc.”
Știm cu toții că tinerii de astăzi vor modela lumea noastră mâine. Cursurile de prim ajutor,
de la cea mai fragedă vârstă, sunt utile pentru că sădesc în sufletul celor mici sentimentul de
responsabilitate, utilitate şi spirit civic. Conştientizarea faptului că un prim gest de ajutor dat prompt
şi corect poate schimba evoluţia dramatică a unui pacient, poate transforma micii voluntari în eroi.
Consider că realizarea acestui proiect este lăudabilă şi că merită toată atenţia şi aprecierea
noastră.
Copilul – centrul universului
Profesor învățământ primar Monica GAȘPAR
Şcoala Gimnazială ,,Miron Costin” Bacău
Lumea în care trăim se schimbă şi o dată cu ea şi educaţia. Sursele de informare pentru
adulţi şi copii se multiplică încât pentru cei atraşi de nou, de spectacol, una pare mai atractivă decât
alta. Calea de învăţare pe care o parcurge elevul este determinată de metoda folosită la clasă.
Metodele acţionează asupra modului de gândire şi de manifestare a elevilor. Acestea pot fi prezentate
ca nişte jocuri de învăţare, de cooperare, distractive, nu de concentrare, metodele interactive, învaţă
copiii să rezolve probleme cu care se confruntă, să ia decizii în grup şi să aplaneze conflictele.
Beneficiarul educaţiei şcolare este în primul rând copilul de diferite vârste care, pentru a
deveni adult, trece printr-o serie de procese, în care se produc acumulări cantitative lente şi care vor
aduce cu timpul transformări calitative. Lucrările de psihologie privesc dezvoltarea copilului ca pe o
suită de stadii, a căror ordine de succesiune este relativ constantă. Copilul nu rămâne numai un obiect
al educaţiei ci, răspunzând tuturor cerinţelor, va deveni participant la propria sa formare,
transformându-se într-un autentic subiect al educaţiei.
Şcolaritatea aduce schimbări mari în viaţa copilului, atât în planul dezvoltării somatice, cât
şi a celei psihice, dar şi în ceea ce priveşte planul relaţional. Personalitatea şi comportamentul
copilului se dezvoltă ca urmare a interacţiunii sociale – prin recompense şi pedepse, imitare,
identificarea cu anumite modele de rol şi conformarea la expectanţe. În cursul dezvoltării copilului
intră în joc toate procesele sociale: percepţia socială şi înţelegerea comportamentului oamenilor,
rolurile sociale, comportamentele asociate şi comunicarea, atât verbală cât şi non-verbală.
Mica şcolaritate este perioada cȃnd se modificǎ substanţial regimul de muncǎ şi de viaţǎ,
caracteristicile tensionale şi vectoriale, generate de evenimente care dominǎ şi marcheazǎ tabela de
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valori a şcolarului mic. Şcolaritatea introduce ȋn fluxul activitǎţii copilului un anumit orar, anumite
planuri şi programe cu valoare structuralǎ pentru activitate.
Un învăţământ modern, bine definit permite iniţiativa, creativitatea şi spontaneitatea
copiilor, dar şi dirijarea, îndrumarea lor, rolul învăţătorului căpătă noi valenţe, depăşind optica
tradiţională prin care era un furizor de informaţii. Cadrul didactic însoţeşte şi sprijină şcolarul pe
drumul spre cunoaştere. Observăm zilnic în joaca o lume a lor care aduce comportamente, teme, idei,
probleme absolut noi.
Una din condiţiile unei învăţări mai plăcute şi mai eficiente este ca aceasta să se realizeze
în mod interactiv. Învăţarea interactivă se referă la folosirea unor metode de învăţare care să pună
accentul pe cooperare, colaborare şi comunicare între elevi în procesul predării şi învăţării. Copiii
pot învăţa unii de la alţii. De asemenea, educatorii învaţă mereu de la copii. Rezolvând problemele
ivite pe parcursul predării şi învăţării în clasă, profesorul identifică noi soluţii şi metode de abordare.
Aplicarea metodele de instruire şi educare privesc atât modul cum se transmit şi se
asimilează cunoştinţe şi valori, cum se formează atitudini, priceperi, deprinderi şi comportamente,
cum se dezvoltă unele calităţi intelectuale şi morale, precum şi controlul dobândirii cunoştinţelor şi
al formării abilităţilor. Rezultă, deci, că metodele servesc unor scopuri de cunoaştere (stăpânirea
normelor şi metodelor de gândire), de instruire (asimilarea unor cunoştinţe, deprinderi, priceperi,
valori şi operaţii de lucru) şi formative (de modelare a atitudinilor, formare şi perfecţionare a
trăsăturilor de personalitate).
Secretul succesului ȋn desfǎşurarea orelor ȋl constituie capacitatea şi priceperea ȋnvǎţǎtorului
de a organiza ȋntreaga activitate, astfel ȋncȃt sǎ asigure cadrul optim de formare şi dezvoltare a
elevilor. Rolul profesorului este mai mult de ajutor, sprijin şi coordonator ȋn procesul intructiv–
educativ. Cadrul didactic modern subscrie la ideea elasticitǎţii structurii lecţiei, la supleţea
organizǎrii, la diversitatea desfǎşurǎrii ei.
Taina unei activităţi reuşite o constituie capacitatea şi priceperea învăţătorului de a organiza
întreaga activitate educativă, astfel încât să asigure cadrul optim dezvoltării şi formării a elevilor
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Învățământul sătesc în județul Bacău între anii 1864 - 1877
Prof. Mihaela GÂRȚU
Școala Gimnazială Nr. 1 Blăgești
În primul an de după semnarea Decretului 1150 de către Alexandru Ioan Cuza și aplicarea
legii publicate în 1864, în județul Bacău s-au mai înființat încă 25 de școli sătești. Dacă adăugăm
acestora pe celelalte, organizate în perioada 1858 – 1864, învățământul din județul Bacău în anul
1865 era reprezentat de 38 de școli rurale și 3 urbane, în care învățau 1920 de școlari.
În mediul sătesc, școlile erau frecventate de 1414 elevi, din care 1327 erau în clasa I.
Prima școală din satul Sulța a fost înființată prin anii 1870, aici venind copii și din satele
Agăș și Goioasa. În primul an de activitate, școala a funcționat cu clasele I și a II-a, cei 33 de elevi
având un singur învățător.
În anul 1866, în satul Ardeoani a luat ființă Școala Primară Mixtă, care a fost frecventată de
copii din satele Ardeoani, Hemeieni și Iliești. Numărul elevilor care au frecventat școala a oscilat în
funcție de diferiți factori: starea localului, numărul învățătorilor, evenimentele vremii, bolile și
sărăcia.
Școala din Ciumași își începe activitatea în anul 1864 sub numele de Școala Primară Mixtă,
având 30 de elevi înscriși în clasa I. Ea nu a funcționat continuu.
Școala din Berești-Bistrița și-a început activitatea la 24 aprilie 1865, prin numirea unui
învățător pentru cei 45 de copii înscriși în clasa I.
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Școala din Tescani este una dintre școlile vechi cu o bogată activitate din județul Bacău. În
1848, boierul unionist Costache Rosetti Tescanu, proprietarul moșiei Tescani, a angajat un învățător
„de dincolo de Milcov” pentru 10, apoi 24 de copii de ritari. Acest moment marchează începutul
învățământului în satul Tescani. Între 1849 și 1850, Rosetti Tescanu, ajutat de contabilul său, se va
preocupa personal de instruirea copiilor. Din 1850 până în 1860 școala nu a mai funcționat din cauza
lipsei de învățător urmând ca în 1860, să se redeschidă tot cu cheltuiala lui Rosetti, care plătea
învățătorul, localul în care funcționa, procurând până și cărțile elevilor. Această situație durează până
în 1866, când școala se transformă din particulară în instituție de stat.
Activitatea școlii din Berești-Tazlău a început în luna mai 1865, când a fost numit un
învățător din sat care urma să instruiască 18 elevi înscriși în clasele I și a II-a.
În satul Berzunți s-a înființat o școală de stat în anul 1865, primul învățător fiind Alexandru
Vlădianu. Inițial școala a funcționat într-o clădire aflată pe proprietatea bisericii, compusă din două
camere: una pentru cursuri, iar cealaltă era locuința învățătorului. Baza materială a instituției era
destul de slabă, fapt ce l-a determinat pe învățător să solicite în mai multe rânduri subprefecturii sau
primăriei dotarea școlii cu bănci și alte lucruri: „hârtie, cerneală, cărți, cridă, ceas, clopoțel și sigiliu”.
Școala din Blăgești și-a început activitatea la 26 aprilie 1865 într-o casă închiriată, primind
în același an primul mobilier constând într-o masă și două bănci lungi, insuficiente pentru cei 40 de
copii înscriși din satele Blăgești, Buda și Valea lui Ion.
Primele începuturi de învățătură din satul Buhoci datează de la 1848, când dascălul Baltag
îi învață pe copii la el acasă, din ceaslov, scrisul și cititul. Această activitate este continuată de
dascălul Broșteanu până în anul 1865, când s-a înființat școala cu un învățător plătit de stat. În primul
an, Școala Primară Mixtă a funcționat cu clasa I care avea 37 de elevi.
Prima școală publică din satul Cașin a fost înființată în anul 1859, fiind întreținută timp de
4 ani din contribuția locuitorilor. După o scurtă întrerupere, în anul 1865 se reînființează, de data
aceasta întreținută de stat și comună. Documentele relevă activitatea cadrelor didactice care au
funcționat la ceastă școală și au obținut rezultate deosebite în munca didactică, dintre aceștia
remarcându-se învățătorul Ion Pâslaru (1870 - 1876).
Prima școală din comuna Dofteana a fost înființată în satul cu același nume în anul 1864,
cel dintâi învățător fiind Gheorghe Danilescu. În anul următor, din fondurile comunei s-a construit o
clădire compusă din 3 camere, din care una servea ca sală de clasă, iar în celelalte locuia directorul.
În procesele-verbale încheiate cu prilejul examenelor trimestriale dintre 1870 și 1890 sunt aprecieri
favorabile privind activitatea cu elevii desfășurată de învățătorul Ion Climescu, aducându-i-se de
fiecare dată mulțumiri din partea primarului și a membrilor Consiliului Comunal.
Prima școală din comuna Gârleni a fost înființată în satul Racila, în anul 1865, în urma
demersurilor făcute de locuitorii așezării, în frunte cu primarul. Documentele relevă că în anul 1876
erau înscriși în clasa I 30 de elevi.
Școala din satul Lipova a fost înființată în anul 1869 într-o casă închiriată, având elevi din
satele Lipova, Valea Caselor, Popești, Popușacu. Școala a fost inspectată de Mihai Eminescu la 29
aprilie 1876, dar, din nefericire, nu s-a păstrat procesul-verbal încheiat cu această ocazie. În acel an
școlar erau înscriși 36 de elevi în clasele I-IV, iar învățător era C.Teodorescu.
Activitatea școlii din Nănești a început în 1859 într-un local provenit din donație. Atunci era
frecventată de copii din satele Nănești, Vladnic, Parincea, Pâncești, Oncești, Viforeni și Bilurești. În
anul 1870, casa donată în 1859 se afla în stare de ruină, iar mobilierul lipsea cu totul, nefiind nici
măcar un scaun sau o masă. Această situație determină și o slabă prezență, în acel an școala fiind
frecventată de 8 copii.
Cursurile școlii din Căbești au început într-o cameră mică a primăriei la 15 septembrie 1868.
În anii următori, prin contribuția locuitorilor, s-a construit o clădire destinată școlii, care avea o sală
de clasă, cancelarie și două camere pentru locuința directorului, însă autoritățile nu se îngrijeau
suficient de dotarea cu mobilier, material didactic și lemne de foc, în iarna anului 1875 - 1876, școala
fiind complet neîncălzită.
Începuturile învățământului în satul Bogdana datează încă din primii ani de existență a
mânăstirii din localitate, ctitorită de marele logofăt Solomon Bârlădeanu, în 1660, pe locul unde până
atunci existase un schit. Călugării mânăstirii inițiau în tainele cititului și scrisului copii din localitate
și din împrejurimi. Spre mijlocul secolului trecut, crescând numărul celor care doreau să învețe carte,
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arhimandritul Antonie Dumbravă a înființat o școală pentru care, în 1855, a construit pe terenul
mânăstirii o clădire din zid, cu cerdac, în stilul vechilor case românești, întâiul învățător fiind psaltul
Costache Chiric. Ctitorul școlii a donat mai multe cărți scrise cu caractere chirilice. La 13 septembrie
1858 a fost numit învățător al școlii Anton Andoniu, care, timp de 32 de ani, a slujit la aceeași catedră
și de numele căruia sunt legate toate înfăptuirile acestei instituții până în 1890.
Școlilor sătești înființate în această perioadă în județul Bacău li s-au alăturat multe altele,
înființate după 1864, ca urmare a legii învățământului.
Bibliografie:
1. Bratu, Gh., (1914), Învățământul nostru primar, București;
2. Costescu, Gh., (1937), Istoria învățământului nostru primar, București;
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Educaţia ecologică, o provocare pentru şcoala de azi, școala de mâine
Profesor învățământ primar Cezarina GHEORGHIȚĂ
Şcoala Gimnazială „Mihail Andrei” Buhuși
Natura ne dăruieşte cu bucurie şi simplitate, din plin, necondiţionat, toate bunurile sale.
În condiţiile epocii contemporane, caracterizate prin creştere demografică, industrializare
şi prin acţiunea deseori necontrolată a omului asupra mediului, se pune tot mai acut problema
protecţiei mediului înconjurător. În această problemă latura educativă are un rol determinant.
Educaţia ecologică presupune nu numai formarea unui comportament corect faţă de
mediul ambiant, dar şi implicarea activă şi chibzuită în procesul de adoptare a deciziilor de mediu.
Dacă ne întrebăm ce şansă are educatia pentru mediu într-o lume mânată de interese materiale şi ce
efecte ar avea, nu trebuie să fim părăsiţi de optimism, să fim convinşi că, începută de la vârstele cele
mai mici, va reuşi în timp să conducă la formarea unei conduite adecvate, iar omul de mâine va fi
capabil să discearnă asupra binelui şi a răului, să acţioneze în folosul naturii şi a sa.
Scopul esenţial al educaţiei privind protecţia mediului înconjurător este de a oferi
posibilitatea fiecăruia să-şi manifeste atitudinea personală, responsabilitatea faţă de mediul în care
trăieşte. Acest lucru începe cu mediul familial, unde importante şi relevante sunt puterea exemplului
şi cea a cuvântului .
În şcoală, învăţarea trebuie să se dezvolte în mod natural, pornind de la ce ştie elevul în
sensul descoperirii varietăţii formelor şi a fenomenelor naturii, pe cale experimentală. Educaţia
ecologică accentuează cinci mari obiective:
Conştientizarea: ajută elevii să capete o înţelegere şi sensibilitate faţă de întreg mediul şi
problemele lui; le dezvoltă abilitatea de a pricepe şi de a deosebi stimulentele, de a procesa, rafina şi
extinde aceste percepţii; contribuie la folosirea acestor abilităţi noi în mai multe contexte.
Cunoaşterea: ajută elevii să capete o înţelegere de bază privind funcţionarea mediului,
interacţiunea oamenilor cu mediul şi despre cum apar şi cum pot fi rezolvate problemele legate de
mediu.
Atitudinea: ajută elevii să capete un set de valori şi sentimente de grijă pentru mediu,
motivaţia şi devotamentul de a participa la menţinerea calităţii mediului.
Deprinderi: ajută elevii să capete abilităţile necesare identificării şi investigării problemelor
mediului şi să contribuie la rezolvarea problemelor acestuia.
Participarea: ajută elevii să capete experienţă în utilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor
dobândite, în vederea unor acţiuni pozitive şi bine gândite care vor conduce la rezolvarea problemelor
mediului.
Aducerea elevilor în mediul înconjurător în mod regulat este o parte importantă a unui
program conştient de educaţie a mediului.
Proiectele educative de educaţie pentru mediu se înscriu în coordonatele unor preocupări
organizate, coordonate, sistematizate de abordare ecologică a problematicii lumii contemporane
Exemple de bună practică
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Proiectul de educaţie ecologică „Ne cheamă pădurea” derulat cu elevii claselor II-IV de la
Şcoala Gimnazială ,,Mihail Andrei” Buhuși,a avut ca scop sensibilizarea copilului faţă de mediul
natural, sensibilizare ce are în vedere cultivarea respectului faţă de mediul natural, a folosirii raţionale
a resurselor, a responsabilizării în legătură cu protecţia şi ocrotirea acestuia, a estetizării mediului, a
sporirii resurselor şi nu în ultimul rând a optimizării relaţiei dintre copil şi natură.
Prin desfăşurarea acestui proiect am urmărit încurajarea activitaţilor de protecţie a mediului
înconjurător, sensibilizarea elevilor pentru păstrarea curaţeniei, formarea unui spirit critic faţă de
problemele actuale de mediu, formarea unor abilităţi necesare investigării, identificării, precum şi
rezolvării unor probleme de mediu. Nimic nu poate înlocui propriile experienţe care îi ajută pe elevi
să creeze o imagine obiectivă a realităţilor ce îi înconjoară.
„Ne cheamă pădurea” este proiectul care a antrenat şi implicat elevii într-o gamă variată de
activităţi: informare despre pădure; ecologizare a pădurii; activităţi creative,recreative, artistico –
plastice; activităţi practice. Aceste activităţi au fost îmbinate cu drumeţii, plimbări şi jocuri în aer
liber.
Poate cel mai important rezultat al proiectului a fost acela că elevii au fost stimulaţi să
gândească atât critic, cât şi creativ. Un elev poate şi trebuie să poată cântări bine opţiunile, să
identifice alternativele pentru o problemă dată, să comunice, să prezinte corect problemele
comunităţii, să analizeze sugestiile cetăţenilor şi să ia decizii.
Şcoala de azi, şcoala de mâine are sacra misiune, printre altele, să-i înveţe pe elevi să trăiască
frumos şi sănătos.
Într-o societate tot mai grăbită şi artificializată, această educaţie vine să propună ca
finalitate dezvoltarea conştiinţei ecologice şi a aptitudinilor necesare pentru ca oricare cetăţean să
joace un rol activ şi constructiv în conservarea resurselor naturale, în activităţile de prevenire a
poluării şi protecţie a mediului perceput ca suport al vieţii.
Bibliografie
1. Grădinaru, Ilie, (2000) – Protecţia mediului, Editura Economică, Bucureşti;
2. Nedelcu, Gabriela; Nedelcu, Mădălina, (2003) – Educaţia ecologică şi voluntariatul în protecţia
mediului, Fundaţia pentru Cultură şi Educaţie Ecologistă Ecotop, Editura Treira, Oradea;
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Rolul jocului didactic în dezvoltarea creativității elevilor
Profesor învățământ primar Antonina GHEORGHIU
Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău
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 tensiunea şi neîmplinirile individuale.
Elementele de joc: descoperirea, ghicirea, simularea, întrecerea, surpriza, aşteptarea vor
asigura mobilizarea efortului propriu în descoperirea unor soluţii, în rezolvarea unor probleme,
stimulând puterea de investigaţii şi cointeresarea continuă.
Prin joc, copilul învaţă cu plăcere, devine interesat de activităţile ce se desfăşoară. Datorită
conţinutului şi modului de desfăşurare, jocurile didactice sunt mijloace eficiente de activizare a
întregului colectiv al clasei, dezvoltă spiritul de echipă, de întrajutorare, formează şi dezvoltă unele
deprinderi elementare şi de muncă organizată.
Voi prezenta în continuare câteva jocuri didactice folosite la educaţie plastică pentru
dezvoltarea creativităţii.
Continuă tu! — este un exerciţiu care cere îmbogăţirea formei date. Se oferă spre observare
o planşă pe care au fost desenate fragmente, elemente, forme: o mână, un cap de peşte, un triunghi,
o pălărie, o frunză, o petală şi se cere elevilor să constituie, alegând dintre posibilităţi pe aceea care
li se pare cea mai potrivită, pentru a realiza ei înşişi o compoziţie, completând partea aleasă cu
elementele care întregesc forma.
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Un tablou neterminat — este un exerciţiu care vizează imaginaţia, creativitatea, cât şi
inteligenţa şi abilitatea de a desena. Se prezintă o lucrare neterminată (sunt trasate doar câteva linii)
şi se cere elevilor să o continue.
Creează un model — este un joc ce urmăreşte inventivitatea, simţul măsurii, ritmul şi
originalitatea. Se cere elevilor să folosească semnele: ∩, *, │, în orice poziţie, în orice ordine şi
repetate de câte ori vor pentru a realiza un desen decorativ (friză, chenar sau un obiect astfel decorat).
Jocul Kim, dezvoltă memoria vizuală – grafică—o serie de 8 – 12 obiecte sunt puse pe
catedră şi se lasă un timp în câmpul vizual al copiilor, apoi se acoperă cu o pânză. Copiii vor desena
toate obiectele pe care şi le amintesc.
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 spiritual, să le împlinească
setea de cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească
singuri pentru a-şi forma convingeri durabile.
Activitatea extracurriculară din şcoală prin obiectivele vizate şi prin tematică reprezintă o
formă complementară de educaţie.
Fără a avea pretenţia că am făcut aproape totul în acest domeniu, faptul că ne-am reconsiderat
punctul de vedere faţă de activitatea extracurriculară şi faptul că am încercat să abordăm aceste
activităţi într-o formulă nouă, înseamnă un pas care vine în întâmpinarea unor nevoi obiective de
prefecţionare şi eficienţă.
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.
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 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 copii, le oferă ocazia să se
cunoască mai bine, să comunice, să coopereze, să realizeze lucruri frumoase.
Accepţiunea termenului de activităţile extracurriculare are un sens foarte larg.
În sens restrâns termenul se referă la toate manifestările organizate de şcoală, cu obiective
educative şi recreative, care se desfăşoară în afara programului şcolar. Pot fi şi activităţi extraşcolare
de masă - excursii, concursuri, spectacole, serbări etc - sau activităţi extraşcolare în cercuri de elevi.
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 .
Deschiderea învățătorilor spre acest tip de activități este reflectată de numărul mare al
concursurilor avizate de Calendarul Activităților Extracurriculare al MECTS, unde majoritatea
acestor concursuri sunt dedicate învățământului primar.
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.
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Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care
se realizează prin intermediul serbării. Intervenţia, la momentul oportun, cu rolul pe care îl are de
îndeplinit fiecare elev şi susţinută de suportul afectiv-motivaţional, contribuie la mărirea stabilităţii
atenţiei, iar cu timpul sporeşte capacitatea de rezistenţă la efort.
Lectura artistică, dansul, cântecul devin puternice stimulări ale sensibilităţii estetice.
Valoarea estetică este sporită şi de cadrul organizatoric: sala de festivităţi, un colţ din natură (parcul
sau grădina şcolii) amenajate în chip sărbătoresc.
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.
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 copii, le oferă ocazia să se
cunoască mai bine, să comunice, să coopereze, să realizeze lucruri frumoase.
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.
În concluzie, învățătorul poate face multe pentru educarea spiritului creativ. Stimularea
creativitãţii elevilor depinde de dascãl, de relaţia dintre el şi copil, precum şi de gãsirea unor cãi
accesibile dezvoltãrii acesteia. De aceea este evidentã necesitatea modificãrii modul de gândire,
evitarea criticii, încurajarea elevilor şi realizarea unui feedback pozitiv.
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2. Livia Decun, Contribuţia activităţilor extraşcolare în optimizarea procesului de învăţământ, în
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Importanța afectivității copiilor în procesul instructiv-educativ
Profesor învățământ primar Elena GROZAVU
Școala Gimnazială „George Bacovia” Bacău
1. Vаlențe formаtive аle dezvoltării аfectivității lа școlаrii mici
Rolul аfectivității în procesul intructiv-educаtiv este аnаlizаt din perspectivа identificării
vаlențelor formаtive аle dezvoltării аfectivității lа nivelul dezvoltării personаlității școlаrului mic și
lа nivelul instituției școlаre.
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а) Vаlențe formаtive аle dezvoltării аfectivității lа nivelul dezvoltării personаlității
școlаrului mic
În аceаstă perioаdă de dezvoltаre copilul înceаrcă să se cunoаscă pe sine, devine conştient
de ceeа ce se petrece cu el lа un moment dаt, ştie ce poаte şi ce nu poаte să fаcă, înţelege ce simte
fаţă de un eveniment controversаt sаu bаnаl, importаnt sаu nu. Аceаstă conştientizаre presupune o
îndreptаre а resurselor аtenţionаte spre propriile emoţii pentru а puteа spune ce simte sаu ce gândeşte
despre un аnumit lucru (Cаnаry şi Stаfford, 1994).
b) Vаlențe formаtive аle dezvoltării аfectivității lа nivelul instituției școlаre
Este importаnt cа în învățământul primаr să se аsigure îmbinаreа dintre cаrаcterul
informаtiv și cel formаtiv, pentru а fаcilitа dezvoltаreа аfectivă а școlаrilor mici. În opiniа lui
Аugusto Cury (2007) sistemul educаționаl este orientаt mаi mult spre informаre și nu spre formаre:
„Nu educăm emoţiа şi nici nu stimulăm dezvoltаreа celor mаi importаnte funcţii аle inteligenţei, cum
аr fi: contemplаreа frumosului, deprindereа de а gândi înаinte de а аcţionа, de а expune şi nu de а
impune ideile, аdministrаreа gândurilor, spiritul întreprinzător. Îi informăm pe tineri - nu le formăm
personаlitаteа. Ce e de făcut în аceаstă problemă? Să căutăm părinţi inteligenţi şi profesori
fаscinаnţi!”
Insuccesele şcolаre repetаte, dificultăţile de аdаptаre şi integrаre în şcoаlă pot întreţine stări
de frustrаre continuă sаu de аnxietаte şi negаtivism cаre vor аveа consecinţe negаtive аsuprа
rаndаmentului precum şi аsuprа аtitudinii copilului fаţă de şcoаlă (Pаvelcu, 1972).
Аctivităţile întreprinse în şcoаlă nu dezvoltă numаi intelectul ci şi sentimentele estetice cа
etаpă incipientă în аpаriţiа unor produse originаle (Şchiopu şi Verzа, 1981; Аnghelescu, 1989).
În ultimii аni cele mаi multe studii s-аu focаlizаt аsuprа conceptului de inteligenţă
emoţionаlă lа copii, cаre iniţiаl а fost considerаtă cа pаrte componentă а inteligenţei sociаle, аceаstа
sporind cаpаcitаteа de monitorizаre а sentimentelor proprii şi аle аltorа, discriminаreа dintre аcesteа
şi utilizаreа аcestor informаţii cа model sаu ghid pentru gândire şi аcţiune (Golemаn, 1995).
Prin intermediul jocurilor se formeаză și se dezvoltă procesele psihice senzoriаle,
intelectuаle și o serie de însușiri аle personаlității. Se dezvoltă structurile motivаționаl-аfective cu rol
reglаtor în cаdrul sistemului psihic și se exerseаză pаrticulаritățile psihice și fizice cum sunt curаjul,
dârzeniа, perseverențа în аctivitаte, аbilități mаnuаle, аgilitаteа, și îndemânаreа, аtitudineа principаlă
fаță de muncă, de pаrteneri și de grup, spiritul de competiție și sociаbilitаteа.
Copilul аsimileаză o bogаtă experiență sociаlă, norme, reguli, comportаmente, vаlori, аstfel
fiecаre joc prаcticаt poаrtă o аmprentă sociаlă. De аsemeneа, sunt sаtisfăcute sentimentele de
curiozitаte și sunt аntrenаte, exersаte cаrаcteristicile proceselor psihice cognitive și pune în vаloаre
și аntreneаză cаpаcitățile creаtoаre аle copilului, fiind un importаnt mijloc de educаție intelectuаlă.
Elevul se găsește „în situаțiа de аctor, de protаgonist, și nu de spectаtor, ceeа ce corespunde
foаrte bine dinаmismului gândirii, imаginаției și vieții lui аfective, unei trebuințe interioаre de аcțiuni
și аfirmаre” (J. Piаget, 1972).
Jocul presupune un plаn, stаbilireа unui scop şi а аnumitor reguli pentru а reаlizа în finаl o
аnumită аcţiune ce produce sаtisfаcţie. Prin joc se аfirmă eul copilului, personаlitаteа sа. Copiii cаre
sunt lipsiţi de posibilitаteа de а se jucа cu аlţi copii de vârstă аsemănătoаre fie din cаuză că nu sunt
obişnuiţi, fie din cаuză că nu аu cu cine, rămân nedezvoltаţi din punct de vedere аl personаlităţii.
Jocul oferă copiilor o sumă de impresii cаre contribuie lа îmbogăţireа cunoştinţelor despre lume şi
viаţă, totodаtă îi măreşte cаpаcitаteа de înţelegere а unor situаţii complexe, creeаză cаpаcităţi de
reţinere stimulând memoriа, cаpаcităţi de concentrаre, de supunere lа аnumite reguli, cаpаcităţi de а
luа decizii rаpide, de а rezolvа situаţii-problemă, într-un cuvânt îi dezvoltă creаtivitаteа. Fiecаre joc
аre reguli. Аtunci când un copil vreа să se joаce cu un аlt grup de copii, el аcceptă regulile în mod
deliberаt, voit. Cu аlte cuvinte, аcestа vа аcceptа normele stаbilite, аdoptаte şi respectаte de grupul
respectiv înаinte cа el să intre în joc.
După J. Huizingа (1938), jocul este o аcţiune specifică, încărcаtă de sensuri şi tensiuni,
întotdeаunа desfăşurаtă după reguli аcceptаte de bunăvoie şi în аfаrа sferei utilităţii sаu necesităţii
mаteriаle, însoţită de simţăminte de înălţаre şi de încordаre, de voioşie şi destindere. Jocul este o
аcţiune fără utilitаte imediаtă, este generаtor de distrаcţie şi reconfortаre, de sentimente de plăcere şi
de bucurie. Dаtorită spontаneităţii, jocul reclаmă o îmbinаre аrmonioаsă între cerinţele situаţiei de
joc şi аptitudinile celor cаre se joаcă.
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2. Studii centrаte pe investigаreа аfectivitаții lа copii
Cercetări pentru înțelegereа și susținerii dezvoltării componentelor sociаle și emoționаle аle
copiilor mici аu existаt de zeci de аni. Аcesteа fiind spuse, competențele sociаle și emoționаle sunt
din ce în ce mаi recunoscute cа fiind esențiаle pentru succesul copiilor, аtât în școаlă cât și în аlte
zone, și în fаzele ulterioаre аle vieții până lа vârstа аdultă (Pаnel of Goаls Nаtionаl Educаtion, 1995,
Thompson și Lаgаttutа, 2006). Speciаliștii în dezvoltаreа copilului din mаi multe discipline (de
exemplu, educаție, medicină, bunăstаreа copilului) recunosc importаnțа dezvoltării sociаle și
emoționаle pozitive pentru bunăstаreа generаlă а copilului, iаr subiectul continuă să câștige
proeminență în discursul public (Аcаdemiа Аmericаnă de Pediаtrie și colаb., 2009; Isаkson și colаb.,
2009).
Experiențele sociаle și emoționаle cu îngrijitorii primаri, precum și interаcțiunile cu ceilаlți
copii și аdulți lа începutul vieții аu stаbilit scenаriul pentru viitoаrele rezultаte аcаdemice și personаle
și subliniаză аlte domenii de dezvoltаre (Denhаm, 2006, Denhаm și Brown, 2010, Konold și Piаntа,
2005, Consiliul Nаționаl de Cercetаre și Institutul de Medicină, 2000). În timp ce copiii dezvoltă
аbilități sociаle și emoționаle, ei câștigă încredereа și competențe necesаre pentru а construi relаții,
а rezolvа probleme și а fаce fаță emoțiilor (Consiliul Nаționаl de Cercetаre și Institutul de Medicină,
2000, Pаrlаkiаn, 2003). Competențele sociаle și emoționаle legаte de pregătireа școlаră аu câștigаt o
аtenție enormă. Cercetаreа indică fаptul că аptitudinile sociаle și аbilitățile de proces însoțitoаre (de
exemplu, аtențiа și аbordările învățării) evidente lа intrаreа în școаlă (аdică până lа vârstа de 5 аni)
sunt cei mаi buni predictori аi competențelor sociаle și emoționаle ulterioаre, cum аr fi gestionаreа
comportаmentului, tolerаreа frustrării cu colegii (Blаir și Diаmond, 2008; Hаlle și colаb., 2012;
Herbert-Myers și аlții, 2006; Konold și Piаntа, 2005). Competențele sociаle și emoționаle prezic, de
аsemeneа, de multe ori prezențа reаlizărilor аcаdemice, chiаr și аtunci când sunt luаți în considerаre
аlți fаctori, cum аr fi succesul аcаdemic аnterior (Denhаm, 2006, Jаcobsen și Hoffmаn, 1997, Pield
și colаb., 1995; Și аlții, 2004). În plus, copiii cu un аutocontrol mаi mаre (un аspect аl
аutoreglementării) аu mаi multe șаnse să creаscă аdulți cu o sănătаte mаi bună (de exemplu, sănătаte
fizică mаi bună), аu venituri mаi mаri și mаi puține probleme finаnciаre (Moffitt și colаb., 2011).
Dimpotrivă, neаjunsurile în domeniul sociаl și emoționаl pot împiedicа cаpаcitаteа copiilor
de а funcționа în fаmilie, în școаlă sаu în аlte contexte (Cаmpbell, 2006). Lipsа аtаșаmentelor sigure
fаță de îngrijitori poаte duce lа dificultăți ulterioаre de а comunicа sаu de а gestionа emoțiile sаu de
а dezvoltа relаții pozitive cu colegii (Sroufe, 2005). Problemele emoționаle sаu comportаmentаle lа
copiii mici sunt legаte de problemele de sănătаte și de comportаment în аdolescență, inclusiv
аbаndonul școlаr și delincvențа juvenilă (Brаuner și Stephens, 2006). Problemele persistente de
comportаment cаre depășesc ceeа ce este considerаt аdecvаt pentru vârstа și dezvoltаreа copilului
sunt fаctori de risc аtât pentru tulburările externe, cât și pentru cele interne (Consiliul Nаționаl de
Cercetаre și Institutul de Medicină, 2009). În cele din urmă, аnumite probleme sociаle și emoționаle,
cum аr fi аnxietаteа și depresiа, prevăd, de аsemeneа, o evoluție аcаdemică mаi târzie (Romаno,
Bаbchishin, Pаgаni și Kohen, 2010).
În figurа 1.1. sunt prezentаte domeniile de învățаre socio-emoționаlă și comportаmentele
mаnifestаte de școlаri (S. B. Cаmpbell, 2016).

Figurа 1.1. Domenii de învățаre socio-emoționаlă (S. B. Cаmpbell, 2016)
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Este importаnt de știut că stările fizice, emoțiile, trăirile аfective pe cаre le аvem ne pot
influențа rezultаtele lа exаminări. De аceeа se recomаndă multă odihnă și o dietă corespunzătoаre
înаinteа exаmenelor. Multe studii reаlizаte аnterior demonstreаză că oаmenii se concentreаză greu și
obțin rezultаte inferioаre când sunt obosiți, înfometаți sаu supărаți.
Studii reаlizаte de cercetătorii de lа Universitаteа din Wаshington în colаborаre cu
cercetători din Cаliforniа, demonstreаză că, copiii înțeleg influențа stărilor аfective аsuprа
performаnței școlаre, dаr numаi în аnumite circumstаnțe. De exemplu, o fetiță de 7 аni își pierde
ursulețul preferаt în drum spre școаlă și se simte tristă. Mаi tаrziu, în аceeаși zi, аre de completаt o
fișă lа mаtemаtică, însă nu se poаte concentrа corespunzător.
În urmа cercetărilor s-а аjuns lа ideeа că, mаjoritаteа copiilor de toаte vârstele înțeleg că
emoțiile negаtive și stările fizice de disconfort (stаre de greаță, oboseаlă, senzаție de foаme) le
înfluențeаză negаtiv performаnțele școlаre, de аsemeneа, аu observаt și că părinții аu grijă în speciаl
de аlimentаțiа, de odihnа copiilor și de reаlizаreа sаrcinilor școlаre și se intereseаză mаi puțin de
lаturа emoționаlă.
Jennifer Аmsterlаw, cercetător științific lа Institute for Leаrning & Brаin Sciences,
Universitаteа din Wаshington consideră că: „schimbările emoționаle și fiziologice sunt inevitаbile și
fаc pаrte din experiențа școlаră zilnică а copiilor. Dаcă copiii аr ști cum și de ce аceste experiențe îi
аfecteаză, ei аr fi mаi bine pregătiți pentru а fаce fаță situаțiilor dificile și аr аveа o performаnță
școlаră crescută” (Society for Reseаrch in Child Development, 2009).
Mulți copii suferă de tulburări emoționаle. Într-аdevăr, rаtele de prevаlență pe toаtă durаtа
vieții vаriаză de lа 7 lа 15%, în funcție de tipul de tulburаre emoționаlă studiаtă (Costello și colаb.,
2003, Verhulst și colаb., 1997). Deși terаpiile bаzаte pe dovezi sunt disponibile pentru trаtаreа
copiilor cu tulburări emoționаle, аproximаtiv 45% dintre copii nu răspund suficient, аstfel că există
loc de îmbunătățire. Pentru а îmbunătăți rezultаtele trаtаmentului trebuie să știm mаi multe despre
fаctorii de dezvoltаre și de menținere а tulburărilor, dаr și despre componente eficiente аle
trаtаmentului. Un fаctor cаre se presupune că joаcă un rol critic în declаnșаreа și menținereа
tulburărilor de аnxietаte este cunoаștereа (Beck 2005). În mod obișnuit, cunoаștereа аnxioаsă este
exаminаtă prin măsurаreа gândurilor negаtive (de exemplu, „eu sunt lipsită de vаloаre”). Cu toаte
аcesteа, pentru а investigа modelele cognitive аle tulburărilor de аnxietаte este de аsemeneа necesаr
să se măsoаre gândurile pozitive, de exemplu: „mă simt bine аșа cum sunt” (Meаsuring Negаtive аnd
Positive Thoughts in Children: Аn Аdаptаtion of the Children’s Аutomаtic Thoughts Scаle (CАTS),
2010)
În concluzie experiențele sociаle și emoționаle, interаcțiunile cu semenii influențeаză
rezultаte școlаre și dezvoltаreа personаlității școlаrilor mici.
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Povestea şi jocul, metode de învăţare experenţială
Profesor învățământ primar Mariana GUNEA
Şcoala Gimnazială ,,Miron Costin” Bacău
Titlul povestirii: Ai grijă ce strigi!
Tematici acoperite: Identitate personală; Comunicare;Dezvoltarea caracterului.
Valori promovate: înţelepciunea, inteligenţa socială, respectul.
Timpul necesar: 15 - 20 minute.
Materiale necesare: nu sunt necesare.
Obiectivele povestirii:
C- să genereze răspunsuri întrebărilor primite;
C- să motiveze importanţa cuvintelor frumoase;
A- să- şi dezvolte abilităţi de comunicare şi relaţionare în grup;
V- să manifeste toleranţă.
Povestea culeasă (textul): Un băiat şi tatăl lui făceau o excursie prin munţi. Deodată, băiatul a
căzut, s-a lovit şi a ţipat: „Aaaaaahhhhh!”. Spre surprinderea lui, auzi o voce de undeva din munţi
care repeta: „Aaaaaahhhhh!”. Supărat, pentru că a crezut că cineva râde de el, a început să strige:
„TE URĂSC!” Imediat a primit răspunsul înapoi: „TE URĂSC!”. Apoi băiatul a strigat către
munte: „EŞTI ORIBIL!”. Vocea i-a răspuns: „EŞTI ORIBIL!”. Nervos că a primit acest raspuns, a
ţipat din nou: „MONSTRULE!”. A primit strigătul înapoi: „MONSTRULE!”. În cele din urmă, s-a
uitat la tatăl lui cu nedumerire şi l-a întrebat: „Tată, ce se întâmplă?” Tatăl zâmbi şi spuse: „Fiule, ai
răbdare”. Apoi strigă: „EŞTI MINUNAT”!. Şi vocea îi răspunse: „EŞTI MINUNAT!” Băiatul era
surprins, dar încă nu putea înţelege. Tatăl a strigat din nou: „TE IUBESC!” Vocea i-a răspuns: „TE
IUBESC!”. Apoi tatăl îi explică băiatului: „Oamenii numesc acest lucru ECOU. Ne dă înapoi exact
ce suntem dispuşi să dăm, aşa cum şi oamenii ne oferă ceea ce le dăruim”.
Întrebări de debriefing: Care este titlul poveştii? Ce personaje întalnim? Unde au călătorit
ei? Ce i s-a întâmplat băiatului? Cine i-a răspuns? Ce a aflat de la tatăl său? Sunteţi de acord? Aţi
fost vreodată asemeni băieţelului? Ce aţi simţit? Consideraţi că se potriveşte proverbul: Vorba
dulce mult aduce? De ce? Cum putem folosi întâmplarea în viaţa noastră?
• Sugestii pentru follow-up: o activitate integrată (MEM, AVAP, CLR): Micii exploratori;
MEM: identificarea vegetaţiei, faunei, climei din yonele montane, valorificându-le propria
experienţă; AVAP: realizarea unui peisaj montan, folosind colajul; CLR: realizarea unei
poveşti orale, prin jocul Hai să facem o poveste despre... munte!
• Referinţe (sursa): http://training.noi-orizonturi.org
Titlul jocului: Matematicianul trăsnit
Tematici acoperite: Managementul relaţiilor
Valori promovate: acceptarea, toleranţa, diversitatea.
Nivel de dificultate: uşor
Dimensiunea grupului: 30 de elevi
Timp necesar: 10 - 15 minute
Materiale necesare: nu sunt necesare
Obiectivele jocului (din perspectiva cunoştinţelor, abilităţilor, atitudinilor):
C- să se grupeze după criteriu dat;
A- să-şi dezvolte abilităţi de comunicare şi relaţionare în grup;
A- să exerseze atenţia;
V- să se accepte unii pe alţii.
Regulile jocului: gruparea după o regulă data (câte doi, câte trei…).
Etapa de pregătire: Copiii sunt împrăştiaţi peste tot în sala de clasă. Facilitatorul anunţă jocul
Matematicianul trăsnit şi regula acestuia.
Descrierea jocului: Participanţii se grupeze respectând comenzile matematicianului. Facilitatorul
(învăţătoarea) anunţă diferite modalităţi prin care membrii grupului se vor grupa: câte doi, câte trei,
câte cinci, câte şase, câte zece. Facilitatorul va schimba des comenzile, lăsându- le timp să se
grupeze şi nu intervine în posibilele conflicte.
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Întrebări de debriefing şi evaluare:
Ce aţi avut de făcut în acest joc? Cum aţi procedat in fiecare runda? Cum v-aţi simtit atunci când aţi
fost incluşi într-un grup? Dar atunci când aţi rămas pe margine? Ce înseamnă asta pentru voi? Cu
ce seamana ....? La ce ne poate folosi acest joc?
Sugestii pentru follow-up: Jocul poate fi folosit în şedinţele cu părinţii, vorbind despre toleranţă şi
acceptare în sala de clasă.
Recomandări pentru facilitatori: Să nu se intervină în conflictele care se generează în timpul
grupării, ele putând fi valorificate în etapa de procesare. Mai mult, jocul poate fi folosit în formarea
grupelor de lucru.
Referinţe: training.noi- orizonturi.org

Managementul comunicării professor - elevi
Profesor Elena HĂRĂTĂU
Școala Gimnazială „Domnița Maria” Bacău
Motto: „Sarcina conducătorului este aceea de a fi din ce în ce mai eficient”.
(Peter Drucker)
Elemente ale comunicării didactic-manageriale
La clasă, profesorul nu realizează numai predarea-învăţarea-evaluarea, ci şi relaţionează cu
elevii, influenţându-le comportamentul de învăţare, intervine în direcţionarea evoluţiei lor generale.
Fiind figura centrală pentru elevi, profesorul capătă şi roluri de influenţare educativă. Astfel
el îşi adaugă noi comportamente în activitatea cu clasa.
Potrivit lui R. B. Iucu (2005, pp. 16 - 17) funcţiile îndeplinite de profesor în clasă sunt:
•
planificare: în ce priveşte activităţile cu caracter instructiv şi educativ, determină sarcinile
şi obiectivele pe variate niveluri, îşi structurează conţinuturile esenţiale şi alcătuieşte orarul clasei,
etc;
•
organizare: referitor la activităţile clasei, fixează programul muncii instructiv-educative,
structurile şi formele de organizare;
•
comunicare: referitor la informaţiile ştiinţifice, seturile axiologice sub forma mesajelor,
stabileşte canalele de comunicare şi repertoriile comune; stabileşte relaţii interpersonale cu elevii prin
intermediul unui dialog formativ;
•
conducere: în ce priveşte activitatea desfăşurată în clasă direcţionând procesul asimilării dar
şi al formării elevilor prin apelul la normativitatea educaţională;
•
coordonare: în globalitatea lor activităţile instructiv-educative ale clasei, urmărind în
permanenţă realizarea unei sincronizări între obiectivele individuale ale elevilor cu cele comune ale
clasei, evitând suprapunerile ori risipa şi contribuind la întărirea solidarităţii grupului;
•
îndrumare: prin intervenţii punctuale adaptate situaţiilor respective, prin sfaturi şi
recomandări care să susţină comportamentele şi reacţiile elevilor;
•
motivare: utilizează aprecierile verbale şi reacţiile nonverbale în sprijinul consolidării
comportamentelor pozitive; orientează valoric prin serii de intervenţii cu caracter umanist tendinţele
negative identificate în conduitele elevilor; încurajează şi manifestă solidaritate cu unele momente
sufleteşti ale clasei;
•
consiliere: sprijină orientarea elevilor în activităţile şcolare dar şi în cele extraşcolare, prin
ajutorare, prin sfaturi, prin orientarea culturală şi axiologică a acestora;
•
control: în scopul cunoaşterii stadiului în care se află activitatea de realizare a obiectivelor
precum şi nivelele de performanţă ale elevilor. Controlul nu are decât un rol reglator şi de ajustare a
activităţii şi atitudinii elevilor;
•
evaluare: măsura în care scopurile şi obiectivele dintr-o etapă au fost atinse prin instrumente
de evaluare sumativă, prin prelucrări statistice ale datelor recoltate şi prin elaborarea sintezei
aprecierilor finale.
Judecăţile valorice pe care le va emite vor constitui o bază temeinică a procesului de
caracterizare a elevilor. Profesorul are atribuţii specifice managementului şi că el trebuie privit ca
manager al clasei de elevi şi pregătit şi în acest sens.
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Forme ale comunicării didactice
Comunicarea didactică este un tip aparte de comunicare, care se deosebeşte de alte feluri de
comunicare prin scopul, obiectivele şi rolurile acestei comunicări, de cadrul şi structura
organizaţională.
Cele mai cunoscute forme ale comunicării, aplicabile şi comunicării didactic-manageriale
din clasă sunt:
după partenerii implicaţi:
•
intrapersonală;
•
interpersonală;
•
în grupuri mici;
•
în public;
după statutul interlocutorilor:
•
verticală (între persoane situate pe poziţii ierarhice diferite, spre exemplu şefi şi subalterni);
•
orizontală după finalitatea actului comunicativ;
Caracteristicile prin care comunicarea didactică se diferenţiază de toate celelalte tipuri de comunicare
sunt următoarele:
•
are caracter bilateral - care evidenţiază necesitatea instituirii unei legături performante între
profesor si elevi;
•
pronunţat caracter explicativ deoarece prioritar ea vizează învăţarea prin înţelegere;
•
este structurată conform logicii pedagogice a ştiinţei care se predă – rolul comunicării
didactice este de a facilita înţelegera unui adevăr, nu doar enunţarea lui, de aceea profesorul explică,
conversează, demonstrează;
•
profesorul – în dubla sa calitate de emiţător şi receptor - are un rol activ în comunicarea
conţinuturilor ştiinţifice. El filtrează informaţiile selectându-le, accesibilizându-le, organizându-le şi
mai ales personalizându-le în funcţie de receptor şi de cadrul în care se transmit;
•
este expusă pericolului transferului de autoritate asupra conţinuturilor – pentru cei care
învaţă există riscul ca un enunţ sa fie considerat adevărat sau fals pentru că provine de la o sursă
autorizată (profesor, manual), nu pentru că este demonstrabil;
•
are un finalism accentuat fiind subordonată permanent obiectivelor didactice urmărite;
•
din necesitatea stringentă de înţelegere corectă a mesajului, comunicarea didactică prezintă
câteodată o redundanţă şi de multe ori o ritualizare– ridicarea în picioare, răspunsul doar la consemn,
tăcere când vorbeşte profesorul;
•
în funcţie de structura psihointelectuală, formarea ştiinţifică şi psihopedagogică iniţială,
filosofia educaţională la care aderă, educatorul adoptă sau accentuează una sau alta dintre
dimensiunile comunicării – cea informativă, cea relaţională, cea pragmatică, etc. personalizând-o şi
obţinând astfel performanţe diferite faţă de alţi educatori dar în acelaşi cadru instituţional, cu acelaşi
conţinut formal şi cu acelaşi potenţial uman;
•
în comunicarea didactică realizată preponderent în clasă se combină frecvent cele două
forme verbale ale comunicării: orală şi scrisă, oferindu-i caracteristici: de ritm (vorbirea orală este de
şase ori mai rapidă decât cea scrisă), de formă (accentuarea paraverbalului în comunicarea
educatorului atunci când educabilii iau notiţe), de conţinut (diminuarea sau chiar pierderea
dimensiunii afectiv - atitudinale în cazul comunicării scrise); Domină însă comunicarea verbală
iniţiată şi susţinută de profesor (60 - 70%) precum şi tutelarea de către profesor a actului de
comunicare.
•
combinarea permanentă a comunicării verticale (educator - educabili, educabili - educator)
cu cea orizontală (educabil - educabili), în forme organizate sau spontane (grupe de lucru), legale
(învăţare în cooperare) sau ilegale (şoptitul);
Comunicarea didactică are mai multe caracteristici, care o deosebesc de alte forme ale comunicării
interumane:
•
se desfăşoară între doi sau mai mulţi agenţi: profesor şi elevi, având ca scop comun instruirea
acestora, folosind comunicarea verbală, scrisă, nonverbal, paraverbală şi vizuală, dar mai ales forma
combinată;
•
mesajul didactic este conceput, selecţionat, organizat şi structurat logic de către profesor, pe
baza unor obiective didactice precise, prevăzute în programele şcolare;
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•
stilul didactic al comunicării este determinat de concepţia didactică a profesorului şi de
structura lui psihică;
•
mesajul didactic (repertoriul) are o dimensiune explicativ- demonstrativă şi este transmis
elevilor folosind strategii didactice adecvate dezvoltării intelectuale a acestora şi nivelului de
cunoştinţe pentni a fi înţeles de elevi;
•
comunicarea se reglează şi autoreglează cu ajutonil unor retroacţiuni (feedback şi
feedfarward), înlocuind blocajele care pot apare pe parcurs.
În cadrul interacţiunii profesor-elev, comunicarea psihopedagogică îndeplineşte mai multe funcţii:
•
funcţia informativă, de transmitere a mesajului didactic şi educativ;
•
funcţia formativă, de stimulare a gândirii şi a imaginaţiei la elevi;
•
funcţia educativă, de transmitere a influenţelor educaţionale, de coeziune şi afirmare a
grupurilor şcolare;
•
funcţia de evaluare şi reglare a procesului de predare - învăţare;
•
funcţia de rezolvare a problemelor educaţionale şi a conflictelor şcolare. Regulile
comunicarii didactice eficiente sunt:
•
să asculţi, adică să ţii cont de părerea şi interesele celorlalţi;
•
să observi, adică să te intereseze ceea ce se întâmplă în cadrul situaţiei de comunicare şi să
întelegi starea receptorilor;
•
să analizezi şi să cunoşti situaţia receptorilor;
•
să te exprimi adică să-ţi expui punctele de vedere şi sentimentele vis-a-vis de obiectul
comunicării;
•
să controlezi adică să urmăreşti calitatea şi eficienţa comunicării.
În comunicarea didactică profesorul trebuie să-i facă pe elevi să simtă că are o vocaţie în
aceasta direcţie, că este un partener de încredere, care doreşte un dialog autentic. Competenţa de
comunicare se va manifesta şi prin capacitatea de ascultare a elevilor. Cei mai apreciaţi profesori sunt
cei care permit libertatea de exprimare a elevilor, care nu-i fac nici să se simt a judecaţi, nici
manipulaţi, nici sfătuiţi, ci cei care le oferă sentimentul de siguranţă şi libertatea comunicării.
Bibliografie:
1.
2.
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4.

Stan Emil, (2003) - Managementul clasei, Editura Aramis, Bucureşti;
Stănciulescu Elisabeta, (1996) - Teorii sociologice ale educaţiei, Editura Polirom, Iaşi;
Toma Steliana, (1994) - Profesorul, factor de decizie, Editura Tehnică, Bucureşti;
Ulrich Cătălina, (2000) - Managementul clasei de elevi – învăţarea prin cooperare, Editura
Corint, Bucureşti.

Dezvoltarea creativității prin joc
Profesor învățământ primar Gabriela HOGEA
Şcoala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Buhuși
Creativitatea este o capacitate generală de care dispune fiecare individ, într-o proporție mai
mare sau mai mică, în funcție predispozițiile native, dar și de nivelul de instrucție și edu- cație primit
în școală. Formele organizate de instrucție își aduc contributia în mod diferențiat la dezvoltarea
potențialului creator, în funcție de conținutul activității, de tipurile de metode utilizate, de pregătirea
și gradul de angajare al cadrelor didactice participante la acțiunile de învățare.
În activitatea zilnică a copilului, jocul ocupă în mod evident un loc important. Jucându-se,
el își satisface nevoia de activitate, de a acționa cu elemente reale sau imaginare, de a se transpune în
diferite roluri și situații care îl apropie de realitățile lumii înconjurătoare.
Elementele de joc încorporate în procesul instructiv-educativ îl pot motiva și stimula
puternic, mai ales în clasele pregatitoare, I și a II-a, în contextul activităților integrate. Folosirea
jocului în lecții face ca elevul să învețe cu plăcere, să fie interesat de activitatea care se desfășoară,
înlesnește volubilitatea celor timizi și le conferă tuturor mai multă încredere în puterile lor, mai multă
siguranță în propriile răspunsuri.
La nivelul învățământului primar, în structura metodelor activ-participative (brainstormingul, asaltul de idei, ciorchinele, cubul, pălăriile gânditoare etc), își găsesc locul cu maximă
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eficiență jocurile didactice, constituind o foarte bună punte de legătură între perioadele de efort
intelectual și destindere. Integrarea organică a jocului în structurile de învățare ale școlarilor mici este
de natură să contribuie la realizarea unor importante obiective ale formării personalității copilului.
Jocul didactic are conținuturi și structuri bine definite și organizate, subordonate particularităților de
vârstă și sarcinilor de îndeplinit, se desfășoară după anumite reguli și la momentul ales de învățător,
sub directa lui supraveghere, rolul cel mai important revenindu-i laturii instructive, în timp ce
elementele distractive, recreative devin mediatori ai impulsionării capacităților creatoare.
Considerarea jocului didactic ca metodă de stimulare și dezvoltare a creativității se
argumentează prin capacitățile sale de a antrena în aplicare atât factorii intelectuali, cât și nonintelectuali. Jocurile didactice cuprind sarcini care contribuie la modificarea creatoare a deprinderilor
și informațiilor achiziționate, la realizarea transferurilor între acestea, la dobândirea prin mijloace
proprii de noi cunostințe. Ele antrenează întreaga personalitate o elevului, constituind adevărate
mijloace de evidentiere, îmbunătățire și modelare ale capacităților sale creatoare.
Învățarea este o activitate serioasă, ce solicită efort voluntar pentru punerea în acțiune a
disponibilităților psihicului: efortul este mai ușor de susținut și mai eficient când se face apel la
resursele jocului, când între joc și învățare se creează punți de legătură. Prin intermediul jocului
didactic se pot asimila informații noi, se pot verifica și consolida anumite cunoștințe, priceperi și
deprinderi, se pot dezvolta capacitățile cognitive, afective și volitive ale copiilor, se pot educa
trăsături ale personalității creatoare, se pot asimila modele de relații interperso-nale, se pot forma
atitudini și convingeri.
Manifestând creativitate, învățătorul va reuși să realizeze un echilibru între preocupările
pentru formarea gândirii logice, raționale, flexibile, fluide, inovatoare, depășind înțelege-rea îngustă,
eronată, potrivit căreia libertatea de manifestare și creație a copiilor se dezvoltă spontan. Aplicând cu
pricepere și inventivitate jocul didactic, învățătorul trebuie să poată valorifica unele dintre bogatele
resurse formativ-educative ale acestuia în angajarea persona-lității copilului de a desfășura o
activitate ce solicită efort susținut, dar într-o atmosferă relaxată, de cooperare și bună înțelegere.
Majoritatea jocurilor didactice au ca element dinamic întrecerea între grupe de elevi sau
chiar între membrii întregului colectiv, făcându-se apel nu numai la cunoștințe, ci și la spiritul de
disciplină, ordine, coeziune și colaborare, în vederea obținerii victoriei. Întrecerea prilejuiește
copiilor emoții, bucurii, satisfacții, aducând uneori și mici eșecuri, dar care îi pot ambiționa pe viitor.
Jocul didactic constituie, așadar, o eficientă metodă de stimulare și dezvoltare a moti-vației
superioare din partea elevului, exprimată prin interesul său nemijlocit față de sarcinile pe care le are
de îndeplinit ori plăcerea de a cunoaște satisfacțiile obținute în urma eforturilor depuse în rezolvarea
cerințelor. Ele sunt antrenante pentru toți școlarii, acționând favorabil chiar și la cei cu situații
modeste la învățătură, crescându-le performanțele și căpătând încredere în propriile capacități,
siguranță și promptitudine în răspunsuri, deblocând astfel potențialul creator al acestora.
Copil – familie – biserică
Educatoare Ana HORVAT
GPP ,,Roza Venerini” Bacău
Poate un sculptor să trateze bolnavii? Poate un doctor să sculpteze? Numai dacă au fost
învăţaţi. Un doctor poate să înveţe sculptura, aşa cum un sculptor poate să înveţe medicina. Dar
fiecare părinte nu numai că poate, ci şi trebuie să înveţe să fie părinte.
A fi un bun părinte este o artă, cum o artă este a fi un bun doctor. Copiii învaţă adevărul
despre trăirea în harul lui Dumnezeu în familiile lor. Părinţii care nu trăiesc în acest har nu vor putea
să-i înveţe pe copiii lor cum să dobândească o credinţă vie. A fi părinte nu este o meserie pe care o
înveţi vrei nu vrei!
Fiecare părinte poate descoperi noi şi noi moduri de a-i apropia pe copii de cunoaşterea lui
Dumnezeu. Cel mai important lucru este ca aceştia să fie crescuţi într-un mediu de credinţă, în care
să simtă cât de importantă este pentru părinţii si pentru famila lor legătura cu Dumnezeu. Este o
cruce destul de grea pentru părinţi să fie modele pentru copiii lor. Pentru că aceasta nu durează doar
o zi, o săptămână sau un an. Sunt ani şi ani de zile în care trebuie să înfrunţi tot felul de probleme,
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de necazuri, de provocări ale vieţii. Şi la multe dintre ele copilul se află în preajmă, înregistrând
aproape tot. N-o poţi scoate la capăt încercând să ascunzi de copil ce ai în suflet. Pentru copii, părinţii
sunt primele modele, primele icoane vii. Cel mai puternic exemplu, cel mai uşor de imitat. Dacă
părinţii şi-ar da seama de uriaşa responsabilitate pe care o au poate că ar duce o viaţă mai exemplara.
Nu există familie perfectă, aşa cum nu există om fără de păcat, la fel nu există familie care să nu
aibă ispite, căci viaţa este o luptă care implică greutăţi, căderi şi ridicări. Și toate acestea un copil de
vârsta preșcolară nu are cum să le simtă decât prin vocea, atitudinea, neliniștea și chiar conflictele
care le vede între părinți. El nu înțelege de ce tata strigă, de ce mama este supărată, ripostează și nu
mai zâmbește așa cum o făcea ieri, răceala ei și fața trasă, îl duce pe copil în «beznă», îl face să-și
pună o mulțime de întrebări a căror răspuns nu-l gșseste singur, iar părinții ocupați cu alte multe
probleme nu o să-l dea. Părinţii ideali sunt părinţii care ştiu să pătrundă în lumea copiilor lor,
înţelegându-le năzuinţele, frământările, bucuriile, aspiraţiile şi ajutându-i să deosebească binele de
rău, dându-le toate lămuririle necesare, și pe cât se poate să le «scutească» urechile și ochișorii de
lucruri urâte (certuri, discuții contradictorii, vocii ridicate, înjurăruri, etc).
Este nevoie de foarte mult discernământ pentru a înţelege universul în care trăiesc copiii de
azi: gălăgie, agitaţie, muzică, imagini și vorbe vulgare la tot pasul: pe stradă, la televizor, în presă și
uneori chiar și în familie. E uşor să contestăm tot. Să spunem un „Nu” hotărât fiecărei pagini din
sufletul lor. Dar aşa îi pierdem. Nu cu răutate și forță, ci cu mângâiere să patrundem în lumea lor și
să ne apropiem de ei. Cu gingăşie, cu multă dragoste și cu un dialog permanent să le partrundem în
interiorul sufletulului și a minții lor. Vorbindu-le pe limba lor, ei vor înţelege cuvintele noastre și ne
vor răspunde, iar dacă ne-au înţeles cuvintele, ne vor răspunde aşa cum trebuie. Copilului îi trebuie
oferită puterea exemplului: când va vedea bucuria din ochii părinţilor atunci când îşi îndreaptă paşii
spre biserică, va simţi şi el această bucurie nemărginită. „Nu poţi să-L faci cunoscut pe Dumnezeu
copilului tău dacă tu, părintele lui, nu eşti credincios. Nu poţi cere copilului să facă ceva dacă tu
însuţi, prin ceea ce faci, te dezici de ceea ce ceri... Puterea exemplului este mai mare aici ca
oriunde!!!”
Dacă copii îi vor vedea pe părinți rugându-se, vor supune şi ei cu bucurie rugăciunile pe care
le-au învăţat. După vârsta de 4 - 5 ani preșcolarii vor putea ușor învăța rugăciuni scurte atât în
familie, cât și la grădiniță: «Tatăl nostru, Îngerașul meu, Toți cu inima curată, Doamne, Doamne
Ceresc Tată, etc» solicitându-se reproducerea lor în diferite momente ale zilei: înainte de masă,
înainte de a pleca la gradiniță sau seara înainte de culcare, ei vor da importanța cuvenită rugăciunii
și vor aștepta acel moment în care li se va solicita acest lucru. Dacă vor vedea că în casă se citesc în
fiecare seară diferite rugăciuni sau din orice altă carte religioasă, se vor obişnui cu cărțile, cu lumea
literelor, vor putea face diferența între o carte de rugăciuni care are semnul crucii pe ea și alte cărți:
de colorat, de poezii, de povești cu zâne și personaje îndrăgite. Dacă vor vedea că părinţii merg la
biserică nu numai din când în când (ca și în vizită la anumiți prieteni ), ci în fiecare duminică şi
sărbătoare, copiii vor iubi biserica şi se vor simţi acasă în ea.
„La Sfânta Biserică copilul învaţă că este foarte important să ţii legătura cu Creatorul tău, să
fii recunoscător Lui. Învaţă să se poarte (să tacă, să stea locului, să vorbească când şi ce trebuie; îşi
disciplinează pornirile, „se abţine”, amână, îşi dezvoltă răbdarea, îşi cultivă blândeţea - pe care o
vede şi cu care este tratat în biserică - devine bun, milostiv, învaţă să dea, să fie respectuos cu cei în
vârstă.
Manifestarea capacităţii de viteză la şcolarii mici
Profesor educație fizică și sport Aurelian-Vasile IGNAT
Școala Gimnazială „Mihail Andrei” Buhuși
Motricitatea reprezintă capacitatea omului de a efectua mişcări în care predomină efortul fizic.
Motricitatea este diferită în funcţie de activitatea fizică efectuată şi putem avea: motricitate ciclică,
aciclică, activă, pasivă, voluntară, uniformă, neuniformă. Elementele componente ale motricităţii
omului au fost grupate în următoarele categorii (Cârstea, Ghe., 2000).
- acte motrice necesare îndeplinirii acţiunilor sau activităţilor motrice;
- acţiuni motrice reprezentate de ansambluri de acte motrice astfel structurate cu scopul de
a realiza o sarcină imediată;
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- activităţi motrice reprezentate de ansambluri de acţiuni motrice încadrate într-un sistem
coerent de idei, reguli, forme de organizare în vederea obţinerii unui efect complex de adaptare a
organismului uman în vederea realizării unor obiective.
Viteza este prezentă în majoritatea acţiunilor motrice şi reprezintă capacitatea omului de a
efectua mişcările într-un timp cât mai scurt. Din punct de vedere cinematic viteza este o dimensiune
a relaţiilor spaţio-temporale (Petrescu, T., Gheorghe, D., Sabău, E. 2010).
Viteza este condiţionată de mai mulţi factori fiziologici, biochimici, psihici şi morfologici,
fiind calitatea motrică cea mai complexă; fiind determinată de zestrea ereditară - viteza este mai mult
înnăscută, decât dobândită. Factorii cei mai importanţi care asigură suportul biologic şi psihic al
vitezei sunt:
- mobilitatea proceselor nervoase corticale;
- alternanţa rapidă în centri corticali a excitaţiei şi inhibiţiei;
- excitabilitatea căilor nervoase senzitive şi motoare;
- excitabilitatea muşchiului, viteza proprie a muşchiului;
- calitatea fibrei musculare şi valoarea surselor şi proceselor energetice;
- ritmul optim de relaxare şi contracţie a grupelor musculare;
- capacitatea de mobilizare psihică;
- capacitatea de concentrare a atenţiei;
- implicarea analizatorilor în senzaţia de înaintare şi în perceperea reală a vitezei mişcărilor;
- nivelul de dezvoltare a celorlalte calităţi motrice (forţă, îndemânare, rezistenţă).
Viteza de reacţie se referă la rapiditatea cu care organismul răspunde la semnale (excitanţi,
comenzi) şi reprezintă starea de latenţă măsurată prin timpul scurs între momentul aplicării stimulului
şi momentul declanşării răspunsului motor adecvat. Viteza de reacţie depinde de planul proceselor
nervoase, de calitatea conductorilor, de precizia analizatorilor (văz, auz, simţul echilibrului). Viteza
de reacţie scade sub influenţa exerciţiilor specifice între 8 şi 25 de ani.
Viteza de execuţie sau viteza maximă se măsoară prin timpul scurs între momentul declanşării
şi momentul încheierii unei mişcări singulare şi reprezintă iuţeală cu care se execută o acţiune
motrică singulară, unitară ca structură motrică (N. G. Ozolin). Viteza de execuţie o întâlnim în
sporturile aciclice în atletism (săriturile şi aruncările), în elemente din gimnastică, volei, box. Factorii
care condiţionează viteza de execuţie pot fi: intensitatea influxului nervos, gradul de excitabilitate al
căilor nervoase, viteza de reacţie a muşchilor, valoarea de frână a muşchilor antagonoşti, elasticitatea
musculară şi mobilitatea articulară, gradul de stăpânire a tehnici. În marea majoritate a acţiunilor
motrice unde viteza de acţiune este determinantă trebuie asigurat un raport optim între forţă şi viteză.
Viteza de repetiţie sau viteza de deplasare reprezintă frecvenţa cu care se repetă mişcările în
unitate de timp. Factorii care condiţionează viteza de repetiţie sunt: mobilitatea scoarţei cerebrale,
existenţa stereotipului dinamic corespunzător, coordonarea neuromusculară, rezistenţa fizică
specifică.
Viteza de deplasare sau viteza cu care se avansează în spaţiu şi implică pe lângă unele forme
elementare a vitezei şi alţi factori cum ar fi: lungimea pasului de alergare, capacitatea de relaxare
musculară, tehnică pasului de alergare, a pasului lansat de viteză. Lungimea pasului depinde de mai
mulţi factori: forţa de impulsie, lungimea membrelor inferioare, amplitudinea mişcărilor.
Viteza de accelerare reprezintă capacitatea organismului de a dezvolta viteza până la nivelul
vitezei limită, pentru individul respectiv, într-un timp cât mai scurt (Petrescu, T., Gheorghe, D.,
Sabău, E. 2010). Depinde de: concentrarea proceselor nervoase, de atenţie şi mobilitate voluntară.
Dezvoltarea vitezei de accelerare este condiţionată de educarea simţului accelerării paralel cu
perfecţionarea coordonării neuromusculare.
Viteza la şcolarii mici
La vârsta şcolarilor mici se acţionează pentru dezvoltarea vitezei, dat fiind marea mobilitate
a proceselor corticale fundamentale, care favorizează manifestarea vitezei. De asemenea, se
îmbunătăţeşte viteza de reacţie, cât şi frecvenţa şi viteza mişcărilor. Viteza de reacţie se dezvoltă mai
mult decât viteza de execuţie. La clasele primare, programa şcolară prevede dezvoltarea tuturor
formelor de manifestare a vitezei în relaţie directă cu însuşirea bazelor generale ale mişcării. Perioada
cea mai favorabilă pentru dezvoltarea vitezei este între 6 şi 15 ani, deoarece la vârsta mică procesele
psihice fundamentale nu sunt încă stabilizate, iar analizatorul motric îşi poate perfecţiona funcţia.
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Cea mai eficientă şi atractivă cale de dezvoltare a vitezei la vârsta şcolarităţii mici este metoda
ştafetelor şi jocurilor de mişcare.
• Evaluarea vitezei şcolarilor mici
Naveta 5x5 m (Figura 1) conform Sistemului Naţional de Evaluare la disciplina Educaţie
Fizică şi Sport se susţine numai acolo unde nu există condiţii pentru alergarea de viteză pe 25 m, se
execută pe o suprafaţă netedă şi nealunecoasă.

Figura 1. Proba de alergare - Naveta 5x5 m
Se trasează două linii paralele la distanţă de 5 m, iar executantul se dispune înapoia uneia din
linii, iar la semnal porneşte în alergare până la linia opusă, o depăşeşte cu ambele picioare şi revine
la linia de plecare, parcurgându-se de cinci ori distanţa de 5m şi se înregistrează timpul în secunde şi
fracţiuni de secunde.
Tabel/Grafic 2. Evaluarea vitezei - Naveta 5x5 m - fete
Nr.
crt.
1.

Numele
Prenumele
B.A.

Clasa
IV

Naveta
5x5m (s)
6.60

Calificativul
obţinut
S

2.

B.M.

IV

6.50

B

3.

B.R.

IV

6.60

S

4

L.M.

IV

6.55

B

5

M.U.

IV

6.20

F.B.

Media

6.49

B

Tabel/Grafic 3. Evaluarea vitezei - Naveta 5x5 m – băieţi
Nr.
crt.

Numele
Prenumele

Clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Media

C.I.
C.F.
D.A.
N.A.
P.G.
P.E.
R.I.
H.N.
P.A.

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

Naveta
5x5m (s)
6.60
6.50
6.30
6.60
6.30
6.60
6.30
6.40
6.00
6.40

Calificat
ivul
obţinut
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
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În urma evaluării elevelor din clasa a IV-a la proba de alergare naveta 5x5 m (Tabel/Grafic
2.) comparate cu datele din Sistemul Naţional de Evaluare pentru învăţământul primar s-a obţinut o
valoare medie a vitezei de deplasare de 6.49 s, ceea ce încadrează micul grup în calificativul Bine
(B).
Evaluarea băieţilor din clasa a IV-a la proba de alergare naveta 5x5 m (Tabel/Grafic 3.)
comparate cu datele din Sistemul Naţional de Evaluare pentru învăţământul primar indică o valoare
medie a vitezei de deplasare de 6.40 s, ceea ce încadrează eşantionul spre calificativul Suficient (S).
Comparând rezultatele obţinute de băieţi şi fete la proba de alergare, constatăm valorii ale
mediilor sensibil egale, dar fete sunt încadrate la un nivel mai bun, decât băieţii (bine versus
suficient).
Bibliografie:
•
Cârstea Ghe., Teoria și metodica educației fizice și sportului (Pentru examenul de definitivat si gradul
didactic II), Editura AN-DA, București, 2000;
•
Petrescu T., Gheorghe, D., Sabău E., Atletism Curs de bază, Editura Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti, 2010.

Rolul familiei în devenirea copilului
Profesor învățământ primar Maria-Daniela IGNAT
Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău
Motto: Familia - o mică lume născută din iubire
Familia reprezintă nucleul societății, cu importante funcții, cum ar fi: biologice, psihologice,
sociale, economice, culturale, educative etc., îndeplinind prin prisma acestora un rol complex. Ea se
deosebește de alte grupuri sociale prin forma de organizare, relațiile ce se stabilesc între membrii ei,
scopurile și atribuțiile pe care le are.
Familia a apărut pe o anumită treaptă a dezvoltării sociale, evoluând de-a lungul istoriei,
funcțiile implicate fiind determinate de condițiile sociale concrete.
Una dintre cele mai importante funcții este cea educativă. Se impune a se face diferență între
influențele educative ale mediului familial și acțiunea educativă a familiei.
Influențele educative ale familiei reprezintă o expresie directă a relațiilor ce se stabilesc în
interiorul familiei, cât și a modelelor culturale pe care le oferă, având un caracter potențial.
Acțiunea educativă a familiei este exercitată de un subiect – membru al familiei, în mod
conștient și intenționat, având un scop și metode adecvate.
În cadrul familiei, copilul își formează și-și însușește deprinderi și priceperi urmărind cele
cinci laturi ale educației, acțiunea educativă răsfrângându-se asupra tuturor componentelor
personalității copilului.
Având în vedere modificările fizice și fiziologice care intervin de-a lungul dezvoltării
ontogenetice, părinții sunt responsabili cu fixarea și respectarea unui regim rațional de viață și de
muncă. Deprinderile igienice, cele de autoservire, de adoptare a unui regim de muncă și odihnă
echilibrat se formează de timpuriu, în vederea fortificării organismului și a menținerii sănătății.
Pe linia dezvoltării intelectuale, familia contribuie la organizarea vieții psihice a copilului
prin dezvoltarea proceselor senzoriale, a limbajului, a memoriei, a gândirii etc. Foarte important este
rolul familiei în primii ani de viață, când copilul are o mare forță de înmagazinare a informațiilor de
orice natură. Este important a se stabili un echilibru între educația științifică și cea umanistă,
dezvoltarea gustului pentru frumos și bine. Familia trebuie să acorde o importanță crescută activității
de învățare prin urmărirea îndeplinirii sarcinilor instructiv-educative și a formării unui stil propriu de
muncă.
Un rol major îl ocupă familia în ceea ce privește educația morală a copilului. În sânul
acesteia se formează primele deprinderi și obișnuințe de comportare morală, pornind de la regulile
simple de politețe, acțiuni de ajutorare. Tot în familie se pun bazele conștiinței și conduitei patriotice.
Primele priceperi și deprinderi de muncă se conturează de timpuriu, sub influența membrilor
familiei, subliniindu-se importanța acesteia mereu în viața oamenilor, astfel încât copilul să înțeleagă
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scopul acțiunilor sale și, mai ales, faptul că rezultatele se răsfrâng în mod direct asupra lui și apoi a
celor din jur.
Realizarea sarcinilor discutate mai sus se realizează pe fondul particularităților specifice
familiei ca factor educativ, avându-se în vedere climatul afectiv cu puternicele rezonanțe asupra
legăturilor dintre membrii ei.
Pentru ca educația primită de copil în primii ani de viață să fie trainică și să fie firească, e
nevoie de o întregă gamă de „instrumente”, acestea fiind metodele și mijloacele intuitive, persuasive,
coercitive: dialogul, explicația, argumentarea, exercițiul, recomandările, sfaturile, sugestiile, forme
ale aprobării și ale dezaprobării, forme ale activității (jocul, munca, învățătura) etc.
Toate aceste sarcini, ce revin exclusiv familiei în primii ani de viață ai copilului, necesită
răbdare, calm, empatie, autoeducație și, nu în ultimul rând, iubire și dăruire totală.
Prevenirea abandonului școlar, o prioritate pentru învățământul românesc
Profesor învățământ primar Cristina IONAȘCU
Colegiul Național Pedagogic ,,Ștefan cel Mare” Bacău
Trăim într-o lume în care siguranța este relativă, totul este într-o continuă mișcare, într-o
continuă schimbare, valorile sunt ignorate, principiile nu prea mai există și copiii sunt lipsiți de reper.
Omul își dorește să obțină multe într-un timp scurt și, dacă se poate, fără prea mult efort. Tot mai
des ne confruntăm cu această problemă a abandonului școlar deoarece, din păcate, unii copii sunt
nevoiți să stea departe de părinții lor sau să locuiască doar cu unul dintre părinți, celălalt fiind nevoit
să plece în străinătate pentru a întreține familia, ca să nu mai vorbim despre copiii care cresc alături
de bunici, frați mai mari sau alte rude.
În acest context social, școala are un rol fundamental în viața copilului pe care își pun
amprenta: frustrarea, neîmplinirea, neajunsurile vieții, problemele familiale etc. Copiii trebuie să
simtă că există un loc unde sunt primiți cu căldură, sunt apreciați, sunt sprijiniți, iubiți și ascultați.
De asemenea, este necesar ca ei să fie convinși că viața lor are valoare, să fie conștienți de potențialul
și talentul lor nativ și să înțeleagă că responsabilitatea de a le valorifica le aparține.
Copiii au nevoie de modele, însă dacă în familie nu le găsesc, este important să le fie oferite
în cadrul școlii prin puterea exemplului care îi determină să îndrăgească un profesor și să îl copieze.
Bineînțeles că le putem fi alături ajutându-i să se cunoască foarte bine și să își pună în valoare
calitățile.
Atunci când discutăm despre o problemă atât de actuală și de delicată precum prevenirea
abandonului școlar, trebuie să avem în vedere o analiză SWOT pe care o putem realiza în vederea
depistării unor metode eficiente de prevenire a abandonului.
Dacă încercăm să cunoaștem și să analizăm punctele tari ale acestor copii cu risc de
abandon școlar, o să depistăm că fiecare are ceva bun și acel ceva poate fi valorificat la maxim cu
condiția să vrem să evidențiem ceea ce este pozitiv și să nu vedem doar aspectele negative.
Acești copii ne pot uimi cu talentul lor nativ în domeniul picturii, de exemplu, sau pot avea
anumite abilități tehnice, de coordonare, forță fizică, răbdare, aptitudini interpersonale, pot fi atenți
la detalii sau pot fi foarte buni la sport, dans sau muzică.
În primul rând, datoria noastră de dascăli este aceea de a descoperi preferințele, gusturile și
dorințele lor, pentru ca mai apoi, să îi sfătuim și să îi ajutăm în dezvoltarea abilităților cu care
Dumnezeu i-a înzestrat pentru ca, în timp, aceste abilități să se transforme în aptitudini și
competențe.
În demersul nostru o să sesizăm probabil și puncte slabe cum ar fi:
➢ climatul familial defavorabil care poate îi împiedică de multe ori să învețe sau să își
îndeplinească cu succes sarcinile școlare;
➢ situația financiară dificilă;
➢ familii dezbinate;
➢ familii care aparțin etniei rrome și care, după o anumită vârstă, nu le mai permit copiilor să
vină la școală pentru că îi căsătoresc foarte devreme;
➢ repetenția, care pentru unii înseamnă retragerea din viața școlară.
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După această analiză a punctelor tari și a celor slabe, se impune depistarea unor oportunități
oferite de educație, care ar avantaja subiecții în mare măsură. Rolul educației este acela de a oferi
societății oameni cu caractere frumoase și cu personalități bine conturate. Drept urmare, cadrul
didactic are datoria morală de a cunoaște copiii, de a-i ajuta să se cunoască și să se autoevalueze, de
a-i sprijini să devină ceea ce își doresc, conștienți fiind de ceea ce sunt în stare. Acești copii cu risc
de abandon școlar pot fi implicați în diverse proiecte școlare, în activități extracurriculare organizate
cu diferite ocazii. Le putem trasa sarcini pe care știm că ei le pot îndeplini datorită calităților lor și
le oferim încrederea de care au nevoie. Astfel, încurajați fiind, vor putea să izbândească, uneori chiar
să ne impresioneze și la final vor beneficia de laudele și recompensele noastre. În acest mod, puțin
câte puțin, vor ajunge să aibă încredere în ei și să descopere calea spre o viață mai bună.
O altă categorie cu risc de abandon școlar este aceea a copiilor care provin din familii cu o
situație financiară precară, care nu le permite deplasarea la școală cu mijloace de transport în comun
sau procurarea celor necesare cursurilor. În asemenea cazuri, se pot găsi soluții de genul campaniilor
sociale sau a activităților de voluntariat în care chiar subiecții în cauză pot fi implicați și la final
ajutați. Bursele sociale și rechizitele oferite la început de an școlar sunt și acestea binevenite.
Amenințările cu care ne-am putea confrunta în aceste cazuri și care ne-ar putea împiedica
în a duce la bun sfărșit acțiunea noastră de prevenire a abandonului ar fi:
➢ intrarea într-un anturaj defavorabil dezvoltării frumoase prin intermediul educației.
Pătrunderea în acest anturaj îi poate expune la consumul de droguri, stupefiante, alcool, tutun. Dar
și în acest caz putem încerca, sprijiniți de poliție, pshiholog, diverse asociații, să prevenim abandonul
școlar;
➢ marginalizare, atitudine de respingere manifestată de colegi;
➢ încăpățânarea familiilor de a întrerupe procesul de educație al copilului din diverse motive;
➢ o maladie care împiedică subiectul să își desfășoare activitatea în cadrul școlii.
Prevenirea abandonului școlar nu este un proces simplu, uneori e chiar anevoios, cu
numeroase obstacole care trebuie surmontate, dar copiii noștri merită toate aceste eforturi pentru a
le oferi șansa de a clădi un viitor mai bun.
În acest sens, am coordonat proiectul ,,Reducerea abandonului şcolar şi a absenteismului
în Zone Prioritare de Educaţie”, la nivelul școlii, proiect inițiat de Institutul de Științe ale Educației
și cu ajutorul Reprezentanței UNICEF. Grupul ţintă al proiectului a fost format din: 20 părinţi, 10
cadre didactice şi 30 elevi, cu vârste între 7 - 14 ani. Aceşti elevi au înregistrat absenţe nemotivate
dar şi un randament şcolar scăzut datorită dificultăţilor socio-economice şi de învăţare. Familiile
erau în marea majoritate lipsite de venituri. Părinţii copiilor implicaţi în proiect au învăţat să găsească
metode şi căi prin care să îşi ajute copiii pentru a reduce numărul de absenţe şi pentru o îmbunătăţire
a situaţiei şcolare. S-a pornit de la premisa fundamentală conform căreia în orice comunitate, în orice
familie, în orice școală și în orice clasă există un potențial nebănuit de dezvoltare, ceva merge bine,
ceva poate fi construit, oricât de dificil ar părea să meargă lucrurile la un moment dat. Acest lucru
s-a observat și în urma desfășurării activităților propuse în proiect și desfășurate cu elevii.
În cadrul acestui proiect a fost și componenta de consiliere a părinților. Aceștia au participat
la diverse activități în urma cărora au conştientizat că pot influenţa învăţarea copiilor lor, pentru că
ceea ce fac ei, felul în care se comportă şi acţionează modul în care-i valorizează pe copii sunt mult
mai importante decât veniturile, nivelul de educaţie şi cultură.
Rezultatele desfășurării acestui proiect au fost:
▪ pentru elevi:
- implicarea în activităţi ce pun accentul pe creativitate;
- îmbunătăţirea frecvenţei la orele de curs;
- scăderea numărului de situaţii de risc major de abandon şcolar.
▪ pentru cadre didactice:
- formare profesională;
- acces la resurse didactice pe platforma proiectului;
-schimb de bune practici educaţionale cu colegii din şcolile cuprinse în proiect.
▪ pentru părinți:
- beneficiari ai cursurilor de educaţie parentală;
- împărtăşirea experienţelor cu proprii copii;
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- creşterea încrederii în şcoală.
Aspecte de la diverse activități:

Factori stimulatori şi blocaje ale creativităţii la vârsta şcolară
Profesor învățământ primar Anca-Gabriela ISCU
Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău
Creativitatea poate fi stimulată şi actualizată la toţi oamenii. Şi totuşi, în condiţiile în care
creativitatea este o potenţialitate general umană, „o dimensiune de sine stătătoare a personalităţii”
aşa cum afirmă psihologul român M. Zlate, de ce anumiţi oameni se manifestă creativi, iar alţii nu?
Plecând de la o asemenea întrebare, pot fi evidenţiaţi o serie de factori care concură la manifestarea
potenţialului creativ al şcolarilor mici.
1) Factori psihologici
La vârsta şcolară o valoare mai diagnostică şi mai predictivă o are conceptul de creativitate
potenţială. Acest concept este operaţional în activităţile educative care vor fi orientate spre stimularea
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şi dezvoltarea componentelor potenţialului creativ. Învăţătorul trebuie să acorde atenţie trăsăturilor
de personalitate care definesc potenţialul creativ, chiar în condiţiile în care copilul nu răspunde cu
fapte impresionante.
a) Factori intelectivi:
•
gândirea divergentă - gândire multidirecţionată care are trăsături definitorii: fluiditatea,
flexibilitatea, originalitatea, elaborarea, sensibilitatea la problemă şi redefinirea;
•
gândirea convergentă - gândire focalizată pe o problemă; este principalul mecanism de
achiziţionare a capitalului informaţional;
•
stilul perceptiv - desemnează modalitatea de reacţie cognitivă la sarcina urmărită; se poate
măsura prin testul Rorschach care reliefează modul preponderent în care copilul receptează
imaginile(global: hipersintetic, cu detalii puţine: sintetic; cu detalii multe: analitic; cu foarte multe
detalii: hiperanalitic).
64% dintre indivizii creatori aparţin tipului mixt, convergent - divergent, 22% aparţin
tipului divergent şi 14% aparţin tipului convergent. Din punctul de vedere al stilului de aprehensiune,
tipul ideal pentru dezvoltarea creativităţii este cel mixt, sintetico-analitic.
Astfel, trebuie avută în vedere imaginaţia, gândirea, acumularea de experienţă şi exersarea
abilităţilor tehnice în domeniul aptitudinii sau talentului special al copilului (muzică, desen, dans,
calcul mintal, literatură, informatică) – acestea realizându-se prin memorare de informaţii şi exerciţii
b) Factori nonintelectivi (de personalitate)
Trebuie avuţi în vedere şi factorii de personalitate între care cei mai importanţi sunt stima
de sine (încrederea în sine şi curajul social în prezentarea propriei producţii), perseverenţa (formarea
deprinderii de a duce lucrul la bun sfârşit), rezistenţa la închidere (dispoziţia, deprinderea, stilul de
lucru în care copilul caută mai multe variante de răspuns la o activitate, rezistând tentaţiei de a
considera problema ca fiind „închisă”), deschiderea la experienţă şi sensibilitatea la probleme
(definită prin capacitatea de a pune întrebări).
De o foarte mare însemnătate în structura personalităţii creatoare sunt factorii atitudinali.
Printre aceştia încrederea în sine este unul dintre cei mai importanţi, dacă nu cel mai important.
Curajul de a afirma, de a gândi independent reprezintă o condiţie esenţială a creativităţii.
A avea idei deci, nu este suficient. La aceasta trebuie să se adauge încrederea în forţele
proprii, curajul de a ne promova ideile, uneori chiar cu riscul de a greşi. Orice preocupare pentru
dezvoltarea copilului, cognitivă, afectivă, volitivă, psihomotorie, are implicit, efecte benefice asupra
stimulării creativităţii.
2) Factori biologici:
•
ereditatea,
•
vârsta.
3) Factori externi:
•
mediul socio-cultural în care se formează copilul are un rol deosebit în dezvoltarea acelor
structuri de personalitate favorabile creativităţii. Orice descoperire, orice teorie se concepe pornind
de la stadiul actual al ştiinţei, tehnicii sau artei şi ţinând cont de cerinţele sociale;
•
familia în care este dirijat procesul educaţional poate avea consecinţe favorabile sau
inhibitive în privinţa creativităţii, încurajarea unei gândiri autonome, o anumită doză de permisivitate,
asumarea graduală de către copil a unor responsabilităţi, un climat destins în care este încurajată,
comunicarea creează condiţiile apariţiei unui sentiment de securitate psihologică pe fondul căruia
încep să apară manifestări creative;
•
educaţia - este confirmat faptul că predecesorii, profesorii savanţilor ori ai artiştilor
influenţează profund creaţia elevilor;
•
anturajul
În strânsă legătură cu factorii creativităţii este conceptul de atitudini creative pe care Gary
A. Davis (1999) le definea astfel: „dispoziţii, orientări care influenţează sentimentele şi acţiunile
persoanei în relaţie cu creativitatea”. Atitudinile creative includ trăsături care predispun persoana la
gândire creativă şi la productivitate din punctul de vedere al creativităţii.
Iată câteva atitudini creative: capacitatea de a fi uimit (puzzled), abilitatea de a te
concentra, capacitatea de a înţelege Eul ca iniţiator al propriilor acte, voinţa de „a te naşte în fiecare
zi”, capacitatea de a accepta să fii diferit, încrederea în propriile sentimente şi gânduri. Poate fi

92

Anuarul Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Bacău - 2017
desprins de aici un profil al personalităţii creative: inteligentă, originală, independentă, deschisă,
intuitivă, sensibilă, foarte energică, dominatoare, cu simt al umorului, care preferă complexitatea şi
ambiguitatea, are încredere în sine.
Blocaje frecvente la vârsta şcolară
Printre căile cele mai eficiente metode de potenţare a capitalului individual aptitudinal în
general şi creativ în special s-a demonstrat a fi descoperirea blocajelor, a factorilor frenatori. Dintre
aceştia, cei mai importanţi sunt:
Conformismul, ca presiune venită dinspre exterior pentru supunerea la normele acceptate
şi pe de altă parte ca tendinţă acţionând dinspre interior, este ca o definiţie a creativităţii prin ceea ce
nu trebuie să fie. Căile pentru exercitarea presiunilor pentru convenţional în clasă sunt multiple,
începând cu cele care ţin de relaţia învăţător-elevi, continuând cu metodele, formele, programele şi
manualele. Întreaga procesualitate a învăţării prin descoperire realizată de elev este asistată de
învăţător, care intervine din proprie iniţiativă şi ghidează eforturile creative ale copilului. Aşadar,
învăţarea prin descoperire, dirijată, este cea mai adecvată educării însuşirilor ce ţin de creativitate.
Mediul foarte formal nu va reuşi să asigure prilej pentru nonconformism, iar cadrul foarte neformal
va fi nefavorabil rezervoarelor mari de asociaţii.
Neexagerarea prin autoritarism sau laissez-faire, în favoarea creării unei atmosfere
permisive în cadrul procesului instructiv-educativ oferă posibilitatea ca elevul să adauge ceva al său,
ceva nou şi propriu fiinţei sale şi să asimileze informaţiile şi instrumentele intelectuale în aşa manieră
încât să poată genera el noi informaţii.
Accentul exagerat pe competiţie sau pe cooperare poate inhiba libera exprimare a elevului,
fie prin necesitatea ca el să-şi modeleze ideile îndrăzneţe pentru a se încadra în gândirea curentă a
grupului, suportând în acest sens şi presiunile colegilor mai puţin imaginativi, fie, dimpotrivă, prin
efectele competiţiei. Când unul lucrează împotriva altuia, în întrecerile individuale, fie că elevii mai
slabi se blochează datorită convingerii că nu se vor încadra în timp sau nu vor fi la înălţimea
concurenţilor, fie că însuşi elevul dotat poate pierde din vedere la un moment dat scopul esenţial, în
detrimentul calităţii. La aceste blocaje devenite subiective se mai adaugă uneori tendinţa cadrului
didactic de a pune accent pe armonia grupului mai mult decât pe progresul celui care învaţă
individual.
Tot ca o manifestare a convenţionalismului este şi rigiditatea metodologică. În experienţa
şcolară elevul deprinde anumiţi algoritmi valabili pentru rezolvarea unui anumit gen de probleme,
învaţă să folosească anumite metode. Din nevoia de a-i face cât mai repede pe elevi să stăpânească
materia, încorsetaţi fiind de timpul deloc elastic faţă de o programă mereu mai cuprinzătoare,
învăţătorii se mulţumesc să le consolideze cât de cât aceste deprinderi.
În învăţământul actual persistă o încredere disproporţionat de mare în factorul raţional,
simultan cu desconsiderarea funcţiilor speculative şi imaginative. Criteriile logice şi gândirea critică
constituie piatra de temelie a intelectului elevilor, spre fundamentarea căreia conlucrează multe
aspecte ale sistemului de învăţământ.
Nevoia de certitudine, resimţită involuntar de multe persoane, vine în contradicţie cu
capacitatea pe care au dovedit-o personalităţile creative de a tolera stările confuze şi neclare.
Majoritatea cadrelor didactice inculcă elevilor această necesitate a lucrului sigur, indubitabil, prin
obiceiul de a insista până ce obţin nu numai răspunsul anticipat de ei, dar chiar şi în forma dorită.
Este un semn de inflexibilitate din partea cadrului didactic care se transmite foarte uşor elevilor. De
condamnat este atitudinea rigidă a învăţătorilor care nu admit cel puţin altă formă, provocând la copii
nesiguranţă permanentă, neîncredere în sine, şi, mai ales, convingerea că vor trebui să caute
întotdeauna o singură variantă ca răspuns la problemele ce li se pun.
Critica prematură este contraindicată în activităţile de stimulare a ideilor originale. Ea
îmbracă forma observaţiilor critice, restrictive şi distructive din partea altora sau forma autocenzurării
şi a reprimării ideilor chiar înainte de a prinde contur. O concluzie firească constă în slăbirea
controlului şi vigilenţei factorului raţional, pentru renunţarea la evaluare şi în acceptarea unui număr
cât mai mare de idei ce par stranii la început.
Blocajele frecvente la elevii din învăţământul primar îşi au principala sursă de alimentaţie
în atitudinea cadrului didactic, dar şi în sistemul curent de control şi, de asemenea, în caracterul
autoritar al învăţământului, deoarece acesta orientează elevii să înveţe ceea ce alţii au descoperit deja,
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ceea ce cred alţii, iar educaţia autoritară pune accent pe respectarea directivelor, cerând să facă ce se
spune şi să rezolve problema cu răspunsuri fixe şi premeditate.
Blocaje frecvente la elevi:
A te lăsa în voia obişnuinţelor - cea mai evidentă barieră pentru gândirea creativă şi
pentru inovaţie este calea bătătorită a gândirii şi a răspunsurilor;
Barierele perceptive
Există în fiecare dintre noi anumite predispoziţii de a percepe lucrurile într-o anumită manieră, fixistă,
opusă flexibilităţii specifice gândirii inovative.
Barierele culturale - sunt determinate de presiunile pentru conformism, bazându-se pe
norme sociale şi instituţionale.
Barierele emoţionale
Câteva exemple de constructe emoţionale ce blochează procesul creativ: furia, mânia, frica,
anxietatea, ura/dragostea, timiditatea sau stima de sine scăzută. Unele sunt temporare iar altele pot
degenera în bariere emoţionale grave care pot lua forma fricii de eşec, de a fi diferit, de critică sau
ridiculizare, de respingere sau subevaluare.
Barierele legate de insuficienţa resurselor
Realitatea a demonstrat că talentul, respectiv creativitatea nu pot atinge nivele de
excelenţă dacă nu dispun de resurse informaţionale, educaţionale, de timp şi materiale. Prin contrast,
lipsa resurselor (în limite rezonabile) poate da persoanelor înalt creative şi talentate, un imbold de
învingere a obstacolelor.
Expresii ce induc atitudini necreative: „Este o pierdere de timp!”, „Nu am mai făcut asta
niciodată!”, „Nu ne încadrăm în buget pentru asta!”, „Nu putem face asta!”, „Prea academic!”,
„Aceasta este ultima încercare!”, „N-o să meargă!”, „Pui prea multe întrebări!”, „Putem lucra şi fără
asta!”, „Hai să discutăm despre asta altă dată!”, „Glumeşti, nu?”, „Nu cred că înţelegi problema!”,
„Hai să mai aşteptăm întâi puţin!”, „înseamnă că trebuie să muncim mai mult!”, „Nici un adolescent
nu îmi spune mie ce trebuie să fac!”, „Eşti în toate minţile?”
Bibliografie:
1. Amabile, T., Creativitatea ca mod de viaţă – ghid pentru părinţi şi profesori, Bucureşti, Editura Ştiinţă şi
tehnică, 1997;
2. Munteanu, Anca, Incursiuni în creatologie, Timişoara, Editura „Augusta”, 1996;
3. Nuţă, Silvia, Limba română – Corectitudine şi expresivitate, Editura „Aius”, Craiova, 1998;
4. Popescu-Neveanu, Paul, Evoluţia conceptului de creativitate, în Analele Universităţii Bucureşti, seria
Psihologie, Editura Academiei, 1971;
5. Roco, Mihaela, Creativitate şi inteligenţă emoţională, Iaşi, POLIROM, 2001;
6. Roşca Alexandru, Creativitate, modele, programare, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1997;
7. *** Creativitate şi inteligenţă emoţională, (coord. M. Zlate), Iaşi, POLIROM, 2001.

Televizorul - prieten sau dușman?
Învățătoare Sorina IVESCU
Școala Gimnaziala Nr. 1 Blăgești
Maria - fetița de 10 ani din fața mea mă privește în ochi și cu o atitudine nevinovată îmi
povestește filmul pe care l-a vizionat îîn ziua precedentă.
Ochii fetiței strălucesc,vocea îi este precipitată. Povestea ei cuprinde multe amănunte, iar
scenele violente sunt povestite liniar și firesc, cu un zâmbet plin de subînțelesuri.
Povestea filmului ia sfarșit, dar vocea Mariei se aude în continuare: „Dar filmul…. L-ai
văzut?”…. ,,Dar la «Schimb de mame», ai observat ce prost era copilul acela?” Mă despart de fetiță
și îmi dau seama că în ziua precedentă ea și-a irosit tot timpul în fața ecranului.
Îmi dau seama că Maria este un copil neglijat, ,,uitat” în fața televizorului,un copil educat
de televizor.
Povestea ei și a altor copii care-și petrec timpul liber cu ecranul m-a determinat să adun
materiale și să întreprind un studiu cu privire la modelarea personalității acestora.
Studiile arată că până la vârsta de 18 ani un copil petrece aproximativ 15 000 de ore în fața
televizorului.
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Viciul televizorului aduce cu el o mulțime de posibile probleme: rezultate slabe la
învățătură.
Institutul American de Sanătate Mintală, raportează că vizionarea excesivă a programelor
TV, duce la rezultate școlare mai slabe, datorate lipsei cititului din activitățile elevului.
Copiii, nu numai că citesc mai puțin, dar se și dovedesc incapabili să înțeleagă un material
simplu, să formuleze fraze logice, să expună verbal ceea ce au citit.
Deprinderile slabe de lectură sunt reflectate în rezultatele școlare slabe.
Se spune că unei ore efective de lectură, îi corespund 7 ore de televizor.
Izolarea de familie și de societate;
Privitul la televizor alterează relațiile din familie. Membrii acesteia se înstrăinează unii de
alții, nu mai comunică, se izolează. Lenevia - pasivitatea generată de televizor, îl poate face pe copil
să creadă că nevoile lui vor fi satisfăcute fără efort și cu o atitudine pasivă față de viață.
Grave probleme de sănătate psihică - deficit de atenție, incapacitatea de concentrare, lipsa
organizării, probleme de exprimare, stereotipuri verbale, lipsa motivației, o gândire liniară, lentă, etc
- sunt puse de către specialiști pe seama timpului petrecut în fața TV.
Un studiu desfășurat în Maryland (SUA), a arătat că dintr-un număr de 2300 de elevi,
aproape 2000 aveau ca preferințe programe cu un mare grad de violență.
În acest sens se poate observa o supraevaluare a agresivității, o creștere a factorului stres,
o desensibilizare a oamenilor – lumea copilăriei tinde să devină una aspră și agresivă.
Astfel agresivitate nu mai este o întâmplare nici printre copiii noștri.
Se observă tot mai adesea o agresivitate verbală, un comportament deviant și nenumărate
acte de violență în societate, familie, școală.
Grăitor este faptul că într-un sondaj recent, România este pe locul l, în ceea ce privește violența (dintrun total de 37 de țări).
- 1/2 dintre profesori au raportat acte de huliganism în școli, în timpul orelor;
- 70% dintre elevi lipsesc de la școală de teama violenței;
- 50% dintre elevi au suportat într-un fel sau altul, un act de violență în școala pe care o urmează.
Ca și modelatori de suflete, avem datoria să le spunem copiilor, că, ,,violența distruge și
iubirea clădește”.
Lecțiile de viață pe care copiii le primesc la această vârstă își vor da roadele în viitor.
Copiii nu trebuie să considere televizorul un rău în sine - ei trebuie ajutați să urmărească
emisiuni bune, științifice, spectacole, evenimente culturale etc.
Trebuie să-i conștientizăm însă de faptul că ,,tot ce-i mult strică”.
Este importantă o fixare corectă a obiectivelor și a prioritaților:
 cât timp petrec eu în fața televizorului?
 de ce mă atrage așa de tare?
 ce vreau să vizionez de fapt?
 cum mă comport când mi se interzice televizorul sau când sunt controlat?
 am o altă activitate mai atractivă și mai folositoare decât aceasta?
 cum îmi afectează acest obiect viața?
Din răspunsurile la aceste întrebări vom putea descoperi ce reprezintă acest obiect pentru
fiecare dintre ei.
De o mare eficiență s-au dovedit și următoarele activități menite să stopeze actul violenței i
să inducă printre elevi o atmosferă de pace și înțelegere:
- studiile de caz;
- mediatizarea efectelor violenței;
- implicarea elevilor în cât mai multe activități extracurriculare, sociale, artistice;
- sancționarea celor implicați în acte de violență;
- supravegherea video a școlilor;
Rolul familiei in combaterea acestui viciu este remarcabil. Părinții, la rândul lor, trebuie săși reevalueze relația pe care o au cu proprii copii.
Este important ca ei să înțeleagă responsabilitatea pe care o au față de odraslele lor și în acest
sens.
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Astfel, este important ca părinții să comunice cu copiii, să-i îndrume cu răbdare și dragoste,
să arate interes față de modul cum aceștia își petrec timpul liber, să petreacă cât mai mult timp
împreună. Practica dovedește că iubirea din copilărie va renaște în iubirea față de semeni.
Familia, școala, societatea au datoria să-și unească eforturile pentru a-l îndepărta pe copil de
tot ceea ce îi afectează în mod negativ viața.
Sperăm ca toate eforturile noastre ca și educatori, în promovarea unei lumi mai bune, vor
deschide încet, încet, poarta inimilor micuților spre o lume fară violență, spre o lume plină de iubire.
Inteligenţa tradiţională în educaţie - studiu de caz
Profesor învățământ primar Irina-Vasilica KINCSES
Şcoala Gimnazială „Alexandru Piru” Mărgineni, judeţul Bacău
În mod tradiţional, inteligenţa presupune că abilităţile de a învăţa şi de a acţiona derivă
dintr-o capacitate cognitivă uniformă. Unii cercetători au încercat să măsoare inteligența pentru a
evalua rezultatele academice ale elevilor.
Theodore Simion și Alfred Binet, în 1905, la Paris, au dezvoltat primul test de analiză a
inteligenței copilului, la început pentru a-i descoperi neajunsurile intelectuale. Foarte curând acest
test a fost folosit pntru a măsura inteligența omului, adică indiciile de dezvoltare al inteligenței stabilit
prin raportarea vârstei mentale la vârsta cronologică.
Testul Stanford - Binet pleacă de la premisa conform căreia oamenii se nasc cu o anumită
cantitate de inteligenţă, al cărui nivel nu se schimbă pe tot parcursul vieții, constituind abilităţi logice
şi verbale.
Teoria inteligenţelor multiple nu anulează importanţa acestor teste. Semnificaţia acestei
teorii constă în lărgirea conceptului spre alte inteligențe în plus de cea logico-matematică si verballingvistică care sunt măsurate prin testul tradiţional.
Teoria inteligențelor multiple subliniază faptul că fiecare om are un anumit tip de inteligență,
și anume: inteligența verbal-lingvistică, logico-matematică, muzical-ritmică, corporal-kinestezică,
vizual-spațială, intra și interpersonală, naturalistă. Ele reflectă modalități diferite de interacțiune cu
mediul înconjurător. Abilitățile cognitive multiple pot să fie identificate, stimulate și dezvoltate.
Pedagogia inteligențelor multiple implică faptul că profesorii pot să predea și să evalueze în mod
diferit pe baza forței și a slăbiciunii intelectuale ale indivizilor. Se pot structura activitățile de învățare
în jurul multiplei perspective în rezolvarea unor probleme prin folosirea diferitelor tipuri de
inteligențe.
În acest context, derivat din teoria lui Gardner, misiunea profesorilor este de a dezvolta
strategii de predare care să le permită elevilor înțelegerea și valorizarea propriilor păreri, într-o
anumită problemă, unică.
După H. Gardner oamenii posedă cel puţin opt tipuri de inteligenţă, fiecare corelată cu o
zonă specifică de pe creier. El defineşte o inteligenţă ca fiind: calea care un individ poate să își rezolve
o anumită problemă din viața reală sau de a găsi o soluție care să faciliteze achiziţia de cunoaştere
nouă.
Cele opt tipuri de inteligenţe sunt:
• inteligenţa verbal-lingvistică sau inteligenţa cuvintelor;
• inteligenţa logico-matematică sau inteligenţa numerelor şi a raţiunii;
• inteligenţa vizual-spaţială sau inteligenţa imaginilor, desenului şi a timbrului;
• inteligenţa muzical-ritmică sau inteligenţa tonului, ritmului şi a timbrului;
• inteligenţa corporal-kinestezică sau inteligenţa întregului corp;
• inteligenţa interpersonală sau inteligenţa interacţiunilor sociale;
• inteligenţa interpersonală sau inteligenţa autocunoaşterii;
• inteligenţa naturalistă sau inteligenţa tiparelor, regularităţilor şi a comportamentului.
La ora actuală se pune în discuţie existenţa celei de-a noua inteligenţe, inteligenţa
existenţială, care însă este încă în cercetare. Inteligențele în sine sunt în mod specific legate de
conținuturi. Aceste inteligențe există datorită tipurilor de conținuturi informaționale pe care le găsesc
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oamenii în viața de zi cu zi. Cele mai multe dovezi de stil personal derivă din modul în care fiecare
individ se raportează la aceste conținuturi.
Cum recunoaștem diferitele tipuri de inteligențe? Fiind atenți la noi înșine și la cei din jur!
1. Cel/cea care:
- gândeşte în cuvinte;
- are o bună memorie pentru nume, locuri, date etc;
- explică uşor;
- înţelege ordinea şi sensul cuvintelor;
- are un umor lingvistic remarcabil;
- convinge uşor;
- preferă să citească şi să spună poveşti, manifestă inteligenţă verbal-lingvistică.
Exerciţiu de autocunoaştere
Reflectează şi răspunde la următoarele întrebări:
Înţeleg uşor sensul cuvintelor?
Am umor?
Am tendinţa de a explica celor din jur?
2. Cel/cea care
- rezolvă problemele cu plăcere, lucrează cu cifre;
- realizează calcule complexe;
- are gândirea ştiinţifică;
- raţionează inductiv şi deductiv, manifestă inteligenţă logico-matematică.
Exerciţiu de autocunoaştere
Reflectează şi răspunde la următoarele întrebări:
Recunosc tipare abstracte?
Pot realiza calcule complexe?
Deduc uşor relaţii şi conexiuni?
Am o gândire ştiinţifică?
3. Cel/cea care:
- are o imaginaţie activă;
- se orientează uşor în spaţiu;
- are percepţii corecte din diferite unghiuri;
- reprezintă uşor grafic prin pictură, desen, sculptură, manifestă inteligenţă vizual-spaţială.
Exerciţiu de autocunoaştere
Reflectează şi răspunde la următoarele întrebări:
Am o imaginaţie activă?
Formez imagini mental?
Mă orientez uşor în spaţiu?
Recunosc relațiile dintre obiectele în spațiu?
4. Cel/cea care
Exercițiu de autocunoaștere:
Reflectează și răspunde la următoarele întrebări:
Poate controla în mod voluntar mişcările corpului?
Îşi poate programa mişcări ale corpului?
Face uşor legătura dintre corp şi minte, manifestă inteligenţă corporal-kinestezică?
Exerciţiu de autocunoaştere
Îmi pot controla în mod voluntar mişcările?
Am abilităţi mimetice?
Pot să îmi programez mişcările?
5. Cel/cea care:
- apreciază structura muzicii şi a ritmului;
- este sensibil la sunete şi tipare vibraţionale;
- recunoaşte, creează şi reproduce sunete, ritmuri, muzică, tonuri şi vibraţii, manifestă inteligenţă
muzical-ritmică.
Exerciţiu de autocunoaştere
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Reflectează și răspunde la următoarele întrebări:
Apreciez structura unui conținut/tematică/a muzicii?
Sunt sensibil la anumite sunete, melodii și ritmuri?
Sesizez tonalitatea vocii, de exemplu?
6. Cel/cea care:
- comunică eficient la sentimentele, temperamentul şi motivaţia celor din jur;
- optează pentru lucrul în cooperare;
- le place să lucreze în grup;
- dă dovadă de înţelegerea perspectivelor celorlaţi;
- este capabil să cedeze şi să păstreze sinergie, manifestă inteligenţă interpersonală.
Exerciţiu de autocunoaştere
Reflectează şi răspunde la următoarele întrebări:
Lucrez bine în grup?
Îmi place să învăţ cu cineva?
Pot să mă pun în locul celuilalt?
7. Cel/cea care:
- are capacitate de concentrare;
- tendinţa de a reflecta asupra realităţii înconjurătoare şi a naturii umane;
- îşi dezvoltă uşor abilităţile metacognitive;
- sunt conştienţi de propriile sentimente;
- are simţul transpersonal al sinelui, manifestă inteligenţă intrapersonală.
Exerciţiu de autocunoaştere
Reflectează şi răspunde la următoarele întrebări:
Mă concentrez uşor?
Reflectez des la ce mi se întâmplă ?
Sunt capabil să exprim diferite sentimente ?
8. Cel/cea care:
- are simţul de comuniune cu natura;
- recunoaşte şi clasifică uşor membri ai diferitelor specii;
- apreciază impactul naturii asupra sinelui și a sinelui asupra naturii, manifestă inteligența naturistă
Exerciții de autocunoaștere
Reflectează și răspunde la următoarele întrebări:
Mi se spune că dau gust bun mâncărurilor?
Îmi place natura?
Îmi place să descompun în elemente şi să recompun textele de învăţat?
Referinţe bibliografice
1. Cerghit, I., (2002), Sisteme de instruire alternative şi complementare, Editura Aramis, Bucureşti;
2. Neacşu, I., (1999), Instruire şi învăţare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti;
3. Nicolescu, B., (1999), Transdisciplinaritate, Editura Polirom, Iaşi;
4. *** (2001), Instruire diferenţiată, aplicaţii ale teoriilor inteligenţelor multiple. Ghid pentru formatori
şi cadre didactice, MEC, Seria calitate în formare, Bucureşti.

Secvențe/momente ale lecției
Profesor învățământ primar Rodica LEONTE
Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău
În funcție de formarea inițială, zona/centrul universitar unde ne-am format, abordăm
secvențele/momentele lecției.
Cu ani în urmă, când liceele pedagogice se ocupau de perfecționarea periodică a învățătorlor
și educatoarelor pentru obținerea definitivării în învățământ și a gradelor didactice acest aspect nu
constituia o problemă. În prezent, când definitivarea în învățământ a devenit examen național – ca de
altfel și titularizarea, iar de organizarea gradului didactic doi se ocupă centrele universitare, iar
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rezultatele la aceste examene pentru mulți colegi nu sunt mulțumitoare, am început să mă întreb serios
care sunt cauzele.
În urma participării în luna mai a acestui an la un curs de formare la care formator a fost
prof. univ. dr. Sorin Cristea, dar și la conferințele organizate prin Casa Corpului Didactic „Grigore
Tabacaru” Bacău, am început să-mi clarific unele cauze ale rezultatelor mai puțin mulțumitoare.
Principala cauză ar fi neconcordanța planurilor-cadru pentru elevii de la profilul pedagogic
din liceele pedagogice cu programa pentru definitivat (lipsa disciplinei limba română), iar la studenții
de la specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar – numărul insuficient de ore
destinate acestei discipline. La cei din urmă se mai adaugă și numărul mic de ore destinat practicii
pedagogice și superficialitatea cu care este tratată aceasta.
Apoi abordarea neuniformă a secvențelor/momentelor lecției constituie o altă cauză în
notarea nemulțumitoare (fiecare centru universitar/zonă are o altă abordare).
Dacă până în acest an școlar eram de acord 100% cu CEAPDOFERT-ul învățățat în liceu
(bineînțeles cu adaptarea acestor momente în funcție de tipul de lecție), în urma participării la cursul
susținut de ilustrul pedagog amintit mai sus, am început să văd altfel lucrurile.
Astfel, pentru o lecție mixtă, avem următorul scenariu:
STRUCTURA LECȚIEI MIXTE
NR.
ACŢIUNI/ETAPE
EVENIMENTELE DIDACTICE ANTICIPATE
TIMP
CRT.
(orientativ)
1.
Organizarea clasei
2 min.
2.
Comunicarea
1 min.
pedagogică a
scopului general şi a
obiectivelor
operaţionale
3.
Evaluarea iniţială
Prin îmbinarea a trei forme de evaluare, angajate
10 - 14 min.
în vederea evaluării cât mai multor elevi în timp
intensiv:
Evaluare frontală – orală (conversație, dezbatere,
asalt de idei);
Evaluare pe microgrupe: scrisă; practică (teste
docimologice, lucrări scrise, lucrări practice)
Evaluare individuală: scrisă, practică (teste
docimologice, lucrări scrise, lucrări practice)
4.
Predarea-învăţarea- - Actualizarea ideilor-ancoră (conținuturi de bază) 30 - 34 min.
evaluarea continuă
- Activizarea clasei prin metode în care
predomină: comunicarea (expozitivă, dialogată),
investigaţia (directă/observare, experiment;
indirectă/demonstrație, modelare, problematizare);
acţiunea practică (algoritmizată, euristică);
instruirea programată (inclusiv prin calculator);
- Fixarea iconică a schemei lecţiei predateînvăţate-evaluate (prin imagini, scheme, modele
etc. prezentate inclusiv prin mijloace computeriale;
- Temă pentru acasă în raport cu: ceea ce s-a
predat-învăţat-evaluat în clasă; timpul real de
învăţare al elevului; perspectiva succesului şcolar
(minim, mediu, maxim) generalizat.
5.
Evaluarea finală
Frontală/nonformală (apreciere verbală, generală,
4 min.
specificată);
Individuală/formală (note, calificative –
comunicate, argumentate, însoțite de îndrumări
metodice);
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Stabilirea liniei de perspectivă a clasei de elevi.
Nu-mi explicam până acum de ce feedbakul trebuie să fie secvență/moment de sine stătător,
încercam din răsputeri să completez această secvență și pe bună dreptate, când feedbackul trebuie
avut în vedere pe parcursul întregului demers didactic/lecții.
În vederea elaborării unui proiect didactic resursele pedagogice trebuie organizate
asfel:
I. ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ:
Unitatea de învăţământ: ...................................................................................................................
Clasa: .....................................
Disciplina de învăţământ: ...................................................................................................................
Aria curriculară: ........................................................................................................... ......................
Profesor/propunător: .................................................... specializare:.......................grad didactic:........
Spaţiul pedagogic: ........................................................................... Timpul pedagogic: .....................
II. ORGANIZAREA PEDAGOGICĂ:
Tema lecției (a capitolului/modulului/unităţii de
instruire/învăţare): ....................................................
Subiectul/titlul lecției: ...................................................................................................
Forme de organizare:
a) Determinate social – frontal cu ........ elevi
b) Iniţiate de profesor – pe microgrupe; - individual.
Tipul de lecție (în funcţie de scopul general) ....................... lecție mixtă (combinată) cu scop de
predare-învățare-evaluare.
Varianta de lecție mixtă (în funcţie de ponderea anumitor obiective operaţionale, de gradualizarea
lor (minimă – medie – maximă), stabilite în raport de context, de calitatea resurselor pedagogice
disponibile (informaționale, umane, didactico-materiale).
III. PLANIFICAREA (CONCEPEREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE)
1. Scopul general al activităţii didactice (exprimă sintetic competenţele şi conţinuturile de
bază, derivate din obiectivele specifice/de referință la nivel de capitol/modul de studiu
/unitate de instruire/învăţare)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
2. Obiectivele concrete/operaţionale, deduse din scopul general, definite în termeni de acțiuni
concrete, observabile, ale elevilor, evaluabile pe baza unor criterii calitative/cantitative (2 5 obiective concrete/operaționale): ........................................................................................;
3. Conţinuturi de bază, corespunzătoare scopului general şi obiectivelor operaţionale (date,
informații, concepte, principii, reguli etc. cu valoare metodologică ridicată): ....................
4. Metode didactice (1 - 2, căi de acțiune propuse elevilor, valabile pe tot parcursul lecției);
procedee didactice (2 - 4, subordonate metodei didactice, îndeplinind funcția de sprijinire a
acesteia în anumite secvențe ale lecției, dar și de înlocuire a metodei didactice, atunci când
constatăm pe parcursul desfăşurării lecţiei că metoda propusă de profesor nu este preluată
de elevi), mijloace de învăţământ (ca instrumente care susțin metodele și procedeele
didactice): ...........................................
P.S.: Clasificarea corectă a metodelor se face astfel: metode tradiţionale şi metode moderne NU active/interactive, deoarece toate metodele trebuie să activeze elevii în procesul instructiveducati. Dacă nu, trebuie să avem capacitatea de a înlocui metoda.
5. Evaluarea, prin metode integrate la nivel de strategie de:
• evaluare iniţială .............................................................
• evaluare continuă...........................................................
• evaluare finală ………………………
Bibliografie
•
Cerghit, Ioan (coord.), Perfecționarea lecției în școala modernă, Editura Didactică și Pedagogică,
București, 1983;
•
Cristea, Sorin, Studii de pedagogie generală, Editura Didactică și Pedagogică RA., București, 2005,
2009;
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Proiect educațional
„Diversitatea în muzică, dans și voie bună”
Profesor învățământ primar Camelia MAFTEI
Școala Gimnazială „Scarlat Longhin” Dofteana, jud. Bacău
„Copilăria este şuvoiul de apă care izvorăşte limpede şi curat din adâncurile fiinţei şi la
care omenirea aleargă fără încetare să-şi potolească setea idealurilor sale de dragoste,de bunătate,
de frumuseţe, de perfecţiune.” (Francesco Orestano)
Copilăria este un tărâm magic.
Nu ştim când şi unde începe şi nu ştim când şi unde se termină.
Ne trezim doar că nu mai suntem copii, că am ieşit din copilărie, uneori fără să o fi trăit pe
deplin…
Copilăria este o lume fermecată, duioasă, lină, în care orice se poate întâmpla. Absolut
orice!
Copilăria este singurul moment al vieţii în care trăim totul la maximă intensitate. În care
plângem şi râdem în acelaşi timp, în care ne supărăm şi iertăm după câteva momente, în care suntem
singuri şi totodată cu toată lumea.
Hai mai bine despre copilărie să vorbim, căci ea singură este veselă şi nevinovată. Şi drept
vorbind, acesta-i adevărul!
Proiectul își propune creșterea beneficiilor diversității și nediscriminării în rândul elevilor
prin activități comune în care vor valorifica obiceiurile și tradițiile culturii din care fac parte.
Proiectul oferă o astfel de ocazie, de întâlnire a tuturor: copii, părinţi, dascăli, într-o lume
inocentă, hazlie, plină de neastâmpăr şi energie: LUMEA COPIILOR. Prin propunerile noastre
copiii ne vor fi ghizi printr-o lume a jucăriilor realizate de ei pentru ei, ne vor fi gazde într-o lume
de poveşti, costumaţi în personaje pline de farmec şi ne vor îmbogăţi sufleteşte prin melodii şi ritmuri
vesele, pline de dragoste, declaraţia lor de iubire!
Luând parte împreună la această zi, va deveni o clipă de neuitat, iar zâmbetul şi bucuria va
face acest loc mai fericit.
Tipul activităţii: extracurricular
Tipul proiectului: local
Scopul proiectului:
☺Desfăşurarea unor activităţi menite creșterii beneficiilor diversității și nediscriminării în rândul
elevilor prin activități comune în care vor valorifica obiceiurile și tradițiile culturii din care fac parte.
☺Dezvoltarea creativităţii;
☺Realizarea unei atmosfere de sărbătoare pentru copii
Obiective:
►Conștientizarea necesității păstrării obiceiurilor și tradițiilor culturii din care fac parte;
►Dezvoltarea abilităților și aptitudinilor, precum și apartenența la comunitate;
►Educarea abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi.
Grupuri ţintă:
• clasele a II-a și a III-a – 30 elevi,
• clasele V–VIII – 30 elevi,
• părinții elevilor,
• 20 cadre didactice,
• comunitatea.
Parteneri implicaţi: Şcoala Gimnazială „Scarlat Longhin”, Primăria Dofteana, TV Kit Onești.
Calendarul activităților:
▪ Lansarea proiectului „Diversitate în muzică, dans și voie bună” – ianuarie 2017 –
informarea elevilor, părinților, cadrelor didactice;
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▪

Februarie 2017 – înscrierea în cadrul proiectului a elevilor și cadrelor didactice
participante;
▪ Atelierul mâinilor dibace - martie 2017 - ateliere de lucru cu elevii pentru realizarea
materialelor (pliante, afișe, costume) în colaborare cu părinții acestora;
▪ Ziua Pământului - activitate de confecţionare a costumelor din materiale reciclabile elevii din grupul țintă împreună cu cadrele didactice participante – aprilie 2017;
▪ Ne pregătim să te sărbătorim copilărie – pregătirea momentelor artistice pentru
spectacol – mai 2017;
▪ Spectacol „Diversitate în muzică, dans și voie bună” – 4 iunie 2017;
▪ În cadrul activității elevii vor prezenta un spectacol: dans popular, dans modern,
scenete, interpretare muzică, paradă de modă;
▪ Jurnal de bord - elaborarea şi editarea unor materiale cu privire la activităţile derulate
– iunie 2017.
Resurse materiale:
▪ Stație audio, jucării muzicale (microfon, chitară, orgă cu microfon și adaptor, tobă, pian,
tamburină, xilofon, maracas, muzicuță, acordeon), baloane, aparat foto, tricouri, cercuri,
corzi, lipici cu sclipici, role pamblică ornamentală, markere, hârtie xerox, hârtie colorată,
Rezultate aşteptate la finalitatea proiectului:
▪ realizarea de pliante și afișe pentru mediatizare
▪ diplome de participare
▪ fotografii, tricouri
▪ album foto, scenete, cântece, dansuri, costume create de elevi, părinţi şi cadre didactice.
Impact așteptat:
▪ Elevii si părinții vor conștientiza necesitatea păstrării obiceiurilor și tradițiilor culturii din
care fac parte.
▪ Participanții vor avea posibilitatea să cunoască şi să participe la activităţi diverse care să le
dezvolte abilităţile şi aptitudinile, precum şi sentimentul apartenenţei la comunitate.
▪ Informarea colegilor lor despre activităţile şi acţiunile la care au luat parte, va duce la
creşterea motivaţiei de a organiza şi participa la activităţi asemănătoare.
▪ Participarea partenerilor, autorităţilor locale şi a părinţilor la activităţile proiectului vor
duce la instituirea unei relaţii mai eficiente de informare, comunicare şi implicare, între
şcoală şi comunitate.
Poze care stau mărturie frumoaselor clipe din timpul spectacolului.
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Calitatea relaţiei educaţionale
Profesor învățământ primar Titiana MAREȘ
Şcoala Gimnazială Solonţ
Despre calitatea relaţiei educaţionale şcolare se vorbeşte tot mai mult în ultima vreme.
Dascălul este cel care controlează şi evaluează, cel care corectează greşelile, este iniţiatorul, cel care
dă explicaţii şi sfaturi, cel care observă, soluţionează disputele, păstrează disciplina şi modelează
conştiinţa şi conduita morală a copilului.
Pentru o mai bună integrare şcolară şi socială, pe lângă rolul determinant al familiei intervine
şi cel al învăţătorului, care ajută mult la modelarea personalităţii micilor şcolari.
Totodată, este foarte important ca învăţătorul să ştie a lăsa elevului întreaga posibilitate şi
capacitate de manifestare spirituală. Îndrumarea şi controlul învăţătorului sunt „îngrădiri favorabile”
care permit elevilor să progreseze pe drumul autonomiei. Condiţia este ca îndrumarea şi controlul să
nu devină prepoderente în raport cu dialogul şi creaţia, cu cooperarea şi exprimarea spontaneităţii, cu
încurajarea unor noi posibilităţi de a concepe ţi a ordona lucrurile, ideile, faptele. A acorda libertate
copiilor nu înseamnă însă a o răpi dascălului. Dimpotrivă, ea presupune prezenţa lui şi pretinde ca el
să fie foarte activ în îndeplinirea sarcinii sale de a oferi stimulare, sugestii oportune şi un sprijin
adecvat, de a deschide perspective culturale şi morale, de a încuraja evoluţia personalităţii copilului
şi buna lui integrare şcolară şi socială.
Au de ce să ceară părinţii iertare copiilor?
Cu siguranţă interogaţia stârneşte controverse, deşi nu aceasta este intenţia mea. Întrebarea
se doreşte doar un subiect de reflecţie pentru orice intervenţie educativă, dar şi pentru copii.
Înainte de a căuta un răspuns, ţin să precizez că, dincolo de ceea ce înseamnă cadru didactic,
sunt părinte, aşa că orice discuţie pe această temă realmente mă interesează.
Ce motive ar avea un părinte să-şi ceară iertare de la copilul căruia i-a dat viaţă?
• Că l-a dorit şi l-a adus pe lume?
• Că, deşi îl iubeşte, nu-i poate oferi tot ceea ce râvneşte?
• Că, dincolo de condiţiile materiale, nu i-a oferit zestrea ereditară care i-a făcut
celebri pe alţii?
• Că, uneori, dorind să-i ofere totul copilului, ia drumul străinătăţii, părăsindu-l
înainte ca el să-şi poată lua existenţa în propriile mâini?
Teoretic, pentru tot ce depinde de noi, părinţii, nu ar trebui să fim în situaţia de a cere iertare
copiilor noştri. Poate doar pentru faptul că le-am dat viaţă...
Dar n-ar trebui să fim niciodată în situaţia de a cere iertare propriilor copii pentru faptul că
din nepricepere sau egoism i-am educat pentru noi şi nu pentru a fi independenţi, pentru a gândi liber;
că, obsedaţi de propriile noastre plăceri, pasiuni sau de profesie i-am neglijat; că am fost prea severi
câteodată, voit sau inconştient; că am folosit gesturi violente; că am creat un climat familial anxios,
propice formării unor copii timizi, inhibaţi, lipsiţi de personalitate sau, dimpotrivă, copii nestăpâniţi,
cu tendinţe de vagabondaj sau conduită agresivă. Oare pentru că i-am răsfăţat în exces şi am format
nişte fiinţe egoiste care vor totul de la cei din jur fără să ofere nimic în schimb, ar fi cazul să le cerem
scuze? Că am creat în familie conflicte pe fondul consumului de alcool, prin certuri nesfârşite, prin
legături extraconjugale sau divorţ, prin limbaj injurios, le-am dat copiilor motive să ne judece?
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Dacă toate acestea îi pot face pe copii să manifeste tulburări de comportament, nervozitate,
instabilitate, impulsivitate şi-i determină să mintă, nu cumva au şi ei dreptul să ne întrebe din când în
când de faptele noastre aşa cum noi îi întrebăm de ale lor?
Dincolo de întrebări şi răspunsuri dureroase, trebuie să fim conştienţi că modul de
comportare al unui copil depinde, în mare măsură, de felul în care se comportă adulţii care-i stau în
preajmă. Nu avem nevoie de învinuirea copiilor, nici de scuze sau de regrete tardive. Nu folosesc
nimănui. Avem nevoie de luciditate să ne ajutăm copiii să depăşească impasul comportamental în
care se află.
Cred că ar fi bine să începem prin a sta de vorbă cu noi înşine, prin a ne recunoaşte greşelile
şi a încerca să descoperim împreună un remediu. Nu trebuie neglijat nici un aspect al vieţii noastre
comune: părinte – copil - şcoală, iar dacă ni se pare că am epuizat ceea ce ştiam pe linie educativă de
la părinţii noştri, să nu ezităm să citim o carte de psihologie sau de pedagogie şi să consultăm personal
specializat în consiliere educativă.
Viaţa nu iartă bâlbâielile educative şi nu aşteaptă scuze, ci fapte.
De ce au nevoie copiii?
1. Iubire necondiţionată
Copiii au nevoie de dragostea părinţilor şi a celorlalţi membri ai familiei, indiferent de
cum arată, ce pot să facă, sau dacă sunt sau nu sănătoşi. Copilul are, în genere, două temeri:
a) că nu este iubit pentru că nu merită (din cauza fizicului, a sănătăţii sau a eşecurilor
repetate).
b) că el nu poate iubi pe alţii, că nu-şi poate exprima liber sentimentele.
2. Nevoia de relaţie
Dacă familia nu reacţionează bine, copilul nu este capabil de relaţii armonioase, nici cu
părinţii, nici cu ceilalţi. Dacă în familie sunt numai restricţii, copilul devine un rebel, un veşnic
neadaptat. Dimpotrivă, dacă i se acordă deplină libertate prea de timpuriu, atunci copilul devine
derutat.
3. Nevoia de exemplu
Acţiunile şi faptele părinţilor au mai mult impact asupra lor decât cuvintele. Autoritatea
părinţilor creşte dacă sunt perseverenţi, adică ceea ce cer şi controlează şi nu schimbă uşor cerinţele.
Împlinirea părinţilor este, de asemenea, foarte importantă.
De ce nu au nevoie copiii?
1. Copilul nu are nevoie de restricţii, de interdicţii care-i vor stârni mai mult curiozitatea,
ci trebuie să urmărim formarea caracterului prin convingeri.
2. Să nu-i accentuăm vinovăţia, greşeala, eşecul. El trebuie condus spre rezolvarea
problemelor, spre a fi convins că orice problemă are o rezolvare pentru care trebuie să gândească cu
luciditate.
3. Copilul nu are nevoie să vadă cum părinţii aruncă vina unul pe altul, se acuză reciproc
de problemele familiei în loc să găsească împreună rezolvarea.
4. Copilul nu are nevoie să-i povestim cum eram noi şi ce făceam când eram de vârsta lui,
deoarece el nu poate urma exemplul nostru, altele fiind acum relaţiile între oameni în societate, între
copii, altă mentalitate asupra muncii, vieţii, în general.
5. Copilul nu trebuie împovărat cu grijile şi problemele noastre, deoarece el nu le va putea
rezolva nicicum.
6. Copilul nu are nevoie de restricţii, de interdicţii care-i vor stârni mai mult curiozitatea,
ci trebuie să urmărim formarea caracterului prin convingeri.
7. Să nu-i accentuăm vinovăţia, greşeala, eşecul. El trebuie condus spre rezolvarea
problemelor, spre a fi convins că orice problemă are o rezolvare pentru care trebuie să gândească cu
luciditate.
8. Copilul nu are nevoie să vadă cum părinţii aruncă vina unul pe altul, se acuză reciproc
de problemele familiei în loc să găsească împreună rezolvarea.
9. Copilul nu are nevoie să-i povestim cum eram noi şi ce făceam când eram de vârsta lui,
deoarece el nu poate urma exemplul nostru, altele fiind acum relaţiile între oameni în societate, între
copii, altă mentalitate asupra muncii, vieţii, în general.
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10. Copilul nu trebuie împovărat cu grijile şi problemele noastre, deoarece el nu le va
putea rezolva nicicum.
Ruperea comunicării între doi poli atrage imediat după sine o „suferinţă” sau carenţă
manifestată în celelalte două axe de comunicare. Astfel, dacă, de exemplu, părinţii nu susţin pe deplin
rolul „sui – generis” de „dascăli” de viaţă pentru copilul lor de vârstă şcolară, apare riscul ca acesta
să-şi deterioreze, mai mult sau mai puţin, şi relaţia cu şcoala, ca instituţie, precum şi propriul său
traseu educaţional.
Şcoala intervine în procesul formării şi dezvoltării copilului după „cei şapte ani de acasă”,
adică după ce multe dintre „scenariile”, tiparele de acţiune au fost deja formate şi (măcar parţial)
consolidate în cadrul relaţiilor familiale. Adesea, neînţelegerile în familie, lipsa de timp acordat
copiilor şi starea de stress permanent se reflectă într-un fundal axiogen al copilului, care se simte
neiubit, neglijat, o povară, o obligaţie. Şi toate aceste anxietăţi perturbă imaginea de sine a viitorului
adult, având consecinţe diverse şi uneori imprevizibile pentru manifestarea sa ulterioară.
Categorii de părinţi şi influenţa lor educativă
Învățătoroare Ana-Maria MARIN
Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău
Un proverb spune: ,,O vorbă bună rostită la timp, înviorează sufletul copilului, precum şi ploaia
bună, căzută la timp potrivit, înviorează câmpul”.
Una dintre cele mai mari nevoi ale copilului este să aibă nişte părinţi care să-şi înţeleagă
poziţia autoritară în planul dinamic al unei familii. Iată câteva tipuri de conduită parentală şi
consecinţele acestora asupra personalităţii copilului:
1. părinţii controlori intruzivi care nu oferă libertatea de alegere copilului şi decid ei pentru copil
pentru binele lui. Este una dintre cauzele dependenţei parentale care mai apoi se poate deveni uşor
dependenţă conjugală. Ar fi de dorit ca un copil să poată lua hotărâri de îndată ce el poate face acest
lucru;
2. părinţii distanţi care se ocupă mai mult de ei - înşişi decât de copil, de unde şi necesitatea copilului
de a atrage atenţia, de a se pune în valoare, de a le arăta meritele proprii, pentru a fi în cele din urmă
demn de interesul lor;
3. părinţii care prezintă ei - înşişi o stimă de sine scăzută, transmiţând modelul parental prin imitaţie;
4. părinţii alcoolici oferă o imagine vulnerabilă, chiar de degradare fizică şi/sau mentală care poate
fragiliza stima de sine a copilului;
5. părinţii abuzivi verbal sancţionează prin remarci devalorizante punctele sensibile şi greşelile
copiilor lor. Părinţii pot face abuz de puterea lor (abuzul din dragoste) bruscând şi dispreţuind
eforturile copilului: Nu poţi face nimic ca lumea? Abuzul poate include durerea fizică – dar rana cea
mai adâncă, rana care durează, este cea emoţională. Copilul este încurajat să creadă: Nu sunt bun de
nimic! Luarea în râs a copilului, criticarea lui (nu a comportamentului greşit/inadecvat) pentru
nimicuri, faptul de a-l da exemplu altor copii dăunează integrării, pot să producă închiderea în sine,
timiditate şi un grav sentiment de inferioritate.
6. părinţii abuzivi fizic, incapabili de a-şi controla pulsiunile agresive faţă de copii lor cultivă un
mediu familial periculos şi imprevizibil în care copilul nu se simte în siguranţă şi poate dezvolta o
slabă autovalorizare .
7. părinţii rigizi: impun copiilor propriile idei, opinii, modul de a trăi şi a vedea, obişnuinţele lor, fără
nici o abatere şi fără să ţină cont de particularităţile individuale ale fiecăruia. Asemenea părinţi
intipăresc în mintea copiilor repere foarte precise în timp şi spaţiu, care pot ajuta la înţelegerea lumii
înconjurătoare. Dacă însă rigiditatea se combină cu o îngustime de vederi şi de interese, vor apărea
drept consecinţe în dezvoltarea copiilor unele atitudini de infantilism şi renunţare, iar mai târziu o
sărăcie a personalităţii.
8. părinţii boemi: aceştia lasă copiii mai mult în seama altor persoane sau în voia lor. Ca o consecinţă
poate să apară la copii o lipsă de prezenţă care să provoace o delăsare morală, lipsa unor puncte de
reper în viaţă şi a unei baze suficiente care să le garanteze un sentiment de securitate.
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9. părinţii anxioşi: fac ca asupra copilului să planeze o presiune, deoarece acesta se simte spionat şi
strict supravegheat. Deoarece din gesturile sale se naşte teama, copilul ajunge la un fel de deposedare
de el însuşi.
10. părinţii infantili: refuză să se autodefinească în calitate de părinţi şi se retrag din faţa oricărei
responsabilităţi, fiind, de regulă, prea absorbiţi de propriile lor probleme de afirmare personală.
Această depărtare se anulează uneori brusc, părinţii adoptând o poziţie prea apropiată de cea a
copilului, printr-o identificare exagerată. Drept consecinţă, copiii părinţilor infantili riscă să nu aibă
prea mare încredere în forţele proprii şi să fie dependenţi şi uşor influenţabili.
11. părinţii incoerenţi: se caracterizează printr-o mare instabilitate privind modul de relaţionare cu
copiii. Activitatea educativă prezintă multiple neregularităţi, exigenţele cele mai nemăsurate
alternează brusc cu perioade de libertate totală. Dacă copilul nu are sprijinul unei personalităţi
puternice care să se substituie părinţilor, el va prezenta adesea o stare accentuată şi continuă de
descumpănire.
12. părinţii prea indulgenţi: nu manifestă nici un fel de limită şi nici un fel de rezervă în a acorda
copilului tot ce acesta îşi doreşte. Drept consecinţă, copilul nu va putea mai târziu să suporte nici o
frustrare, cultivând totuşi un anumit sentiment de vinovăţie.
13. părinţii prea tandri: creează, de regulă, un climat prea încărcat de stimulente afective, fiecare
părinte revărsându-şi fără nici o rezervă întreaga lui afectivitate. Asemenea atitudini pot favoriza
uneori conturarea la copii, pe măsură ce cresc, a unor comportamente deviante pe linie sexuală.
14. părinţii „normali”, cu un stil optim de interacţiune cu copilul, combină autoritatea şi fermitatea
în luarea hotărârilor cu o modalitate de relaţie cu copilul căruia îi cultivă independenţa şi
recunoaşterea drepturilor.
Concluzii
• Familia este un factor determinant care modelează principiile și realizarea copiilor. Este
o puternică influență asupra a ceea ce am devenit, asupra modului în care ne vedem pe noi înșine,
asupra a tot ce ne influențează pe noi.
• „Meseria” de părinte este foarte grea. În condițiile unei atmosfere familiale echilibrate
și prielnice dezvoltării copilului, familia este în primul rând cadrul existenței biofizice ale acestei
dezvoltări.
• Părinţii trebuie să fie un exemplu, să conducă, să călăuzească, să direcţioneze, să
corecteze şi să încurajeze. Personalitatea părinţilor stă la baza structurii autorităţii pe care o impune
o familie. Viitorul unui popor întreg stă în mâinile părinţilor, pentru că acesta depinde de copiii noştri
şi de lumea pe care ei o vor construi şi-şi vor întemeia viziunea zilei de mâine.
• Părinţii trebuie să înţeleagă bine relaţia dintre faptă şi masura ei educaţională. În climatul
educaţional sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea şi blândeţea, afectivitatea şi
sobrietatea, largheţea şi stricteţea) toate însă cu măsură şi la timp, orice exces fiind păgubitor în sfera
formării umane.
Jocuri de dezvoltare psihică (dezvoltare intelectuală)
Profesor învăţământ primar Elena MATASĂ
Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Bacău
1. Importanţa
Am pornit de la ideea că jocul constituie o modalitate cu mare forţă de acţiune asupra
cunoaşterii realităţii, îmbogăţind experienţa de viaţă a copiilor, stimulând potenţialul lor creativ.
În general prin joc se pun bazele formării caracterului, a personalităţii copilului.
Jocul oferă posibilitatea supravegherii și îndrumării îndeaproape a evoluției copilului fiind
în același timp o bună metodă de descifrare a capacităților psihice, intelectuale permițând aplicarea
unor metode corective optime fiecărui caz în parte pentru asigurarea unei dezvoltări armonioase și
echilibrate.

106

Anuarul Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Bacău - 2017
Prin joc este stimulată libertatea de gândire și acțiune, libera inițiativă și creativitatea,
spiritul de cooperare, disciplină, dar și descoperirea și asimilarea unor modele de comportament în
care sunt implicate reale valori civice și morale.
2. Aplicaţie
Joc: „Găseşte perechi asemănătoare!”
Obiective: să descopere regula prin care s-au format perechile de numere, să formeze cât mai multe
perechi de numere conform regulilor descoperite, să calculeze corect în concentrul 0 - 20;
Sarcina didactică: identificarea relaţiei existente între perechile de numere, identificarea altor
perechi de numere care să corespundă cerinţei.
Regula jocului: copiii identifică relaţia dintre perechile de numere şi caută să formeze alte perechi
după acelaşi criteriu.
Elemente de joc: surpriza, aplauzele, recompensa.
Material didactic: cretă albă, cretă colorată.
Desfăşurarea jocului: Învăţătorul desenează pe tablă figurile de mai jos (cu cretă albă).

15
18

17

9

20

14
15 8
2
11

16
3

6
5

7

15
12

10
13

În jurul figurilor au fost scrise mai multe numere. Câte două au fost unite formând perechi:
7 şi 2, 18 şi 13 (diferenţa lor este 5); 17 şi 3, 11 şi 9 (suma lor este 20).
Elevii trebuie să privească cu atenţie perechile de numere şi să afle ce legătură există între
ele. Cei care au aflat care este regula formării perechilor, scriu în caiete şi alte perechi. Cei care
termină primii sunt cei mai isteţi şi au dreptul să mai caute singuri astfel de perechi, până termină şi
ceilalţi colegi.
Cei mai atenţi şi mai pricepuţi vor fi aplaudaţi de colegi şi recompensaţi.
Pentru complicarea jocului, se pot strecura intenţionat şi numere care nu formează perechi.
3. Concluzii
Din punct de vedere pedagogic, jocul este un element de sprijin în educaţie, mai cu seamă
atunci când este investit cu finalităţi programate de dezvoltarea potenţialului psiho-motric şi socioafectiv al personalităţii.
Jocul copiilor poate constitui un teren important de descifrare a capacităţilor psihologice,
inclusiv a celor intelectuale şi a trăsăturilor de personalitate, a aspectelor mai importante ale
sociabilităţii copilului.
Creează cadrul organizatoric in care se dezvoltă curiozitatea şi interesul elevilor pentru
conţinutul studiat, spiritul de investigare şi se formează deprinderile elevilor de folosire a
cunoştinţelor dobândite.
Jocurile au contribuit la dezvoltarea spiritului de observaţie, a atenţiei, a imaginaţiei
creatoare şi a gândirii logice.
De asemenea, prin aceste jocuri vom urmări consolidarea cunoştinţelor aritmetice, utilizarea
terminologiei şi a conceptelor matematice.
Un material didactic adecvat face ca jocurile să fie mai atractive şi mult mai interesante.
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Colaborarea şcoală-familie
Profesor învățământ primar Ionela MĂGIRESCU
Şcoala Gimnazială ,,Miron Costin” Bacău
Una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii educative
desfăşurate cu elevii o constituie asigurarea unei depline unităţi de acţiune a tuturor factorilor
educativi: şcoală, familie, comunitate. Dacă este adevărat că şcoala este factorul de care depinde în
mod covârşitor devenirea personalităţii umane, tot atât de adevărat este că educaţia coerentă nu
poate face abstracţie de rosturile familiei în această comuniune. Şcoala şi familia sunt două instituţii
care au nevoie una de alta.
Problema relaţiilor dintre cadrul didactic şi părinţi reprezintă, probabil, unul dintre cele mai
importante aspecte ale managerului şcolar. (Iucu, 2006, p. 157) Şcoala şi familia trebuie să găsească
făgaşul colaborării autentice bazată pe încredere şi respect reciproc, pe iubirea faţă de copil, să facă
loc unei relaţii deschise, permeabile, favorizante schimbului şi comunicării de idei.
Părinţilor le revine rolul esenţial în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai
existenţa materială, cât şi un climat familial, afectiv şi moral. Sunt situaţii în care familia consideră
că este suficient să se ocupe doar de satisfacerea nevoilor primare (hrană, îmbrăcăminte, locuinţă,
cheltuieli zilnice etc.), ignorând importanţa unei comunicări afective, nestimulând dezvoltarea
sentimentului de apartenenţă. Acasă trebuie să creeze un mediu de încredere, echilibrat, în care
copilul să se manifeste neîngrădit, iar în relaţia cu şcoala pot colabora cu alţi membrii ai comunităţii
şcolare pentru a crea un climat care sprijină învăţarea, atât în şcoală cât şi în afara ei.
Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire
la tot ceea ce ţine de orientarea copilului, ci şi înarmarea părinţilor cu toate problemele pe care le
comportă această acţiune. În ceea ce priveşte relaţia şcoala-familie se impun deschideri oferite
părinţilor privind aspectele şcolare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc.
O bună colaborare între familie și şcoală se poate realiza prin parteneriate. Motivul
principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes la
şcoală și, mai târziu, în viață. Atunci când părinţii, elevii și ceilalţi membri ai comunității se consideră
unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să
funcţioneze.
Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea școlii şi a clasei de
elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă
de natura relaţiilor publice.
Pedagogia contemporană promovează şi încurajează parteneriatele dintre şcoală şi familie
din mai multe motive (Mâţă, 2015, p. 117).

ŞCOALĂ

PARTENERIAT
M
O
T
I
V
E

FAMILIE

➢ Părinţii şi profesorii au dreptul să influenţeze

gestiunea şcolară.
➢ Părinţii sunt juridic responsabili de educaţia
copiilor lor.
➢ O bună parte din educaţie se petrece în afara
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Avantajele parteneriatului şcoală-familie (Agabrian şi Millea, 2005, apud. Mâţă, 2015, p. 117):
➢ îmbunătăţirea abilităţilor educaţionale ale părinţilor;
➢ dezvoltarea abilităţilor de lideri ale părinţilor;
➢ conectarea familiilor cu membrii şcolii şi ai comunităţii;
➢ oferirea de servicii şi suport familiilor;
➢ crearea unei atmosfere de lucru mai sigură în școală;
➢ perfecționarea abilităților școlare ale elevilor;
➢ oferirea de ajutor în managementul şcolii;
Expresia parteneriat cu familia nu înseamnă doar o altă denumire a unei relaţii mai vechi
în care familia era informată periodic ori la cerere, asupra evoluţiei copilului în activitatea şcolară.
Este vorba de o schimbare de statut a familiei în raport cu şcoala. Familiei îi revin acum mai multe
drepturi - pe care noi trebuie să-i ajutăm, să-i conştientizăm şi să beneficieze de ele – dar şi sarcini
sporite. Schimbările în plan socio-economic exprimă necesitatea reală a colaborării între şcoală şi
familie atât în rezolvarea unor sarcini de susţinere materială, precum şi în cooperarea în alegerea
programelor de instruire şi educare (curriculum la decizia şcolii), pentru cunoaşterea personalităţii
copiilor, pentru orientarea şcolară şi profesională.
Părinţii au nevoie de instruire în ceea ce priveşte modul de urmărire al îndeplinirii sarcinilor
şcolare şi controlul conduitei copilului. Sunt părinţi care intervin în activitatea de învăţare a copilului
în mod necorespunzător, fie având tendinţa de a se substitui copilului în efectuarea unor teme, prin
alte metode decât cele indicate, fie manifestând exigenţe nerealiste faţă de acesta.
Activitatea de îndrumare a părinţilor de către învăţător este evident necesară. Această
îndrumare se poate realiza prin diferite forme de organizare a educaţiei părinţilor şi a colaborării
şcoală-familie (apud Creţu şi Nicu, 2009, p. 65, apud. Mâţă, 2015, p. 117):
- asociaţii ale părinţilor şi profesorilor, cu o largă libertate de iniţiativă;
- consilii de administraţie şcolară formate din părinţi, cu rol informaţional, consultativ şi decizional;
- comitete de părinţi pe clase/şcoli, fără rol decizional, care sprijină şcoala în rezolvarea unor
probleme, şcoli ale părinţilor şi şcoli ale mamelor;
- ,,şcoli de vară”, cu implicarea activă a aşa-ziselor comitete vechi de părinţi şi cu asistenţa
(participarea pasivă) viitorilor părinţi.
În relația școală – familie se pot ivi dificultăți de ordin comportamental, întâlnite atât la
părinți, cât și la profesori și la conducerea școlii, sau de ordin material; relația respectivă cere un
surplus de efort din punct de vedere material și de timp. Dacă fiecare partener îşi respectă rolul (cadru
didactic, părinte) şi nevoile copilului, colaborarea va fi eficientă. (Mâţă, 2015, p. 118)
Rolul cadrului didactic
Rolul părinţilor
✓
✓
✓
✓

Adoptă mult tact şi profesionalism.
Manifestă o atitudine de prietenie, nu de şef
care dă ordine.
Găseşte argumentele potrivite şi temeinice
în comunicarea cu părinţii.
Informează părinţii cu privire la aspectele
pozitive şi negative din activitatea elevului
la şcoală.

✓
✓
✓

Se informează despre rezultatele muncii
şi despre comportarea copilului la
şcoală.
Participă la activităţile organizate de
şcoală în colaborare cu familia.
Manifestă interes faţă de activitatea
şcolară a copilului, îl susţin şi îl
motivează corect.

Este necesar ca părinţii să îşi schimbe optica pe care o au asupra întâlnirilor din mediul
şcolar, aceastea putând deveni un sprijin real în îmbunătăţirea relaţiei dintre părinte şi copil, părinte
şi cadru didactic.
Gradul de implicare a părinţilor în viaţa şcolară a copiilor lor influenţează şi rezultatele
acestora, în sens pozitiv: cu cât părinţii colaborează mai bine cu şcoala, cu atât notele copiilor sunt
mai mari. Educaţia nu este un proces de care este responsabilă în mod exclusiv şcoala, dar nici
părinţii; este un proces al cărui succes depinde de colaborarea dintre cele două părţi implicate.
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La modul cel mai general, se poate afirma că a colabora eficient cu familia presupune
negocierea tuturor aspectelor legate de educaţia copiilor. Această negociere poate fi definită ca
,,interacţiune între grupuri sau persoane cu interese şi obiective iniţial divergente, care vizează, după
discutarea şi confruntarea poziţiilor, obţinerea unui acord şi luarea unor decizii comune.” (Lupu şi
Bota, 2011, p. 74)
Când şcolile, familiile și comunităţile lucrează împreună ca parteneri, beneficiari sunt elevii.
Aplicaţie ,,Cartea de vizită a copilului”
Clasa
I, a II-a
Denumirea
tehnicii
Activitate

Petrecerea în două acte
• Realizarea fişei personale
- Fiecare copil primeşte o fişă de activitate pe care îşi va scrie numele şi
prenumele, apoi va completa următoarele enunţuri:
1. Jocul preferat este ........... .
2. Prefer hainele de culoare ......... .
3. După ce mă întorc de la şcoală, eu............................ .
4. Mâncarea mea preferată este .......................... .
5. Cel mai amuzant lucru care mi s-a întâmplat la şcoală a fost ...................... .
6. Hobby-ul meu este ..................................... .
7. Mi-a plăcut cel mai mult povestea ....................................... .
8. Una dintre persoanele pe care le iubesc mult este .......................................
(Nu se va supăra nimeni de alegerea făcută! Toţi ştim că ai mai multe persoane
foarte dragi!)
• Petrecerea (Încercăm să aflăm cât mai multe unii despre alţii)
- Fiecare participant se va transforma, ,,miraculos”, în persoana pe care au
menţionat-o la punctul 8) din fişă şi se va purta ca ea. Pe rând, fiecare elev se
va descrie, în faţa clasei, prin ochii persoanei la care au făcut referire, utilizând
informaţiile completate pe fişă.
- Prima prezentare o face învăţătorul.
• Discuţii de încheiere/concluzia
- propunătorul adresează câteva întrebări: Cum v-aţi simţit în timpul jocului?,
V-a fost greu să vă intraţi în rol?, Ce aţi aflat nou despre colegii voştri?, Aţi
identificat colegi cu care aveţi preferinţe comune?
- concluzia: E important să ne cunoaştem bine pe noi, să ne prezentăm corect,
să stabilim relaţii frumoase cu ceilalţi, chiar dacă suntem diferiţi, să facem
schimb de idei pe temele avute în comun.
- Învăţătorul va preciza ,,Punctele voastre comune ne vor ajuta să stabilim
grupele/echipele pentru viitoarele noastre proiecte, astfel încăt fiecare dintre
voi să colaboreze eficient cu ceilalţi colegi.”
• A doua petrecere (,,Acesta e copilul meu!”)
-la această activitate participă părinţii; învăţătorul citeşte fişa fiecărui elev, mai
puţin punctul 8), respectând confidenţialitatea acestei informaţii şi păstrând
anonimatul fişei. Părinţii trebuie să-şi recunoască propriul copil, exclamând
,,Acesta e copilul meu!”.
Variantă - părinţii primesc aceeaşi fişă şi completează informaţiie despre
copil, apoi compară cu fişele copiilor.
*Discuţii de încheiere/concluzia
Părinţii vor ajunge la concluzia că e important să colaboreze cu şcoala şi să
îmbunătăţească triada cadru didactic-elevi-părinţi.
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Hărțile mentale – tehnici de muncă intelectuală
Prof. Gabriela MELINCIANU
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1 Bacău
Indiferent de vârstă, toți suntem preocupați de modul în care putem să ne creștem capacitatea
de gândire vizuală, de învățare, de memorare și creativitate. Harta mentală este cea mai creativă
strategie de gândire care încape pe o pagină, stabilind conexiuni logice dintre diferitele tipuri de
informație și cele mai importante aspecte.
Harta mentală reflectă modul circular în care mintea umană funcționează și permite
gândurilor noastre să creeze asocieri, utilizând imagini, simboluri, culori. Hărtile mentale (Mind
Maps) sunt foarte utile în memorarea informației complexe, caracterizând o memorie foarte bună.
Sintetizând, spunem că secretul eficacității constă în faptul că:
- harta mentală are o structura „radiantă”, ce corespunde modului în care creierul primește și
înmagazinează informațiile;
- harta mentală este o reprezentare clară și vizuală a ierarhiilor și legăturilor între diverse
concepte și idei, ce ne ajută să vedem, în același timp, atât imaginea de ansamblu cât și detaliile;
- funcționarea memoriei se bazează pe așa numiții „activatori”, reprezentați de cuvinte cheie,
imagini/simboluri, culori, dimensiuni, forme, localizări. Privind orice hartă mentală, vizualizăm
„activatorii” utilizați care ne amintesc instantaneu ce am vrut să spunem sau ce concepte complicate
am reprezentat.
Pentru a înțelege puterea hărților mentale și a ști cum să utilizăm această putere în scopul
creșterii capacității de învățare și memorare, gândire și creativitate, este necesar să răspundem la
șase întrebări: Ce?, Cine?, Cum?, Când?, Unde?, De ce? (Ce este harta mentală?, Când o utilizăm?,
Unde se aplică?, De ce să o utilizăm?, Cum se utilizează?, Cine ar trebui să utilizeze harta mentală?)
Ce este harta mentală?
Este o formă a gândirii vizuale care cartografiază procesul de gândire și reflectă modul în care
creierul gândește și memorează informația. Creierul nostru se împotrivește modului linear în care
înregistrăm informația. Luarea de notițe, frază după frază, cu eventualele separații date doar de
sublinieri și liste, duce la abandonul capacității vizuale, esențială pentru creierul nostru.
Cine ar trebui să utilizeze harta mentală?
Se poate utiliza, ca instrument în activitatea zilnică, de către formatori, profesori, fiecare
persoană, echipă care dorește să-și îmbunătățească capacitatea de învățare și memorare, de gândire
și creativitate. Hărțile mentale se disting printr-o largă utilizare în educație, afaceri, dezvoltare
personală, planificare, gândire, memorare, reamintire, învățare, creativitate, dezvoltare, luare de
notițe, prezentare de informații.
Cum se utilizează? Cum desenezi o hartă mentală?
Utilizând o foaie de hârtie, culori, imagini/simboluri parcurgem următoarele etape:
1. Identificăm ideea centrală (subiectul hărții mentale) pe care dorim să o prezentăm ca sumă de idei
în jurul căreia coagulăm informațiile, pe care o plasăm în centrul foii (ideea poate fi o carte, un
eveniment, o lecție);
2. Ordonăm ideile pe care le atașăm sub formă de brațe la ideea centrală (primul nivel de brațe se
aseamănă cu capitolele cărții/unității de învățare);
3. Identificăm ideile cheie ale fiecărui braț pe care le dorim să le prezentăm/reluăm.
Folosim culori și imagini/simboluri așa încât la fiecare braț principal și ramificațiile sale să folosim
culori diferite, cum diferite sunt și informațiile. Toate ramurile radiază din capătul exterior al brațului
părintelui său.
Altfel spus, realizarea unei hărți mentale presupune următoarele etape:
1. Stabilește ideea principală - harta mentală se bazează pe un subiect bine conturat.
2. Creează căi diferite, folosind linii curbate, nu drepte, rigide, pornind de la ideea principală.
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3. Adaugă noi căi (mai subțiri sau mai groase); alege un sistem propriu prin care să însemnezi
importanța fiecărui element adăugat.
4. Folosește culori diferite pentru fiecare idee secundară care rezultă din ideea principală; culorile
diferite îți vor antrena și stimula memoria din punct de vedere vizual.
5. Atașează o imagine pentru fiecare categorie principală; imaginile sunt mult mai ușor de reținut și
îți vor stârni imaginația.
Când o utilizăm?
O utilizăm în planificare, gândire, reamintire, învățare, creativitate, dezvoltare, luare de
notițe, prezentare de informații, ședințe.
Pentru ce folosim harta mentală?
* organizarea, prezentarea și memorarea informațiilor,
* lucrări de control și examene,
* creativitate și activități de grup.
Mind mapingul are multe beneficii, extinzându-ne capacitatea de gândire și abilitatea de a
gândi lateral în orice situație:
• îmbunătățește capacitatea de a vedea situațiile ca un întreg;
• îmbunătățește capacitatea de a vedea informații detaliate;
• îmbunătățește capacitatea de a-ți aminti informații complexe;
• îmbunătățește capacitatea de a sorta prin aglomerările mentale;
• îmbunătățește capacitatea a te descurca cu surplusul de informație;
• îmbunătățește imaginația;
• îmbunătățește memoria și capacitatea de reținere;
• îmbunătățește nivelul de concentrare;
• îmbunătățește abilitatea de a lua notițe;
• îmbunătățește capacitatea de a studia;
• te ajută să descoperi înțelesuri ascunse din bucați de informație;
• te ajută să economisești timp;
• te ajută să faci astfel încât procesul de învățare să fie distractiv;
• îți clarifică țelurile;
• îți clarifică ideile;
• stârnește asocierile creative.
Unde se aplică?
Se aplică în toate sferele vieții sociale: educație, afaceri, dezvoltare personală.
De ce să o utilizăm?
O utilizăm pentru că stimulează memorarea, favorizează creativitatea, intensifică învățarea,
sprijină predarea, planificarea și organizarea, îmbunătățește abilitatea de prezentare a informațiilor,
îmbunătățește comunicarea în scris și orală, încurajează gândirea critică și rezolvarea de probleme,
susține colaborarea. De aceea, munca în echipă în elaborarea unei lucrări este considerată una din
metodele cele mai bune în stimularea creativității. Interactiunea cu oamenii este ceea ce ne dezvoltă
exponențial. Prin natura ei, harta mentală este un instrument de brainstorming și de dezvoltare
explozivă de idei, fiecare membru al echipei aducându-și contribuția. Studiile arată, fără echivoc, că
teama elevilor de a lucra în echipă nu este generată de efortul necesar în finalizarea unui proiect ci
de modul de organizare, împărțire a activităților și comunicare. Hărțile mentale oferă răspuns la toate
acest probleme. Aceleași studii arată succesul proiectelor de grup în rândul elevilor de la momentul
introducerii hărtilor mentale, dat de următoarele caracteristici:
* Toate ramurile radiază dintr-un punct central, ceea ce concentrează activitățile grupului exclusiv
pe obiectivul proiectului comun.
* Creierul este stimulat de modul radiant/circular de prezentare a informațiilor.
* Captarea discuțiilor din grup se face într-un mod simplu de memorat.
* Responsabilitățile sunt vizuale și clare.
* Dezvoltarea proiectului este sub ochii noștri, observăm vizual fiecare ramură și evoluția ei.
Așadar, mind mapul sau harta mentală este un instrument care ne ajută să structurăm, să
organizăm, să memorăm, să aranjăm și să învățăm informații într-un mod organizat, încurajează
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creativitatea și flexibilitatea, gândirea outside the box. Hărțile mentale sunt reprezentări scrise,
intuitive ale realității sau ale evenimentelor de viață seamănând cu niște scheme obișnuite care
folosesc în loc de scriere, adesea, reprezentări schematice sau desenate ale obiectelor reprezentate.
Ele stimulează emisfera dreaptă a creierului în procesul de gândire și folosirea intuiției în mai mare
măsură în viață.

Conceptul de „hartă mentală” sau „briceag elvețian al creierului” adus în actualitate de Tony
Buzan este pe punctul de a deveni o unealtă universală care să ajute pe toată lumea, de la studenți la
oameni de afaceri, să controleze imensa cantitate de informații pe care suntem forțați să o absorbim
zi de zi, să dezvolte abilitatea de a crea asociații între bucățile de informație.
În concluzie, hărțile mentale, numite și „diagramele păianjen”, sunt niște diagrame colorate,
transrelaționale, care prezintă modul în care se generează „potecile” mentale către noi feluri de
gândire, realiste, în care să se organizeze informația pentru a fi reținută și uitată mai greu, spre a
evita gândirea lineară care limitează.
Jocul didactic în învăţământul preşcolar
Profesor învățământ preșcolar Claudia MERLUȘCĂ
Școala Gimnazială Palanca - G.P.N Popoiu, comuna Palanca, județul Bacău
Învăţământul românesc contemporan, încadrat noului context socio-politic, tinde spre
structuri şi arii curriculare cât mai flexibile prin care să răspundă exigenţelor instructiv-educative la
nivel naţional şi internaţional. Curentul schimbării include şi educaţia preşcolară. Noile planuri de
învăţământ elaborate după revoluţie au un caracter reglator-strategic şi reflectă filosofia şi politica
educaţională a sistemului de învăţământ naţional.
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Noul curriculum pentru educaţie timpurie a copilului realizat în anul 2008 este centrat pe
jocul liber iniţiat de copil sau ales de acesta dintre centrele de activitate puse la dispoziţie.
Copilul are nevoie de timp zilnic pentru joc, de spaţiu corespunzător şi de obiecte (jucării,
materiale, truse) absolut necesare iniţierii şi desfăşurării jocului. Adultul trebuie să urmărească: ce se
joacă, cu ce se joacă, cu cine se joacă. Interesul copilului pentru joc creşte atunci când el este stimulat
prin crearea unui spaţiu educaţional, adecvat cu materiale care să-i stimuleze curiozitatea, dorinţa de
explorare, imaginaţia, să-i dezvolte gândirea.
Jocul didactic este unul dintre cele mai eficiente căi pentru dezvoltarea vorbirii şi a gândirii
logice a preşcolarilor. Eficienţa jocului didactic faţă de celelate metode aplicate la clasă constă în
faptul că la desfăşurarea lui participă toţi copiii, ei depunând eforturi de gândire şi exprimare, dar
fără a conştientiza aceasta, considerând că se joacă.
Aceasta metodă didactică reprezintă forma de trecere de la joc la învăţătură şi este o
activitate care se deosebeşte prin structura specifică de celelalte activităţi cu un conţinut asemănător,
constituind un mijloc valoros de instruire şi educare a preşcolarilor deoarece rezolvă într-o formă cu
totul adecvată vârstei sarcini instructive complexe. Eficienţa jocului didactic în raport cu celelalte
mijloace practicate în grădiniţă este cu atât mai mare cu cât se realizează o concordanţă perfectă între
procesul de cunoaştere a mediului înconjurător, procesul de învăţare şi acţiunea de joc, atât de
atractive pentru preşcolari. În felul acesta, procesul asimilării şi comprehensiunii cunoştinţelor este
adaptat la cerinţele şi specificul vârstei preşcolare.
Dintre mijloacele instructiv-educative, jocul didactic ocupă locul cel mai important prin
influenţa pe care o exercită asupra celor mai profunde laturi ale personalităţii copilului, prin rolul său
în formarea unei gândiri corecte. Prin conţinutul său, rezolvă o mare parte din problemele educaţiei
intelectuale având o contribuţie largă în precizarea, consolidarea, sistematizarea şi verificarea
cunoştinţelor.
Jocul didactic reprezintă un mijloc deosebit de valoros de şlefuire a viitoarei personalităţi,
deoarece oferă posibilitatea să cunoaştem copilul şi să-l formăm în direcţia dorită de noi. În joc,
copilul se manifestă spontan, sincer, îşi dezvăluie tendinţele, interesele, contribuind, într-o foarte
mare măsură la formarea, dezvoltarea şi îmbogăţirea vocabularului sub aspect fonetic, lexical şi
gramatical.
Pentru o bună desfăşurare a jocului didactic este necesară respectarea cu stricteţe a unor paşi.
Cele mai importante cerinţe metodice privind organizarea şi desfăşurarea jocurilor didactice
sunt următoarele:
alegerea şi planificarea jocului;
selectarea jocului în funcţie de obiectivele educaţionale;
stabilirea locului şi a timpului de desfăşurare în funcţie de succesiunea celorlalte activităţi;
stabilirea complexităţii jocului;
planificarea jocului în funcţie de obiectivele vizate şi sarcina didactică predominantă.
De aceea, există o serie de condiţii ce trebuie respectate în desfăşurarea jocului didactic:
♦ pregătirea materialului didactic necesar
♦ organizarea judicioasă a jocului;
♦ respectarea momentului propice pentru desfăsurarea jocului;
♦ respectarea unui ritm care să menţină atenţia elevilor;
♦ conducerea strategică a jocului;
♦ stimularea preşcolarilor în vederea participării active;
♦ asigurarea unei atmosfere favorabile de joc;
♦ varietatea elementelor de joc (complicarea prin introducerea unor elemente noi, în joc, crearea altor
variante);
Organizarea jocului didactic cuprinde un ansamblu de măsuri şi acţiuni derulate înaintea
începerii jocului:
•
dispunerea adecvată a mobilierului;
•
distribuirea materialului;
•
accesul copiilor la locurile principale din cadrul jocului;
•
aranjarea materialului distribuit/primit de către fiecare copil.
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U. Şchiopu considera că jocul didactic s-a dezvoltat şi desprins din ramura jocurilorexerciţiu ale vârstei antepreşcolare. Acesta are o sarcină didactică specifică – o problemă de rezolvat
pentru copil – problemă ce vizează explicit dezvoltarea anumitor procese psihologice. Alături de
sarcina didactică, jocul didactic cuprinde ca structură reguli specifice şi elemente de joc.
Jocul didactic conţine următoarele elemente structurale:
obiectivele,
conţinutul,
sarcina didactică,
regulile jocului,
elementele de joc,
materialul didactic.
La naştere copilul este doar „un candidat la umanitate”, iar că această calitate va fi dobândită
prin învăţare şi educaţie, prin socializare, potenţialul uman fiind astfel stimulat, dezvoltat şi
valorificat sub influenţa mediului şi a educaţiei.
Prin joc, preşcolarii se integrează şi înţeleg lumea înconjurătoare. Jucându-se, copilul se
cunoaşte pe sine, se descoperă pe sine, îşi dă seama unde este mai puternic şi unde este mai slab, îşi
cunoaşte interesele şi nevoile. Jocul ajută copilul să se dezvolte intelectual, fizic, senzorial şi socioemoţional.
Comportamentele de joc ale copiilor sunt fundamentul creativităţii la vârsta adultă. Jocul
pune bazele sănătăţii mentale şi a rezistenţei, întăreşte încrederea în sine şi dezvoltă capacitatea de a
rezolva situaţii – problemă.
Prin joc, copilul este stimulat din toate punctele de vedere ale dezvoltării sale. De aceea,
jocul este cea mai eficientă formă de învăţare integrată datorită naturaleţei cu care copilul învaţă.
Bibliografie:
1)
Albu, E., (2007), Psihologia vârstelor pentru uzul studenţilor, Târgu-Mureş, Universitatea „Petru
Maior”;
2)
Barbu, H., Popescu, E., Şerban, F., (1993), Activităţi de joc şi recreativ-distractive, Bucureşti, Editura
Didactică şi Pedagogică;
3)
Bontaş, I., (1996), Pedagogie, Bucureşti, Editura „All”;
4)
Caillois, R., (2001), Jocurile şi oamenii, traducere de Nicolae Baltă, Bucureşti, Editura Nemira;
5)
Carcea, Maria Ileana, (2001), Introducere în pedagogie, Iaşi, Editura „Gh. Asachi”;
6)
Cerghit, I., (2006), Metode de învăţământ, Iaşi, Editura Polirom;
7)
Cerghit, I., Radu, I. T., Popescu, E., Vlăsceanu, L., (1998), Didactica. Bucureşti, Editura Didactică şi
Pedagogică;
8)
Chateau, J., (2002), Copilul şi jocul, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.

Toleranţa – obiectiv major al educaţiei actuale
Profesor învățământ primar Daniela-Cristina MOCONDOI
Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău
„Cel mai bun rezultat al educaţiei este toleranţa.” Helen Keller
Educaţia este cea care trebuie să facă o lume mai bună, mai dreaptă, mai iubită şi iubitoare,
în care valorile tradiţionale, universale, esenţiale să respecte invariabil cultura, tradiţiile şi dorinţele
naţiunilor şi ale fiecărui individ, folosind acestea pentru propria dezvoltare şi propria devenire.
Toleranţa este un fenomen social, etic şi religios aplicat la o colectivitate sau la un individ,
care defineşte respectul libertăţii altuia, a modului său de gândire şi de comportare. Promovarea
toleranţei şi modelarea atitudinilor faţă de diferite opinii, în sensul deschiderii reciproce şi al
solidarităţii are loc în şcoală şi acasă.
Integrarea României în U. E. face ca unul din obiectivele majore ale educaţiei să fie: „a
învăţa să trăim împreună, a învăţa să trăim cu ceilalţi”. Constituţiile statelor democratice moderne
garantează diverse forme ale libertăţii individuale şi de grup, ca, de exemplu, libertatea de opinie şi
cea religioasă. Toleranţa este inclusă în „Declaraţia Universală a Drepturilor Omului” din 1948 a
Organizaţiei Naţiunilor Unite, sărbătorită anual la data de 16 noiembrie.
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Prima etapă, în sensul educaţiei pentru toleranţă, e de a învăţa pe fiecare persoană din
societate care sunt drepturile şi libertăţile altora. Educaţia în sensul de a fi tolerant trebuie să fie
considerată un imperativ prioritar; iată de ce trebuie să fie promovate metodele sistematice şi
raţionale de predare a toleranţei care să se adreseze la sursele culturale, sociale, economice, politice
şi religioase ale intoleranţei, surse care tocmai constituie cauzele fundamentale ale violenţei şi
excluderii.
Copilul nu se naşte cu predispoziţia de a-i detesta pe cei diferiţi, ci el preia din familie
prejudecăţile faţă de anumite grupuri. De aceea educatorii trebuie să încurajeze cooperarea, lucrul în
echipă, cunoaşterea şi discutarea diverselor tradiţii, obiceiuri, valori, etc. Deosebit de importantă am
considerat că este găsirea unor modalităţi de schimbare a atitudinii părinţilor referitoare la unele
aspecte ce le par deosebite sau le consideră neplăcute pentru copii lor. Elevii nu posedă informaţii
suficiente referitoare la apartenenţa etnică şi socială, religie, naţionalitate, rasă, limbă, etc., dar ceea
ce ştiu ei se concretizează în comportamentul lor prin a-l respinge pe cel care este „altfel” decât ei.
Percepând copilul ca un individ unic, demn de organizare şi înţelegere, alternativa Step by
Step, prin formele ei de organizare, îi stimulează pe elevi să dialogheze deschis, sincer, să pună
întrebări, să exprime opinii, să aducă critici justificate, să emită judecăţi de valoare originale, să pună
în evidenţă valorile şi nonvalorile, să ia decizii şi să-şi asume responsabilitatea pentru deciziile luate,
să manifeste toleranţă şi înţelegere şi să coopereze la munca în echipă.
Într-o lume marcată de conflicte, readucerea în atentia tuturor, dar mai ales a copiilor ,care
reprezintă viitorul omenirii sub toate aspectele, dar mai ales ideologic, a sensului unor cuvinte
precum: toleranţă, înţelegere, indulgenţă ș.a. poate reprezenta primul pas spre schimbarea
mentalităţii, a atitudinii faţă de anumiţi semeni. Formarea capacităţii de adaptare la diverse situaţii
de viaţă este condiţionată, într-o mare măsură, de găsirea modalităţilor optime de instruire şi învăţare.
Dezvoltarea psihică a elevilor poartă amprenta conţinutului concret al învăţământului şi al modului
de realizare a acestuia.
Posibilităţile mintale ale copilului sunt mari, iar evaluarea capacităţilor mintale genetice
– fluide şi polivalente - este o sarcină dificilă în stadiul actual de dezvoltare socială. Potenţialităţile
intelectuale se realizează în contextul activităţilor în care este antrenat copilul în mod efectiv.
Metodologia activităţilor instructiv–educative, modul lor de organizare, pot favoriza ori limita
valorificarea deplină a posibilităţilor de dezvoltare psihică de care dispune copilul. Perfecţionarea
mijloacelor, a metodelor reale de formare a personalităţii, contribuie la ridicarea nivelului de
dezvoltare mintală, afectivă şi morală a copilului.
Toleranţa este o valoare morală, iar educarea în spiritul acesteia se înscrie, aşadar, în sfera
educaţiei morale.
Cadrele didactice trebuie să deţină acele idei, principii, tehnici, metode, procedee
instrucţionale care să vizeze crearea unei culturi şi a unui climat al clasei propice implicării intrinseci
a elevilor în activităţile desfaşurate la clasă.
Ele sunt cele care au menirea de a realiza schimbări profunde în cultura, climatul şi educaţia
elevilor care apartin populaţiei dezavantajate, în direcţia fundamentării tuturor demersurilor didactice
pe principii democratice. Învăţatorul este în acest context un agent al schimbării semanticii
interacţiunilor din clasă, în direcţia oferirii elevilor din aceste categorii defavorizate de şanse egale
la educaţie.
Cadrul didactic este,de asemenea, acela care trebuie să introducă noi strategii educaţionale
care să încurajeze colaborarea, toleranţa, sporirea încrederii în forţele proprii şi îmbunătaţirea
performanţelor şcolare ale elevilor, ca un corolar al efortului de integare optimă.
Printre activităţile organizate la clasă care au avut urmări pozitive se numără: „1 Iunie Povestea copilăriei”- concurs interjudeţean, „Primăvara Europeană” -proiect educativ, „16
noiembrie - Ziua Toleranţei” concurs de afişe şi mesaje, „Mai bun de Crăciun”, „Inimi lângă
inimi” - Mănăstirea Pogleț, proiect de voluntariat prin care echipa elev-părinte a donat haine,
jucării, alimente. Rolul activităţilor a fost acela de a-i determina pe elevi să accepte că „suntem
diferiţi, dar egali”.
La toate activităţile au participat şi părinţii elevilor, parteneri activi la educarea tinerei
generaţii. Acest fel de activităţi întăresc relaţiile comunitare de încredere şi bunăvoinţă reciprocă.
Fiecare activitate este importantă pentru că arată posibilitatea că fiecare se poate implica în
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transformarea şcolii într-o comunitate adevărată. Într-o comunitate responsabilă şi protectoare
părinţii au un rol activ în educaţie. Ei sunt recunoscuţi ca primul educator al copilului cu rol major în
dezvoltarea psihică şi socială a acestuia. Scopurile şi aşteptările programului şcolar trebuie discutate
şi comunicate părinţilor. Discuţiile deschise, întrunirile informale, corespondenţa scrisă pun baza
unei comunicări reale cu familiile elevilor noştri. Deoarece activitatea şcolară ocupă un loc important
în viaţa copiilor, este normal să fie discutată cu familia. Învăţătorii vor considera normal să comunice
părinţilor activităţile pe care elevii le desfăşoară în mod regulat. Participând la activităţi, adulţii
cunosc rolul, etapele şi înţeleg importanţa exersării aptitudinilor sociale atât în clasă cât şi în afara ei.
De asemenea, ei vor înţelege legătura puternică creată între casă, şcoală şi comunitate.
O implicare democratică necesită o pedagogie care face mai mult decat să transmită, în mod
efectiv, o moştenire genetică. Ea îi învaţă pe elevi să gândească, să îşi organizeze şi să răspundă
pentru faptele lor, să accepte, să îi valorizeze şi să îi respecte pe ceilalţi.
Bibliografie:
1. Kate Burke Walsh, Predare orientată după necesităţile copilului, Editura C.E.D.P. Step by Step,
1999;
2. Băban A., 2001, Consiliere educaţională, Cluj-Napoca;
3. Tomşa Gh., 2005, Psihopedagogie preşcolară şi şcolară, Bucureşti.

Strategii de rezolvare a problemelor de matematică
Profesor învățământ primar Adriana-Claudia MOISĂ
Școala Gimnazială Nr. 1 Pâncești
Strategiile didactice deţin o poziţie privilegiată în ansamblul factorilor responsabili pentru
succesul şcolar al elevilor. Ele pun în evidenţă capacitatea cadrului didactic de a alege şi combina
într-o anumită ordine metode, procedee şi mijloace de instruire, forme de grupare a elevilor, de a
selecta şi structura conţinutul ştiinţific în funcţie de obiectivele propuse, de a opta pentru o anume
experienţă de învăţare ce urmează a fi trăită de elevi.
Strategiile didactice sunt sisteme de metode, procedee, mijloace şi forme de organizare a
activităţii educaţionale, integrate în viziunea sistemică, în structuri operaţionale unitare şi coerente,
care vizează construirea experienţelor de învăţare, formarea de abilităţi, capacităţi şi competenţe şi
raţionalizarea procesului instructiv–educativ.
,,Niciun mijloc, oricât de perfecţionat ar fi el, şi nici o metodă, oricât de modernă ar fi ea,
nu au o forţă activatoare iminentă, în sine, ele pot însă impune şi determina o participare activă din
partea celui care învaţă.” (apud. Stanciu M., 1999, Reforma conţinuturilor învăţământului, Editura
Polirom, Iaşi)
Strategia didactică reprezintă un mod de abordare şi rezolvare a unei sarcini de învăţare,
rezolvare care presupune alegerea anumitor metode şi mijloace, combinare şi organizarea acestora în
scopul atingerii unor rezultate maxime. Elaborarea unei strategii didactice eficiente este în funcţie de
concepţia pedagogică a epocii şi cea personală a educatorului. O concepţie modernă este centrată pe
utilizarea unor metode active, participative însoţite de materiale didactice ţi mijloace care vin în
sprijinul acestui activism.
În plan didactic, strategia face parte din metodologia, arta educatorului de a conduce,
rezolva situaţii de instruire. El foloseşte în sistem elementele procesului de predare–învăţare–
evaluare, pentru realizarea obiectivelor într-o anume manieră, opţiune procedurală, mod combinativ,
stil de coordonare, model de rezolvare tipică şi optimă. Este aşadar un fapt de management
instituţional. Caracterizată, în esenţă, ca modalitate de combinare, o manieră de abordare a predării–
învăţării, de organizare a demersurilor pentru realizare obiectivelor, strategia oferă criterii pentru
construirea acţiunilor, situaţiilor de instruire prin:
- alegerea orientării spre un anumit tip, formă, modalitate de predare şi învăţare, de
conducere a acestora;
- alegerea ansamblului optim de metode, mijloace, forme de organizare, care vehiculează
conţinuturile învăţării; indicarea condiţiilor, resurselor minime necesare în atingerea unui obiectiv
sau a unui grup;
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- conceperea, proiectarea pe secvenţe a predării–învăţării–evaluării sau printr-o anume
înlănţuire, ordonare a acestora; găsirea soluţiei adecvate de definire, alegere, corelare a situaţiilor
rezultate din raportarea la obiective, anterior precizate;
- realizarea de combinaţii variate ale acestor elemente ale procesului instruirii, atât la nivel
global (macroproiectare), cât şi la nivelul unei situaţii concrete de predare (microproiectare), pe un
obiectiv operaţional;
- indicare unui anumit mod de introducere a elevului în situaţia creată, de îndrumare a lui în
rezolvarea sarcinii, până la finalizarea, evaluarea ei;
- raportarea acestei combinaţii la alte condiţii determinate – nivel iniţial de pregătire al
elevilor, timp acordat, moment de începere, loc între celelalte situaţii, condiţii materiale;
- formularea unei variante, soluţii cu caracter de decizie, după prelucrarea informaţiilor
acumulate asupra componentelor necesare situaţiei, privind tipul, organizarea, desfăşurarea acesteia;
- posibilitatea de detalierea componentelor sale în acţiuni, operaţii delimitate (procedee),
care sa sporească gradul de precizie, de control, de prevenire a abaterilor, de eficientizare;
posibilitatea profesorului de a dirija evoluţia situaţiei, de a sesiza factorii perturbători şi de a interveni,
a găsi soluţii de adaptare sau alegere a altei modalităţi ad-hoc;
- a antrena elevii după particularităţile lor, a-şi afirma creativitatea, stilul de predare, de
conducere a acţiunii;
- indicarea modului adecvat de punere a elevului în contact cu obiectivele urmărite, cu
conţinutul, cu sarcinile concrete, cu condiţiile de realizare, cu criteriile de evaluare, cu tipul de
învăţare şi valorificare a experienţei anterioare;
- formularea chiar de ipoteze de cercetare a optimizării instruirii, prin introducerea,
experimentarea de noi combinaţii metodologice, organizatorice;
- delimitarea gradului, formei, extinderii dirijării elevilor în antrenarea, rezolvarea,
generalizarea rezultatelor, în implicarea lor în situaţiile specifice de învăţare;
- sprijinirea profesorului în găsirea răspunsurilor la problemele ce şi le pune în acţiunea de
proiectare didactică, de definire şi combinare a situaţiilor de instruire-evaluare solicitate;
- unificarea criteriilor, adaptarea lor în stabilirea strategiei de rezolvare a situaţiei: concepţia
profesorului, obiectivele, conţinutul informaţional, tipul de experienţă a elevilor, normativitatea
respectată, resursele didactico-materiale, timpul dat.
Aşadar, rezultă că strategia nu poate fi limitată numai la metode, ci se impune nevoia de
cuprindere şi a mijloacelor de învăţământ ca auxiliare ale metodelor, dar şi forme de organizare a
activităţii elevilor (frontală, independentă sau pe grupuri omogene sau eterogene) şi a activităţii
generale (în clasă, în afara clasei, în afara şcolii).
Literatura se specialitate inventariază tipuri variate de strategii didactice. În rezolvarea
problemelor acestea sunt:
a) după activitatea dominantă în procesul instruirii:
de învăţare - algoritmică:
➢ prin imitare de modele date;
➢ prin repetare, exersare, memorare;
➢ prin receptare, reproducere;
➢ prin cunoaştere concret – intuitivă;
➢ prin algoritmizare, pas cu pas;
euristică: - prin observare nemijlocită;
➢ prin rezolvare de probleme deschise;
➢ prin experimentare;
➢ prin dezbateri, dialoguri euristice;
➢ prin cercetări în grup;
➢ prin simulare, modelare, aplicaţii;
➢ prin tehnici de creativitate ş.a.
mixtă:
➢ prin combinarea celorlalte moduri.
b) după modul de dirijare al învăţării:
➢ de dirijare pas cu pas;
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➢ de semidirijare;
➢ de nonintervenţie parţială.
c) după tipul de raţionament abordat:
➢ de predare–învăţare inductivă;
➢ de predare–învăţare deductivă;
➢ de predare–învăţare transductivă;
➢ de învăţare prin analogie;
➢ de combinare a raţionamentelor.
Orice strategie este concomitent tehnică şi artă educaţională, alegerea şi folosirea oricărui
tip de strategie depinzând în mod hotărâtor de pregătirea si personalitatea cadrului didactic, într-o
activitate didactică acesta putând utiliza o combinaţie de strategii, de situaţii corespunzătoare pentru
a creşte eficienţa acţiunilor şi calitatea rezultatelor.
Bibliografie:
1. Cojocariu V. M., (2003), Educaţie pentru schimbare şi creativitate, Editura Didactică şi Pedagogică
Bucureşti;
2. Dumitru A., Dumitru L., (2010), Metodica predării matematicii la clasele I–IV, Editura Carminis, Piteşti;
3. Stanciu M., 1999, Reforma conţinuturilor învăţământului, Editura Polirom, Iaşi.

Formarea competenţei de a rezolva exerciţii şi probleme la clasele primare
Profesor învățământ primar Crăiţa-Adina MOISĂ
Şcoala Gimnazială Chetriş
1. DEFINIREA COMPETENŢEI
Conform DEX, ,,competenţa este capacitatea cuiva de a se pronunţa asupra unui lucru, pe
temeiul unei cunoaşteri adânci a problemei în discuţie.” (DEX, p. 177)
În literatura de specialitate, termenul de ,,competenţă” este asimilat frecvent cu alţi termeni
psihologici:
• ,,aptitudini, priceperi şi abilităţi ale intelectului” (Ursula Şchiopu);
• ,,capacitate” (Paul Popescu- Neveanu);
• ,,inteligenţă concretă, teoretic-abstractă, socială (Alexandru Roşca).
Este destul de greu să se stabilească foarte clar delimitările conceptuale între categoriile mai
sus amintite. Geneza şi natura lor au provocat numeroase dispute de la începuturile ştiinţelor
psihologice şi până în prezent.
Ursula Şchiopu concluzionează: ,,competenţele sunt expresii condensate ale variabilităţii
umane”, rezultate ale însumării factorilor eredităţii cu factorii educativi.
Din perspectiva clasificării conceptului s-au mai dat şi alte definiţii:
a. ,,Competenţa - capacitatea de a rezolva probleme într-un context dat” (S. Michel, M.
Ledru);
b. ,,Competenţa - procesul cognitiv de realizare a produsului vizibil, tradus în performanţe
măsurabile” (G. Meyer);
c. ,,Competenţele reprezintă efecte formative explicite şi implicite, proiectate prin
intermediul structurilor de conţinut predate-învăţate-evaluate, conform programelor şcolare. Ele
pot fi de ordin cognitiv, afectiv, psihomotor.” (S. Cristea)
În urma studiului efectuat în bibliografia de specialitate aş numi competenţa unui bloc cognitiv
opţional format din interacţiunea mai multor fenomene psihice, puse în funcţie de o activitate
problematică de ordin cognitiv, motoriu sau afectiv.
2. COMPONENTELE STRUCTURALE ALE UNEI COMPETENŢE
Dobândirea unei competenţe presupune, în primul rând, asimilarea unor conţinuturi:
a. achiziţii cognitive specifice stocate sub forma logică de: noţiuni, judecăţi, raţionamente;
b. deprinderi intelectuale, psihomotrice, estetice;
c. strategii cognitive;
d. atitudini faţă de cunoaştere.
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În manifestarea ei se pun în acţiune corelativă mai multe procese psihice: operaţionale,
calităţile şi formele gândirii, operaţiile şi calităţile memoriei, precum şi componente ale personalităţii:
atitudinile, priceperile şi deprinderile, independenţa, spiritul inventiv, inteligenţa.
Gradul şi ponderea de implicare a fiecăreia dintre componentele enumerate nu pot fi măsurate,
controlate. Ele se manifestă global, îmbrăcând forma unei strategii operaţionale manifestate, cu
randament înalt, concretizată într-un produs tradus în performanţe.
3. RELAŢIA COMPETENŢĂ – COMPORTAMENT - PERFORMANŢĂ
Psihologia contemporană şi aplicarea ei în educaţie- pedagogia pe obiective- vine să clarifice
raportul dintre obiectivele de conţinut (informative), care se materializează în performanţe
controlabile, dar sunt evaluabile în termeni de competenţe dobândite, ,,măsurabile în anumite limite
de timp şi spaţiu”.
Orice activitate cognitivă, după J. P. Guilford, are trei dimensiuni:
a. una priveşte operaţiile (latura operaţională) care, însumate, dau competenţa: evaluările,
operaţiile convergente, operaţiile divergente, memoria, gândirea, inteligenţa;
b. a doua se referă la conţinuturi: comportamentul concret inclus în deprinderi, priceperi şi
abilităţi intelectuale, deprinderi motorii, strategii cognitive, atitudini faţă de cunoaştere;
c. a treia dimensiune se referă la produse, traduse în performanţe concrete, măsurabile.
Deci, în procesul de predare-învăţare-evaluare, avem de-a face cu un,,proces invizibil”, supus
evaluării formative şi un ,,produs vizibil”, ce poate fi măsurat, cuantificat prin evaluare formativă.
Componentele sunt ,,invizibile”, ele se manifestă în comportamente generatoare de performanţe
observabile, măsurabile. Performanţele reprezintă produsul ,,vizibil” al competenţelor manifestate în
comportamente. Competenţele ,,nu se pot măsura direct” şi nici comportamentele nu se evaluează, ci
,,traducerile acestora în produse imaginate de cadrele didactice” în standardele de performanţă. În
practica evaluării se poate afirma: în raport cu competenţa ,,X”, elevul ,,A” a realizat produsele ,,X1,
X2, X3” în momentul ,,M” al anului sau ciclului şcolar.
Problema evaluării rezultatelor şi progreselor obţinute de elevi la matematică este subordonată
preocupărilor generale de evaluare a eficienţei procesului de predare–învăţare, constituind un obiect
de studiu al didacticii.
Actul de evaluare la matematică urmăreşte să măsoare şi să aprecieze progresele elevilor în
materie de cunoştinţe, priceperi, deprinderi matematice, ca rezultate ale procesului de instruire,
precum şi aspectele educative ale activităţii şcolare la matematică, materializate în atitudinile şi
comportamentul elevilor.
Evaluarea performanţelor elevilor se realizează în funcţie de obiectivele instrucţionale propuse
şi este necesară pentru:
•
cunoaşterea stadiului iniţial de la care se pleacă în abordarea unei secvenţe de
instruire, în vederea organizării eficiente a noii activităţi de învăţare;
•
confirmarea atingerii obiectivelor propuse pentru o anumită activitate didactică;
•
stabilirea nivelului la care a ajuns fiecare elev în procesul formării setului de
capacităţi implicat de obiective.
Confirmarea atingerii obiectivelor propuse se realizează prin evaluare sumativă şi formativă a
fiecărei unităţi didactice. De fapt, nu poate fi concepută proiectarea unităţilor didactice, nu pot fi
definite obiectivele lecţiei sau capitolului, fără stabilirea criteriilor de performanţă ce implică
atingerea acestora. Actul de evaluare conţine, deci, şi itemi (sarcini, întrebări, enunţuri) ce
materializează criteriile de performanţă stabilite anterior.
În sistemul evaluării matematice pentru clasele primare se conturează o conduită evaluativă a
învăţătorului care satisface prioritar cel puţin trei criterii de apreciere, şi anume:
1. prin raportare la o normă, impusă de cerinţele programei şcolare;
2. prin raportare la nivelul real atins de elevii clasei sau de grupul de referinţă;
3. prin raportare la posibilităţile fiecărui elev, aceasta fiind o evaluare de progres.
Sarcinile propuse elevilor trebuie să fie gradate, diferenţiate şi variate, astfel încât ele să acopere
relativ întreaga gamă a situaţiilor posibile într-un caz dat.
Pentru o evaluare cât mai corectă a rezultatelor obţinute de elevi, cât şi pentru realizarea unei
promovări reale, pe baza dobândirii unor cunoştinţe, priceperi şi deprinderi care să asigure
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continuarea cu succes a studiilor în clasa următoare, învăţătorul îşi poate raporta activitatea la
obiectivele terminale desprinse din programă sau la un set de probe constituite în bareme minime
obligatorii la matematică. Aceste bareme conţin cunoştinţele minimale pe care trebuie să le
însuşească elevii cu un ritm mai lent de învăţare, pentru a întruni condiţiile necesare de promovare.
În timpul anului şcolar, la sfârşit de capitol, după modelul baremelor, învăţătorul poate da clasei
teste din materia studiată, cu sarcini gradate ca dificultate, pornind de la cerinţe minime. În felul
acesta se verifică nivelul cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor elevilor, sunt depistate şi
identificate lacunele şi dificultăţile pe care le întămpină unii dintre ei.
În funcţie de conţinut se stabilesc obiectivele, criteriile de performanţă şi itemii probelor de
evaluare.
Toate aceste informaţii dau învăţătorului posibilitatea să intervină prompt, cu măsuri
ameliorative, asigurând tuturor elevilor baza necesară continuării studiilor.
În concluzie, învăţătorul va educa elevii asemeni lui, elevi care să continue cercetările,
frământările, reuşitele lui.
Creativitate şi joc la vârsta şcolară
Profesor învățământ primar Laura-Monica MORĂRAȘU
Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău
Creativitatea se poate defini ca cea mai înaltă formă de manifestare a conduitei umane, care
implică antrenarea unei multitudini de factori subiectivi şi obiectivi în vederea producerii noului cu
finalitate socială, în plan concret sau abstract. Depăşind toate accepţiunile parţiale ale creativităţii,
acceptăm definirea ei şi prin prisma procesului sau actului creativ, ca potenţial creativ precum şi ca
sistem de capacităţi creative cognitive şi noncognitive.
La copilul de vârstă şcolară, conceptul de creativitate are anumite particularităţi. Sensul
curent al creativităţii la elevi nu se manifestă ca act finalizat în produse de mare originalitate ci se
referă la potenţial, factori sau capacităţi aptitudinale predictive pentru performanţele de mai târziu,
la capacitatea elevului de a acţiona prin sine însuşi, independent, atât pe plan mintal cât şi pe plan
practic.
Metodele de cultivare a creativităţii se structurează pe două categorii: metodele tradiţionale
de învăţământ ,modernizate şi completate în funcţie de obiectivele propuse (regândirea şi
metodologia evaluării randamentului şcolar al elevului, metode active, învăţarea prin descoperire
dirijată), şi metode speciale (brainstormingul, sinectica, testele de potenţial creativ utilizate ca
exerciţii, o serie de alte tehnici speciale de descătuşare a originalităţii).
Inventivitatea este aptitudinea sau capacitatea de a inventa cu uşurinţă; abilitatea sau
priceperea de a născoci sau a combina; priceperea sau iscusinţa de a proiecta sau inova.
Originalitatea este însuşirea produsului creat, are două accepţiuni: impresia de surpriză, de
uimire (şi admiraţie) provocată de ineditul şi eleganţa soluţiei (obiectului) propuse. Fiind un criteriu
subiectiv de apreciere a originalităţii, se recurge la a doua accepţiune: frecvenţa rară a unui răspuns
în cadrul unei colectivităţi. Cu cât un răspuns apare la mai mulţi elevi, cu atât el este mai banal şi
invers. Ca mod de comportament, originalitatea nu este întotdeauna un atribut al personalităţii
creative.
În activitatea zilnică, la catedră, întâlnim situaţii variate care presupun o adaptare rapidă la
cerinţele educative, la resursele materiale, informaţionale şi mai ales umane.
Exemple de activităţi care se bazează pe inventivitatea, creativitatea copiilor:
1. Comunicarea nonverbală – copiii îşi imaginează că nu vorbesc aceeaşi limbă şi vor căuta
să exprime un mesaj colegilor ajutându-se de gesturi, numere, culori;
2. Dezvoltarea propoziţiilor – copiii citesc de pe fişe propoziţii simple (Soarele arde.) şi
primesc ca sarcină să dezvolte această propoziţie cu expresii deosebite întâlnite în textele literare
studiate (Soarele arde cu flăcări de lumină marea de verdeaţă.) După mai multe exempe oferite elevii
primesc ca sarcină să modifice propoziţia dezvoltată în aşa fel încât ea să capete sens contrar celei
date:
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(Soarele pâlpâie cu fire înceţoşate ierburile veştede.)
3. Textul fără viaţă - copiii primesc fişe în care sunt scrise texte lacunare, fragmentate
aleatoriu. La citirea lor, copiii nu înţeleg mesajul, semnificaţia. Împărţiţi în grupe mici, ei încearcă
să reconstituie „viaţa” textului cu propoziţii, fraze compuse de ei.
4. Lanţul cuvintelor - scrie un cuvânt care sugerează o persoană dragă ţie. De la acest cuvânt
trasează o săgeată în jos şi scrie în dreptul ei un alt cuvânt care se leagă de primul. Continuă „lanţul”
până la şase cuvinte.
Prieten
cinste
înţelegere
jocuri
ajutor
căţel
5. Născocitorul de poveşti - Într-un săculeţ sunt personaje de poveste realizate din carton
,cunoscute sau mai puţin cunoscute de către copii. Aceştia, legaţi la ochi, vor extrage patru –şase
personaje pe care le vor aşeza pe un suport . Vor formula oral o poveste în care să apară acele
personaje fără a păstra anumite obiceiuri sau caracteristici din basmele originale.
6. Elevii primesc pe fişe texte literare sau cu conţinut ştiinţific. Jumătate de foaie este goală.
Aici , după citirea textului de 2 - 3 ori, copiii îşi vor nota toate întrebările legate de text la care ar
dori să afle un răspuns şi toate ideile pe care consideră că au legătură cu acesta.
7. Ora autorilor – În fiecare săptămână se înscriu la Ora autorilor 1 – 2 elevi care vor avea
posibilitatea de a-şi citi în faţa întregii clase creaţiile literare libere.
8. Muzica desenată - Se aleg spre audiţie câteva piese muzicale cu diferite ritmuri; elevii
ascultă şi transpun în desene senzaţiile care le sunt oferita de fragmentele muzicale. Folosesc, pe
rând, diferite tipuri de linii, diferite culori, diferite forme.
9. Jocul legăturilor. Dintr-un săculeţ conţinând imagini foarte diferite, elevii extrag câte 3
cartonaşe şi încearcă să găsească legături cât mai neobişnuite între ele.

•
•
•
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Învăţarea prin cooperare în gradiniță
Profesor învățământ primar Anca-Mihaela NASTASĂ
Scoala Gimnazială ,,Nicolae Iorga”, GPP Nr. 31 Bacău
Una dintre temele abordate frecvent de către teoreticienii şi practicienii educaţiei o
reprezintă învăţarea prin cooperare. „Învăţarea prin cooperare este o strategie de instruire
structurată şi sistematizată, în cadrul căreia grupe mici lucrează împreună pentru a atinge un ţel
comun. Premisa învăţării prin cooperare este aceea conform căreia, subiecţii care lucrează în
echipă sunt capabili să aplice şi să sintetizeze cunoştinţele în moduri variate şi complexe, învăţând
în acelaşi timp mai temeinic decât în cazul lucrului individual” (Oprea, Crenguţa-Lăcrămioara,
2003).
Au apărut diverse „denumiri pentru a ilustra munca colaborativă de învăţare în grup, cum
ar fi: învăţarea prin cooperare, învăţarea colaborativă, învăţarea colectivă, învăţarea comunitară,
învăţarea reciprocă, învăţarea în echipă, studiu de grup, studio circular.
Cooperarea (conlucrarea, munca alături de cineva) presupune colaborarea (participarea
activă la realizarea unei acţiuni, bazată pe schimbul de propuneri, de idei). Cu toate că cele două
noţiuni sunt sinonime, putem face unele delimitări de sens, înţelegând prin colaborare „o formă de
relaţii între elevi, ce constă în soluţionarea unor probleme de interes comun, în care fiecare contribuie
activ şi efectiv” (Handrabura, Loretta, 2003) şi prin cooperare „o formă de învăţare, de studiu, de
acţiune reciprocă, interpersonală/intergrupală, cu durată variabilă care rezultă din influenţările
reciproce ale agenţilor implicaţi” (Handrabura, Loretta, 2003). Învăţarea prin cooperare presupune
acţiuni conjugate ale mai multor persoane (elevi, cadre didactice) în atingerea scopurilor comune
prin influenţe de care beneficiază toţi cei implicaţi. „Colaborarea se axează pe relaţiile implicate de
sarcini, iar cooperarea pe procesul de realizare a sarcinii.” (Oprea, Crenguţa-Lăcrămioara, 2006) Se
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poate spune că „învăţarea prin colaborare integrează învăţarea prin cooperare.” (Oprea, CrenguţaLăcrămioara, 2006).
Activitatea de ansamblu a copilului trebuie să îl ajute să se dezvolte armonios. Pentru
aceasta ea trebuie să îi asigure deschiderea către toate activităţile pozitive de care este capabil şi săl stimuleze optim. În practică se întâlnesc situaţii când copilul este subsolicitat prin participarea la
activităţi sărace, neinteresante, sau prin neglijarea unor categorii de activităţi în favoarea altora. Se
suprasolicitează mai ales activitatea intelectuală. Toate formele fundamentale ale activităţii umane:
munca, învăţătura şi jocul sunt prezente la preşcolar, deşi ponderea şi importanţa lor sunt altele decât
la adult.
Componentele procesului de învăţământ au fiecare o mare diversitate de manifestare. În
momentul iniţierii unor activităţi, ele trebuie să fie compatibile şi să contribuie la realizarea scopului
propus. Formele de organizare a procesului de învăţământ cu prescolarii sunt modalităţi de
structurare ale tuturor elementelor care compun acest proces la un moment dat. scopul general al
procesului instructiv–educativ fiind: dezvoltarea plenară a copilului care va îmbrăca forma unor
scopuri şi obiective subordonate care vor fi realizate pe rând. Din multitudinea scopurilor va decurge
şi căutarea unor forme de organizare diverse, adecvate acestora. Scopul particular acţionează asupra
alegerii unei anumite forme de învăţământ în mod direct, prin limitele impuse celorlalte componente
ale procesului de învăţământ. În desemnarea formelor posibile de organizare, există un element
central, anume relaţia dintre educator şi educat, gradul de dirijare a activităţii copilului de către adult.
Educatorul poate să participe sau nu la activitatea copilului, poate să o conducă direct, mai mult sau
mai puţin dirijat, sau poate să organizeze activitatea, să o supravegheze, să o influenţeze indirect.
Componenta „educat” din procesul de învăţământ acţionează în determinarea formei de organizare
prin: particularităţile de vârstă, particularităţile individuale, numărul de copii care participă la o
anumită activitate educativă, anume: un singur copil, un grup mic de 2 – 7 copii sau grupa întreagă
de copii. Relaţiile educatoare-copil, copil-copil sunt deschise, bazate pe sprijin reciproc, pe dialog
constructiv şi pe cooperare. Educatoarele sunt solicitate astăzi să promoveze o învăţare participativă,
activă şi creativă. Activităţile propuse copiilor în scopul sporirii gradului de implicare activă şi
creativă în grădiniţă, trebuie să asigure: stimularea gândirii productive, stimularea gândirii critice,
stimularea gândirii divergente stimularea libertății de exprimare a cunoştinţelor, a gândurilor, a
faptelor . În acest sens trebuie proiectate activităţi care cer spontanietate şi contribuie la independenţa
în gândire şi acţiune.
Majoritatea cercetătorilor susţin că nivelul atins de grup depăşeşte pe cel al celui mai
inteligent dintre indivizii grupului care utilizează exclusiv mijloace proprii. Deci învăţarea prin
cooperare la nivel copil - copil este mai eficientă decât învăţarea individuală. Sub diverse forme de
organizare: grupuri, echipe, perechi, circular, colectiv, aceasta îi ajută pe copii să înveţe să fie mai
prietenoşi, mai sociabili, mai comunicativi şi mai toleranţi faţă de ceilalţi.
Învăţarea prin colaborare este o strategie de instruire structurată, sistematizată, în cadrul
căreia grupuri mici de copii lucrează împreună pentru a atinge un ţel comun, devenind capabili să
aplice şi să sintetizeze cunoştinţele în moduri variate şi complexe, învăţând în acelaşi timp mai
temeinic decât în cadrul lucrului individual. Copiii trebuie învățați de mici sa colaboreze în cadrul
unor echipe, dar să se înfrunte și individual din perspectiva „câștig eu - câștigi şi tu”.
Educatoarei îi revine sarcina să participe alături de copii la elaborarea cunoştinţelor, să
servească drept model în legăturile interpersonale şi să încurajeze interacţiunile cooperante dintre
copii.Folosind învăţarea prin colaborare educatoarea îi sprijină pe copii să descopere natura, ştiinţa,
viaţa. Grădiniţa modernă promovează învăţarea colaborativă ca formă superioară de interacţiune
psihosocială, bazată pe sprijin reciproc, pe toleranţă, pe efort susţinut din partea tuturor, îndreptat
spre acelaşi scop. Demersul de realizare a sarcinilor se realizează prin colaborare. Este împărtăşită
părerea că toţi pot oferi alternative valoroase de soluţionare a problemei dacă sunt ajutaţi.
Învăţarea prin colaborare ajută copiii să înveţe mai profound cultivând relaţii bazate pe
respect reciproc şi colaborare constructivă. Învăţarea prin colaborare este o metodă de predare şi
învăţare în care preşcolarii lucrează împreună, uneori în perechi, alteori în grupuri mici, pentru a
rezolva una şi aceeaşi problemă, pentru a explora o temă nouă sau a lansa idei noi, combinaţii noi
sau chiar inovaţii autentice.
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Elemente de bază ale învăţarii prin colaborare:
- interdependenţa pozitivă – preşcolarii realizează că au nevoie unii de alţii pentru a duce
la bun sfârşit sarcina grupului;
- promovarea învăţării prin interacţiunea directă – preşcolarii se ajută unii pe alţii să
înveţe, se încurajează şi îşi împărtăţesc ideile;
- răspundere individuală – performanţa fiecărui preşcolar se evaluează frecvent şi
rezultatul i se comunică atât acestuia, cât şi grupului;
- deprinderile de comunicare interpersonală şi în grup mic – grupurile nu pot exista şi
nici funcţiona eficient dacă preşcolarii nu au şi nu folosesc anumite abilităţi sociale absolut necesare;
- monitorizarea activităţii de prelucrare a informaţiei în grup – grupurile au nevoie de
răgaz pentru a discuta cât de bine şi-au atins scopurile şi pentru a menţine relaţii eficiente de muncă
între toţi membrii. În exemplele pe care le prezint ofer diverse alternative de lucru, însă acestea nu
este cazul să fie considerate „reţete” miraculoase.
Crearea unei ambianţe bine organizate încurajează copiii să exploreze, să aibă iniţiative şi să
creeze.
În concluzie, învăţărea colaborativă poate fi la îndemâna fiecărei educatoare, cu condiţia ca,
încă din etapa de proiectare a activităţilor, să vizeze tematici adecvate şi să pună la dispoziţia copiilor
materiale corespunzătoare.
Colaborarea înseamnă înainte de toate un câştig în planul interacţiunii dintre preşcolari
generând sentimente de acceptare şi simpatie. Departe de a genera conflicte, ea instaurează buna
înţelegere, armonia şi stimulează comportamentele de facilitare a succesului celorlalţi.
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Strategii educaționale centrate pe elev.
Tehnici de valorizare a subiectului învățării
Prof. Carmen NEDELCU
Școala Gimnazială „George Bacovia” Bacău
Student centered educational strategies – learning techniques through cooperation and
collaboration
The proposed paper is verry current for the Romanian education. The paper comparatively
presents the main educational paradigms. The techniques of subject valorisation are related to the
three dimensions: stage 0 of learning, the processing stage of learning and the post-learning stage –
all the steps are based on a rigorous detailing of teaching methods. With the aid of this study the
teachers learn how to create optimal learning situations appropriate to the pupils’age.
Motto:
„Se simte, parcă, din ce în ce mai lămurit cum legătura dintre pedagogie, pe de o parte, și
vibrațiile vieții, pe de altă parte, se subțiază”.
(Gabriel Albu, 1998)
În abordarea temei presupune este necesară o simplă trimitere la etimologia cuvântului
pedagogie, care susține cel mai bine centrarea pe individul ce învață (paid – copil, agoge - a
conduce) deoarece, în prezent, se pune accent din ce în ce mai mare „pe noua dimensionare
axiologică a lumii care reinvestește ca prioritate predestinată pe cel care învață” (Laurențiu Șoitu,
2006, pag 185). Suntem, așadar, într-o etapă în are se „valorizează ființa umană” (Rodica-Diana
Cherchiu, 2006, pag 186), pornind de la primele etape de formare a ei.
Centrarea pe individul care învață devine un „principiu fundamental al educației”
practicate în secolul XXI, care se dorește a fi „cel mai democratic și mai uman din istoria omenirii”
(Elena Seghedin,2006, pag 192).
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Sintagma „pedagogie a grijii” (Măgdălina Ioachim, 2006, pag 191) a apărut de curând în
spațiul educațional românesc, ea este preluată din valorile occidentale, prin traducerile apărute în
România după 1989. Definită ca „o orientare educațională optimistă, care valorifică potențialul
celui care învață” (Magdalina Ioachim, 2006, pag 192), englezii folosesc termenul de „pedagogy
of care” și se centrează pe intervenția profesorului pe nevoile de formare ale elevului, de a cărui
devenire este responsabil.
Apare deci nevoia profesorului, motivat fiind de teoriile învățării, să cunoască diverse
tehnici de învățare centrate pe elev.
Motivațiile profesorilor au la bază două direcții: prima ar fi cea centrată pe teoriile învățării
și cea de a doua pe setul principiilor didactice pe care aceștia le utilizează. În predarea religiei, la fel
ca la toate disciplinele, trebuie să se țină cont de respectarea particularităților de vârstă și individuale,
ceea ce înseamnă că trebuie să pornim de la datele persoanei de educat, de la natura sa, de la
predispoziție și prerechizitele disponibile. Nu trebuie forțate, nepermis de mult, limitele pe care le
îngăduie vârsta și caracteristicile individuale. Pentru a învăța individul este supus anumitor
condiționări, acestea trebuie însă raportate la caracteristicile psihicului elevului în funcție de „zona
proximei dezvoltări” (Elena Seghedin, 2006, pag 191) deoarece relația dintre învățare și dezvoltare
este una cu dublu sens, trecerea în structurile superioare se face în funcție de „învățare și exersare”,
realul fiind asimilat prin intermediul structurilor cognitive deja existente, care se acomodează
permanent în raport cu noile date interiorizate.
În realizarea demersului didactic la orice disciplină pedagogia este cea care dă repere și
normative pentru proiectarea și coordonarea intervențiilor educative, dar acest moment al concepției
se lovește de elementele contextualizării. Educatorul devine astfel, mai mult decât un tehnician, un
executant al unor „sarcini prescrise”, el trebuie să „creeze situații de învățare adecvate unui spațiu
concret, unui timp precizat, unui conținut delimitat, toate circumscrise unui grup de subiecți
concreți” (Măgdălina Ioachim, 2006, pag 192). Reușita în activitatea educativă se poate deci măsura
„în funcție de gradul în care profesorul respectă principiile educației autentice”.
PREZENTAREA COMPARATIVĂ A PRINCIPALELOR PARADIGME EDUCAȚIONALE
(după B. Wurtz, cf. Constantin Cucoș, 1996)
PRINCIPIILE PARADIGMEI EDUCAȚIONALE
CLASICE
MODERNE
1.
Accent pe conținut – care presupune Accent pe conexiunea dintre informații –
însușirea de informații punctuale, receptivitatea față de conceptele noi;
definitive;
Importanța educației permanente;
2.
Învățarea este un rezultat;
Învățarea este un proces;
3.
Există
o
structură
autoritară, Nu mai are la bază principiile ierarhice,
conformismul este recompensat, iar între profesor și elev relația este umană,
gândirea diferită este descurajată;
aceștia nu mai sunt nevoiți să joace fiecare
propriul rol;
4.
Structură rigidă, programe analitice
Procesul instructiv–educativ are o
obligatorii;
structură flexibilă;
5.
Cunoștințele se însușesc într-un ritm
Sunt admise ritmuri diferite de înaintare în
obligatoriu pentru toți;
materie;
6.
Randamentul și reușita sunt lucrurile
Antul cade pe dezvoltarea personalității
cele mai importante;
celui care învață;
7.
Se dezvoltă gândirea liniară, analitică;
Există o îmbinare a strategiilor strict
raționale cu cele cu cele bazate pe intuiție;
8.
Elevii sunt apreciați strict, unii sunt
Etichetarea are un rol auxiliar, descriptiv,
stigmatizați, și se plafonează, conform
ea nu devine sentință definitivă;
etichetei care le-a fost aplicată;
9.
Este importantă lumea exterioară;
Se pune accent pe dezvoltarea imaginației
și a experienței lăuntrice a elevului;
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Performanțele sunt raportate la
posibilitățile și nivelul de aspirații ale
fiecărui elev;
11.
Elevul trebuie să dețină multe
Cunoștințele teoretice trebuie completate
cunoștințe teoretice;
cu experiențe practice dobândite în
educația formală, nonformală și
informală;
12.
Se manifestă multă birocrație și
Problemele cu care se confruntă
rezistență la nou;
colectivitatea sunt luate în calcul și sunt
sprijinite;
13.
Cadrul ambiental este conceput pe
Ergonomia este cuvântul care denumește
criterii strict funcționale;
amenajările din fiecare sală de clasă;
14.
Învățarea se face la timpul prezent.
Educația are caracter prospectiv, proactiv,
cu fața spre viitor.
Având în vedere algoritmul proiectării didactice, trebuie făcută pentru fiecare lecție și o
analiză a tuturor categoriilor de resurse: materiale, de timp și de spațiu. De cele mai multe ori ne
mulțumim să facem o listare a cunoștințelor inițiale de care dispun elevii deoarece am aplicat probe
de evaluare inițială. Dacă nu avem grijă să formulăm corect itemii și să stabilim niște bareme de
corectare bine gândite vom avea surpriza ca rezultatele evaluării noastre să fie viciate.De cele mai
multe ori nu punem accent pe lucrul cel mai important – trăirile elevilor – și scăpăm din vedere
latura afectiv-emoțională atât de importantă pentru orice activitate umană. Problema care stă în acest
moment în fața profesorului se află de această dată în sfera finalităților educației și acestea nu se mai
pot atinge prin constrângere. Pentru profesor alegerea unei strategii pentru fiecare lecție presupune
alegerea dintr-o multitudine de variante și posibilități, care îmbină atât elemente prezente dar și mulți
factori întâmplători care pot avea, uneori, efecte greu de controlat cu grade mari de probabilitate.
Experiența fiecărui profesor relevă că valoarea și calitatea acțiunii pedagogice depinde de metodele
sau tehnicile pe care folosește precum și de inspirația - unicitatea strategiei didactice – pe care acesta
o concepe și o aplică. Multe dintre metodele utilizate au un caracter limitat însă strategiile de
instruire pot oferi nu număr foarte mare de combinații. Competența metodologică constă în
capacitatea profesorului de a elabora și utiliza cât mai multe metode și tehnici eficiente pentru
activitatea de predare.
Robert Gagne preciza că este foarte important ca profesorul să aibă grijă să realizeze o
„comunicare pentru elev și nu către elev” și afirmă că „învățarea este o trecere a individului dintro stare a minții în alta” sub coordonarea atentă a profesorului, care trebuie să creeze drumul către
autoînvățare. Cu alte cuvinte învățarea este un proces complex prin care elevii sunt motivați să
participe la propria lor devenire. Ei sunt capabili să aprecieze calitatea activității educative de tip
formal sau nonformal furnizată de instituția școlară.
În ultimii ani s-a sintetizat un set coerent de principii care stau la baza utilizării strategiilor
centrate pe subiectul care învață:
• principiul unicității personalității umane și al traseului educațional personalizat;
• principiul descoperirii și construirii de sine;
• principiul binelui personal prin raportare la binele comun;
• principiul responsabilității față de propria devenire;
• principiul dragostei necondiționate față de cei în formare;
• principiul democratizării relației educator – educat;
• principiul educației pentru o viață neîmplinită; (Neacșu Ion, 1990, pag. 28)
Din perspectivă metodologică a educa și a instrui presupune că profesorul este capabil să
utilizeze unele strategii care să dezvolte atenția elevilor și capacitatea de a lucra independent,
dezvoltarea capacității de a se integra social, să întărească încrederea în sine și conștientizarea
propriei valori, găsirea propriei identități. Pentru profesori, în general, a educa presupune că își
desfășoară activitatea sub semnul unor categorii morale, că ei trebuie să consilieze elevii pentru
formarea unor atitudini și performanțe proprii, dezvoltându-le capacitatea de a stabili cu ușurință
contacte pozitive și de a se autoanaliza critic. Profesorii formează atât valori cognitive cât și valori
10.

Există o preocupare permanentă față
de norme și de standarde;
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morale, ei trebuie să sprijine elevii în a cunoaște propriile sentimente ca: satisfacția reușitei,
binefacerile lucrului în grup și cooperării, respectul pentru realizări. Fridrik Herbart spunea
„valoarea omului nu rezidă din cunoștințe, ci în voință, deoarece voința este cea care dezvăluie
caracterul”. În ultimii zece ani au apărut numeroase lucrări științifice care cuprind tehnici de
valorizare a subiectului învățării. Acestea au dezvoltat instruirea pornind de la nevoile de învățare
ale elevilor, deoarece caracteristicile conținuturilor de învățat au fost corelate cu nivelurile de
înțelegere. S-a constatat că timpul învățării are trei dimensiuni distincte:
• timpul zero al învățării;
• timpii producerii învățării;
• timpul post învățare;
Timpul zero al învățării este timpul dinaintea proiectării învățării, profesorul trebuie să
cunoască subiectul învățării și clasa de elevi. Urmează apoi momentul autocunoașterii care asigură
finalitate atât pentru subiectul învățării (elevul) cât și pentru profesor. Intercunoașterea este
momentul esențial deoarece este foarte utilă pentru constituirea prerechizitelor grupului ce învață.
La această secvență finalitățile în învățare sunt: pentru elevi autocunoașterea și intercunoașterea, iar
pentru profesor autocunoaștere și cunoașterea elevilor.
Timpul producerii învățării se delimitează astfel: timpul de debut al învățării, timpul derulării
învățării, și timpul final al învățării. În etapa de debut elevul învață date particulare, modul în care
se operează cu acestea, date generale structurate sub formă de principii, și reguli, pe care elevul le
raportează la nivelul său de înțelegere. Timpul derulării învățării corespunde nivelului doi din
taxonomia obiectivelor cognitive după Bloom, este momentul cel mai semnificativ deoarece are ca
rezultat achiziția de cunoștințe. Acum se formează seturi de capacități și deprinderi intelectuale de
lucru, tot acum se formează comportamente și atitudini. Corespunzător nivelului sintezei din
taxonomia obiectivelor cognitive este timpul final al învățării în care se realizează imaginea globală
a învățării.
Timpul post învățare sau timpul evaluării este unul ameliorativ , care toate fi un timp zero pentru
o nouă învățare. În didactica modernă pe spirala educației între cele trei momente trebuie să existe
o strânsă interdependență.
Teresa Amiable, în cartea sa „Creativitatea ca mod de viață”, prezintă câteva întrebări adresate
părinților cu scopul de a cunoaște mai bine propriii copii. Întrebări ca cele enumerate mai jos ar
trebui să și le pună și educatorii:
• Cu ce va surprins acest elev?
• În ce fel se deosebește de ceilalți elevi;
• Faceți o listă cu ceea ce credeți că îi place cel mai mult;
• Faceți o listă cu activitățile la care se pricepe cel mai bine;
• Care este activitatea care îi stimulează creativitatea?
• Care este disciplina/domeniul în care ar putea fi cel mai creativ?
• Care sunt valorile, standardele și principiile fundamentale pe care ați vrea să le urmeze
în viață elevul;
Desigur, într-o astfel de abordare pentru a avea rezultate profesorul trebuie să cunoască
principiile cunoașterii personalității educatului (Vezi Elena Badea, 1997, pag 15):
• Principiul accesibilității la cunoașterea celuilalt;
• Principiul descoperirii (determinarea veridică a trăsăturilor subiectului ce trebuie cunoscut
și nu inventarea lor);
• Principiul autenticității (distincția aspectelor fizice interne-externe);
• Principiul abaterii de la normă (determinarea trăsăturilor personale);
• Principiul dominanței (determinarea tendințelor, a stilului individual, a imaginii de sine a
celuilalt, a capacității de efort, a performanțelor);
• Principiul actualizării (evidențierea unității psihologic - istoric);
• Principiul semnificației (determinarea personalității în câmpul valorilor proprii);
• Principiul îndoielii metodologice (acceptarea metodologică a artificialității distincției între
facultăți, între motivație și cogniție, verbal – nonverbal);
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•

Principiul complementarității (conștientizarea ambivalenței, unitatea dintre rațiune și
intuiție, depășirea simplificării și fărâmițării imaginii celuilalt);
Autocunoașterea elevilor este un subiect larg dezbătut în literatura pedagogică, dar metodologia
aplicării este dificilă, rigidă , mimetică. În multe lucrări consacrate există tehnici de cunoaștere și
consiliere pe care marea majoritate a cadrelor didactice le cunosc dar, din păcate, nu le aplică
considerând că de acest lucru trebuie să se ocupe dirigintele sau consilierul educativ al școlii. Unele
dintre tehnicile enumerate mai jos pot fi utilizate cu ușurință și vor ajuta și elevul și profesorul în
procesul de învățare.
Autoportretul – se cere elevului să realizeze un poster sau la elevii mici un desen care să aibă
cât mai multe caracteristici: aspect fizic, trăsături de caracter, aspirații, hobby-uri. Această tehnică
se mai poate aplica și sub forma unei compuneri sau, pentru elevii mai mari, a unui eseu.
Lista valorilor – presupune utilizarea brainstorming-ului – pentru a face o selecție a valorilor în
funcție de următoarele criterii: importanța acestora pentru ei, criterii după care se conduc în viață și
ulterior, se realizează o secvență de dezbatere pe tema alegerilor pe care ei le fac.
Soarele calităților (Soarele meu) – presupune identificarea propriilor calități și cunoașterea
modului în care este perceput de ceilalți. Elevii desenează un soare cu raze, în centru este trecut
numele, fiecare rază va reprezenta o calitate pe care acesta consideră că o are. La calitățile proprii
identificate se pot adăuga și acele calități pe care colegii consideră că individul le are.
Linia vieții – este exercițiul prin care pot fi identificate eșecurile, evenimentele le pozitive care
au marcat viața fiecărui elev. Tehnica facilitează identificarea resurselor care au ajutat individul să
depășească eșecurile și au influențat realizarea succeselor și reușita în viață. Pe această linie elevii
delimitează principalele etape din viață: grădinița, școala primară, gimnaziul. Semnul plus va marca
rezultatele pozitive, iar semnul minus eșecurile. Discutând cu elevii și analizând cauzele care le-au
determinat și resursele care i-au ajutat să depășească obstacolele și să obțină succese. (Manual clasa
a XI – educație pentru cetățenie democratică)
Scara autodeperminării – (adaptată după Scrieri de psihopedagogie a grijii, Mihaela Grigore,
Eugenia Stan, 2003, pag 17). Elevul este rugat să deseneze o scară cu 10 trepte, pe scara cea mai de
sus se va trece cifra 1, ar sub ultima treaptă se va trece cifra 2. În spațiul alăturat cifrei 1 elevii vor
scrie idealul lor de viață (în câteva propoziții), iar în dreptul cifrei 2 se cere elevilor să treacă situația
în care nu ar dori să fie niciodată în viață. Apoi se va marca pe scară cifra 3, aceasta reprezentând
situația prezentă, așa cum este ea la momentul în care se aplică proba. Elevii sunt îndrumați să scrie
și cifra 4, ea reprezintă situația de acum 5 ani, și cifra cinci care reprezintă proiecția de peste 5 ani .
Bingo – tehnică facilă pentru a provoca comunicarea între participanții unui grup ce învață. Ea
poate fi utilizată ca ice – breaking, exercițiu de spargere a gheții. Tehnica presupune listarea unor
caracteristici pe care profesorul dorește să le evidențieze la nivelul subiecților la începutul unei lecții,
activități.
Pentru un profesor autocunoașterea proprie sau autocunoașterea elevilor sunt elemente cheie în
reușita demersului didactic. Ultimele cercetări în domeniu certifică faptul că prestigiul profesorului
printre elevi, ca beneficiari ai educației furnizate „a evoluat de la om al virtuților la om al
dilemelor”(Laurențiu Șoitu, Rodica-Diana Cherciu, 2006, pag 208). Singurii artiști ai căror acte de
creație au un statut deosebit sunt profesorii deoarece „arta lor este trăită în prezent, dar se
definitivează mul după încheierea actului de creație, materialul uman este perisabil deoarece își
modifică conținutul în fiecare secundă, dacă profesorul nu intervine la timp , riscă să nu mai poată
realiza Creația, iar opera lor poate fi remodelată cu greu sau poate niciodată”. (Laurențiu Șoitu,
Rodica-Diana Cherciu, 2006, pag 209).
H.Morine și G. Morine în lucrarea lor Pedagogia complementară, 2007, p. 231 precizează
rolurile didactice ale profesorului „furnizor de informații, model de comportament, creator de
situații de învățare, consilier și orientator, evaluator și terapeut, organizator și conducător, în
sensul de coordonator”.
Aplicațiile pentru timpii producerii învățării au la bază învățarea colaborativă, deoarece ființa
umană este predestinată vieții în grup, colectiv. Școala este unul dintre factorii care intervine eficient
în atingerea acestei finalități. Situațiile de învățare proiectate trebuie deci să necesite participarea
elevului ca subiect activ și conștient, iar activitățile de grup se constituie ca adevărate exerciții de
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role-learning. Elevii trebuie obișnuiți, la început, cu norme și reguli de grup, multora nu le plac
interdicțiile sau rolurile pe care trebuie să și le asume. Școala se constituie astfel într-un loc de
exersare a unor competențe și capacități indispensabile elevului în viață. De aceea este foarte necesar
ca elevul să participe activ și conștient la actul educativ pentru a avea un indice de reușită în viață
cât mai mare. De la școală se așteaptă acum să își „asume responsabilitatea să construiască un cadru
favorabil prin care să se indice direcția dezvăluirii și dezvoltării personalității elevilor săi, nu ca
un fapt în sine ci furnizându-le experiența proprie pentru a-i determina și susține dezvoltarea
personalității”. (Laurențiu Șoitu, Rodica-Diana Cherciu, 2006, pag 220).
Tehnici de clarificare a gândirii:
• Enunță o singură problemă;
• Formulează ceea ce vrei să spui;
• Dă exemple care fac legătura între gândurile tale și experiența de viață;
• Folosiți în comunicare analogii și metafore care să sprijine oamenii să facă legătura între
gândurile tale și o varietate de lucruri pe care ei deja le cunosc. Tiparul folosit este
următorul:
- cred că…(enunță ideea principală);
- cu alte cuvinte ……(reformulează ideea ta principală);
- de exemplu …(dă un exemplu pentru ideea ta principală);
- ca să vă ofer o analogie… (oferă o ilustrare a ideii tale principale);
Uneori, pentru a lămuri model de gândire al celuilalt, profesorul poate pune acest gen de întrebări:
• poți să reformulezi ideea ta cu alte cuvinte?;
• poți să-mi dai un exemplu;
• dă-mi voie să îți spun ce am înțeles eu că spui. Te-am înțeles correct.
Profesorul trebuie să fie permanent atent la întrebări, atât la cel pe care le pune el, cât și la cele
care îi sunt adresate: trebuie privit atât la suprafață, cât și dincolo de suprafață. Tinerii profesori au
o problemă în a asculta elevii atunci când pun întrebări, dar și atunci când ei adresează întrebări. De
multe ori au dificultăți în formularea lor pe înțelesul elevului, alteori adresează prea multe întrebări
suplimentare. Chestionarea este așa pur și simplu făcută sau este una care acceptă definiții situațiilor
care le sunt date din cărți sau de alte persoane.
Modul de a adresa întrebări determină elevul să gândească, să vină cu mai multe soluții
originale, creative și, în același timp, dezvoltă gândirea și formele sale: noțiunile, judecățile și
raționamentele.
• La ce întrebare vrei exact să răspunzi?
• Există o întrebare mai importantă pe care ar trebui să o adresăm?;
• Cuprinde această întrebare problema adevărată cu care ne confruntăm?;
• Ce concluzii par justificate în lumina faptelor?;
• Care este punctul nostru de vedere?;
• Trebuie să luăm în considerare și un altul?;
• Este și un alt fel de a privi întrebarea?;
• Care sunt întrebările conexe pe care este necesar să le avem în vedere?;
Adesea, modul nostru de gândire ne provoacă mari necazuri deoarece: sărim direct la concluzii,
pierdem urma obiectivelor lor, suntem nerealiști sau ne focalizăm pe lucruri neînsemnate. Uneori nu
vedem contradicțiile și acceptăm prea ușor informații inexacte. Adesea punem întrebări vagi și dăm
răspunsuri la întrebările elevilor la fel de vagi și contradictorii. Alteori răspundem la întrebări la care
nu avem competența să răspundem, ignorăm informațiile care nu susțin punctul nostru de vedere și
facem deducții care nu sunt justificate de experiența noastră de viață. Uneori, datorită tipului de
raționament pe care îl utilizăm, deformăm datele și le formulăm inexact, nu reușim să vedem
deducțiile pe care le facem și tragem concluzii iraționale, nereușind să înțelegem că propriile
presupuneri sunt nejustificate.
Robert Gagne se referă în lucrările sale la complexitatea procesului predării, atunci când
precizează „operațiile” de efectuat pentru organizarea învățării. Prima operație este planificarea
învățării, de unde pornește elevul și unde trebuie să ajungă, încotro se îndreaptă, care sunt condițiile
prealabile specifice învățării și ce va fi capabil să învețe în continuare. A doua operație este
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conducerea învățării care trebuie să răspundă și ea la probleme de genul: ce motivație să-i formăm,
cum să orientăm interesul elevului, ce conținuturi ale învățării trebuie să aleagă pentru viitor, cum
să stimulăm elevul să învețe și cum îl evaluăm cât mai corect. Organizarea condițiilor externe este
a treia etapă deoarece profesorul este cel care trebuie să dirijeze elevului atenția, gândirea, acțiunile.
Tot profesorul este cel care trebuie să aibă grijă de formarea deprinderilor de studiu ale elevilor,
independența și tipul de învățare predominant, dar și învățarea elevului să își evalueze critic ideile.
Cea de a patra este consacrată alegerii modurilor și mijloacelor de instruire și evenimentelor
instruirii. (conf. Robert Gagne, 1975, pp 28 – 34). Învățarea umană este un fenomen foarte complex
care urmărește dezvoltarea personalității umane în ansamblu, ea trebuie să se desfășoare într-un
cadru instituțional, sub îndrumarea profesorului. Este influențată atât de factor interni (capacitatea
de învățare și nivelul de motivare al elevilor), cât și de factorii externi (calitatea predării, climatul
din clasă și logistica didactică). Acest proces devine mai eficace atunci când sunt valorificați optim
toți acești factori. Parcurgerea corespunzătoare a momentelor instruirii conform taxonomiei
obiectivelor celor trei domenii comportamentale: afectiv, psihomotor și cognitiv orientează elevii și
cadrele didactice spre: receptare, înțelegere, memorare, păstrare și actualizare.
Tehnicile utilizate pentru timpii producerii învățării sunt, în general, foarte bine cunoscute
profesorilor, dar foarte puțin utilizate. Se pot enumera:
• Sinelg;
• Interviul în trei trepte;
• Controversa academică;
• Controversa constructivă;
• Jurnalul dublu;
• Mâna oarbă.
Pentru exemplificare se vor prezenta tehnicile „Mai multe capete la un loc” și „Creioanele
la mijloc”.
Tehnica „Mai multe capete la un loc” presupune: formarea de grupuri cu câte 3 - 4 elevi,
fiecare elev are un număr între 1 și 4, profesorul pune o întrebare sau dă o problemă, fiecare elev se
gândește la o soluție, elevii discută apoi problema în grup, profesorul spune apoi un număr și toți
elevii care au acel număr raportează clasei ce au discutat în grupul lor.
Tehnica „Creioanele la mijloc” presupune existența unor grupuri tipice de învățare prin
colaborare formate din 3 - 7 elevi. Fiecare elev își semnalizează contribuția punându-și creionul pe
masă. Odată ce un elev și-a spus punctul de vedere, luând cuvântul o dată, nu mai are dreptul să
vorbească până când toate creioanele se află pe masă, semn că toții membrii grupului au luat cuvântul
o dată. Este important ca elevii să știe să toți membrii grupului sunt egali și nimeni nu are voie să
domine. Profesorul poate transforma această tehnică în procedeu de evaluare, el poate alege un
creion și întreba care a fost contribuția posesorului acelui creion la discuția care s-a desfășurat.
Timpul post învățare este reprezentat de momentul evaluativ, care are rolul de a motiva
elevul să continue învățarea, iar din perspectiva educatorului să fundamenteze ameliorarea.
Evaluarea este,în cadrul procesului didactic, o activitate complexă de apreciere a modului comun de
lucru a profesorului și a elevilor săi în eforturile de atingere a obiectivelor didactice proiectate la un
nivel de performanță ridicat. Multe caracteristici mentale și fizice sunt învățate în conformitate cu
cât de bogată și variată devine viața de la școală. Deci, cu cât mai multă experiență are o persoană,
cu atât mai bogată este imaginea de sine. Adică, elevii își formează imaginea de sine în funcție de
informațiile pe care le primesc de la ceilalți. Odată cu dezvoltarea imaginii de sine, elevul învață că
există caracteristici ideale pe care el ar trebui să le aibă, că există standarde ideale de comportament
precum și aptitudini speciale care sunt apreciate de ceilalți.
Nivelul stimei de sine este determinat de evaluarea de către individ a discrepanțelor dintre
imaginea de sine și sinele ideal. Elevii care au o stimă de sine crescută sunt încrezători în diferite
situații sociale și abordează cu mai multă ușurință temele de la școală. Ei vor demonstra că au o
curiozitate naturală pentru învățat și vor deveni nerăbdători și entuziaști când li se propune o nouă
provocare. La celălalt pol se vor afla elevii care au o stimă de sine scăzută, care nu au încredere în
capacitățile proprii și cred că nu vor reuși. Elevii vor încerca să evite situațiile pe care ei le consideră
umilitoare în caz de nereușită. Cercetătorii au constatat că există o strânsă corelație între stima de
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sine a elevului și stima de sine a profesorului. Elevii cu o stimă de sine crescută care intră în contact
cu profesori cu stimă de sine scăzută tind, cu timpul, și ei spre o stimă de sine scăzută, care va duce
la un nivel scăzut de realizări. Factorii cei mai importanți în vederea creării unei atmosfere pozitive
în clasă sunt stima de sine și aptitudinile de comunicare ale profesorului. Caracteristicile tehnicilor
centrate pe subiectul învățării țin de o detaliere riguroasă a metodelor utilizate. Metodele didactice
se caracterizează complet prin: agenții care le mânuiesc, beneficiarii, variantele lor, competențele și
posibilitățile pe care i le asigură celui care o pune în valoare. Descrierile tehnicilor din această lucrare
pot duce la un set de caracteristici ale strategiilor centrate pe subiectul (elevul) care învață:
• asigură atingerea obiectivelor personale de învățare construite de subiect pornind
de la finalitățile unitare propuse;
• susțin parcurgerea traseului cunoașterii de sine, stima de sine, autocontrol și
autodeterminare;
• dezvoltă diverse tipuri de învățare, în funcție de obiectivele propuse subiecților
de organizatorul învățării (învățare experiențială, învățare colaborativă);
• valorifică situații de învățare prin descoperire, dezvăluind capacități și competențe
ale subiectului (sieși și celorlalți participanți la activitate);
• construiesc un tip de învățare agreabil, plăcut și eficient, respectând
particularitățile anatomo-fiziologice și psihice ale subiecților;
• nu forțează rezultatul imediat al învățării, fiind adesea structurată pe secvențe de
evaluare amânată.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Primii pași în eTwinning - comunitatea școlilor din Europa
Profesor învățământ primar Elena NEGOIȚĂ
Școala Gimnazială „Ghiță Mocanu” Onești
Motto:
Calculatorul ne face să vedem lumea într-un anumit fel. Cunoașterea digitală va
resemnifica multe date ale cunoașterii clasice, reașezând cumulul de valori pe care omenirea l-a
avansat de-a lungul timpului. (Constantin Cucoș)
Conform Comisiei Europene, e-learning-ul este definit ca „utilizare a noilor tehnologii
multimedia și a internetului pentru a ameliora calitatea învățării, facilitând accesul la resurse și
servicii, precum și schimburile și colaborarea la distanță”. E-learningul face din mediul informațional
un aliat, putând fi înțeles ca o abordare inovativă, interactivă, centrată pe educat. Noțiunea de elearning apare la interferența a trei concepte: comunitate, spaţiu virtual şi procese de învăţare,
adunând la un loc trăsăturile specifice ale acestora.
Din astfel de necesități a fost creată platforma eTwinning, al cărei scop este acela de a ușura
comunicarea și cooperarea dintre școli din țările membre ale Uniunii Europene. Platforma eTwinning
lansată în anul 2005, este în prezent o comunitate vie, extrem de activă și implicată, reunind la nivelul
general, instituții de învățământ preuniversitar, iar efectiv platforma este locul de întâlnire a peste
492 949 de cadre didactice din peste 184 172 de școli implicate în 62 917 proiecte. În România
acțiunea a fost introdusă în octombrie 2007 și este coordonată de Institutul de Științe ale Educației,
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cu sprijinul Centrului pentru Inovare în Educație. eTwinning este o parte a Programului de Învățare
permanentă a Comisiei Europene. Portalul concentrează o bază de date solidă, recomandată de
Comisia Europeană pentru căutarea de parteneri pentru proiecte Comenius. eTwinning facilitează
colaborarea și comunicarea între școli din țările membre UE, crearea de multiple produse
educaționale care implică utilizarea noilor tehnologii, îmbunătățirea comunicării în limbi străine,
crearea de noi relații sociale, colaborarea virtuală și interculturalitatea. Scopul central al utilizării
portalului eTwinning îl constituie crearea de proiecte educaționale realizate prin parteneriate
internaționale, eTwinning fiind comunitatea școlilor din Europa.
Am întâlnit comunitatea eTwinning recent și am desfășurat alături de colegii mei primul
proiecte de colaborare internațională, având parteneri cu aspirații comune: autocunoaștere,
cunoașterea și promovarea valorilor naționale și europene, comunicarea fără bariere lingvistice,
stimularea creativității, dezvoltarea abilităților media, informarea și, mai ales depășirea limitelor
spațiale si temporale. Am avut privilegiul de a stabili legături cu persoane extraordinare din câteva
țări europene. Alături de elevii mei și de colegi din școala în care lucrez am construit legături durabile,
emoționale uneori, cu școli din alte țări, construind legături care, cu certitudine, au stimulat,
impulsionat și eficientizat procesul de învățământ, aducând beneficii tuturor partenerilor.
AVAP - Artă, Veselie, Armonie, Prietenie a fost primul proiect colaborativ, cel care ne-a
adus si satisfacția primului certificate de calitate. Am pornit cu celelalte colege de la ideea comună
conform căreia compoziţiile artistico-plastice sunt expresia eului individual, dublat de o anumită
înţelegere a mediului socio-cultural. Modul de a simţi imaginea vizual-plastică si de a o transpune în
format fizic (hârtie, pânză) depinde şi de influenţa experienţelor de învăţare organizate de şcoală.
Curentele artistico-plastice pot servi la dezvoltarea competenţelor specifice, pe care cadrul didactic
le urmăreşte pe parcursul învăţării elevului, iar flipped classroom mută predarea/învăţarea din sala
de clasă, acasă.
Simțeam că uneori am tratat cu superficialitate latura artistică și scopul pe care l-am urmărit
a fost augmentarea performanțelor elevilor mei în ceea ce privește realizarea de compozitii plastice.
Am ales ca strategie instructiv-educativă flipped classroom (sala de clasă inversată/oglindă) pe
parcursul celor 7 luni de desfășurare a proiectului. Învățarea s-a realizat cu ajutorul tutorialelor,
ineditul constând în faptul că nu eram eu cea care îi invăța pe elevi, ci un domn profesor de desen
care le-a arătat tehnicile. De asemenea, pe baza unui parteneriat, am colaborat cu profesoara de desen
a școlii, atât în etapa de aprofundare a tehnicilor de lucru, cât și în apecierea lucrărilor elevilor. Astfel,
pe lângă noțiunile de arte vizuale, elevii și-au însușit și noțiuni de istoria artei, căutând pe youtube
din proprie inițiativă și alte informații despre diferitele curente artistice sau surprinzând-o pe colega
profesoară de desen cu întrebări. Mai ales în cazul pointilismului, învatarea prin descoperire s-a
realizat firesc, de la stimularea curiozității intelectuale până la dorința de a înțelege cât mai bine
contextul artistic și dorința de a se perfecționa. Elevii au atins chiar performanța de a face deosebiri
între lucrări artistice aparținând unor curente artistice diferite și de a avea afinități pentru unul anume.
Prin intermediul curentelor artistice studiate s-au transmis elevilor elemente de conținut ce s-au
materializat apoi in competențe și deprinderi de lucru ce le vor fi utile.
Elementele de conținut au fost cele prevăzute de programa școlară pentru disciplina arte
vizuale şi abilităţi practice. Desigur că au fost abordate și anterior, dar în manieră clasică și în mod
separat. Datorită specificului acestui proiect, am reușit să le transmit elevilor prin intermediul
curentelor artistice, în mod interdiscilinar cât şi transdisciplinar. Elevii au fost capabili să diferențieze
noțiunile diferitelor discipline care s-au utilizat în compozițiile lor plastice. Astfel, în cazul
impresionismului, elementele de limbaj plastic predominante au fost linia și punctul, în cubism forma
regulată sau neregulată, iar în expresionismul abstract pata de culoare, plat sau vibrantă. Fiecare
activitate a valorificat mai multe conținuturi/competențe din diferite discipline cum ar fi: cerințele din
cadrul curentului impresionist au utilizat cunoştințe/competențe din arte vizuale și limbă și comunicare,
cubismul arte vizuale și matematică, expresionismul abstract arte vizuale și dezvoltare personală/educație
civică.
Comunicare și schimburi între școli - proiectul a demarat prin crearea unui grup dedicat
acestuia pe Facebook. În această fereastră comună ne-am cunoscut și am colaborat pentru alegerea
unui titlu cât mai potrivit. Fiecare a venit cu idei și cea mai bună a câştigat: AVAP - Artă, Veselie,
Armonie, Prietenie. Am schimbat, de asemenea, idei constructive care au constituit pietre de temelie
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în schițarea și dezvoltarea structurii proiectului. Entuziasmul creștea și apoi am colaborat printr-un
document GoogleDocs unde ne-am ales fiecare o culoare, prezentându-ne și completând în linii mari
activitățile și calendarul acestora. Prin email, am trimis colegilor responsabili documente și imagini
pentru realizarea albumului final. Cu ajutorul aplicației Skype am facut videoconferințe pentru ca
elevii să se cunoască, prezentându-și clasa, școala, lucrările realizate. Și-au făcut aprecieri reciproce,
s-au susținut moral unii pe alții și chiar au cântat împreună. Am comunicat la telefon chiar și, unele
dintre noi fiind la început, am simțit în mod real ce efecte nebănuite poate avea un astfel de proiect
pentru creșterea încrederii în forțele proprii și a dorinței de a progresa.
Colaborare - de la început, fiecărui partener i s-au atribuit anumite sarcini. Mai corect ar fi
să spun că fiecare și-a însușit acele sarcini, deoarece nu au fost impuse de cineva, ci am putut alege
și chiar ajusta pe parcursul planul proiectului. Acesta a fost realizat în mod colaborativ, prin aplicații
google drive. Fiecare partener și-a adus aportul la planificarea activităților. Nu toate colegele
stăpâneam modul de folosire al diferitelor aplicații. Colaborând cu cele mai experimentate, care au
explicat pașii cu multă răbdare și pricepere, am înțeles și am realizat produse finale pe care cu mândrie
le-am postat în Twinspace, felicitându-ne reciproc pentru pricepere. De asemenea, lucrările din cadrul
temei impresionismului le-am prezentat împreună într-un padlet. Produsul final, albumul cu cele mai
reușite lucrări ale elevilor, l-am realizat colaborând cu responsabila și uşurându-i munca. Am trimis
inițial doar poze cu lucrările, dar ne-am dat seama că volumul de muncă al acesteia ar fi fost imens,
apoi am creat noi un document word unde am pus imaginile, fiind astfel mai uşor de gestionat.
Utilizarea tehnologiei - deși am finalizat cu succes cursul despre utilizarea instrumentelor
web.2 în realizarea proiectelor, acest prim proiect mi-a oferit ocazia să le aprofundez, să le descopăr
valoarea și importanța. Am învățat și am utilizat aplicații precum sharalike, padlet, kizoa,youtube
pentru prezentări. Am aprofundat invățat despre google drive, util pentru planificarea activităților
proiectului. Am folosit instrumentele Twinspace: am creat pagini, am postat prezentările elevilor, am
creat fișiere foto/video în rubrica Materiale.
Consider că scopul
proiectului a fost
atins,
acesta
aducându-și
o
contribuție
importantă
la
creșterea
preformanței
elevilor în ceea ce
privește realizarea
de
compoziții
artistico-plastice.
Apoi, mi-am propus
sporirea interesului
și a motivației față
de
această
disciplină, uneori
considerată
mai
puțin importantă decât matematica și limba română. Nu numai că elevii au devenit atrași de AVAP,
dar au devenit curioși și interesați de artă, în general și chiar de învățare în ansamblul ei. Au căpătat
simț artistic și li s-a dezvoltat latura estetică. Am învățat eu însămi mai multe lucruri despre curentele
artistice dar, cel mai important lucru este ca învățarea nu s-a făcut individual ca de cele mai multe
ori, ci in echipă, prin colaborare. Am legat cu toții, mici și mari, prietenii trainice bazate pe valori
comune, am schimbat idei și practici bune cu colegii din tara vecina. Sper din tot sufletul în colaborări
viitoare și proiecte comune. Școala a căpătat și ea vizibilitate internațională și prestigiu pe plan local,
elevii fiind cei mai buni mesageri în acest sens.
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Necesitatea păstrării echilibrului între tradițional și modern în activitatea didactică
Profesor învățământ primar Margareta NISTOR
Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău
„Nu există metode bune sau rele, ci metode adecvate, bine sau prost utilizate” spune Ioan
Cerghit.
Pentru a atinge un nivel optim în proiectarea şi realizarea unei activităţi educaţionale, se
pune accent pe felul cum se desfăşoară aceasta şi implică probleme organizatorice, procedurale şi
materiale.
Drumul parcurs pentru atingerea obiectivelor educaţionale constituie metoda didactică.
Metoda este selectată de cadrul didactic şi este pusă în aplicare în lecţii sau activităţi extraşcolare,
cu ajutorul elevilor şi în beneficiul acestora. Metoda presupune, în toate cazurile, o colaborare între
profesor şi elev, participarea lor la căutare de soluţii, la distingerea dintre adevăr şi eroare şi care,
sub forma unor variante şi/sau procedee selecţionate, se foloseşte pentru asimilarea cunoştinţelor, a
trăirilor valorice şi a stimulării spiritului creativ.
Când alegem o metodă, trebuie să ţinem cont de finalităţile educaţiei, de conţinutul
procesului de instruire, de particularităţile de vârstă şi de cele individuale ale elevilor, de
psihosociologia grupurilor şcolare, de natura mijloacelor de învăţământ, de experienţa şi competenţa
noastră.
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.
În acest mod, elevilor le va fi dezvoltată o gândire circumscrisă abilităţilor cognitive de tip superior,
gândirea critică. Aceasta reprezintă o gândire centrată pe testarea şi evaluarea soluţiilor posibile întro situaţie dată, urmată de alegerea rezolvării optime pe baza argumentelor.
A gândi critic înseamnă a deţine cunoştinţe valoroase şi utile, a avea convingeri raţionale,
a propune opinii personale, a accepta că ideile proprii pot fi discutate şi evaluate, a construi
argumente suficiente propriilor opinii, a participa activ şi a colabora la găsirea soluţiilor. Principalele
metode de dezvoltare a gândirii critice sunt: Gândiţi, lucraţi în echipă, comunicaţi; Termeni-cheie
iniţiali; Ştiu - vreau să ştiu - am învăţat; metoda Sinelg; metoda Mozaic; Cubul; Turul Galeriei;
Elaborarea unui referat/eseu; Jurnalul în trei părţi; Tehnica predicţiei; Învăţarea în grupuri mici;
Turneul între echipe; Linia valorilor.
V. Guţu oferă o imagine fidelă asupra antitezei care se creează între metodele tradiţionale
şi cele moderne utilizate în predare. Metodele tradiţionale au următoarele caracteristici:
• pun accentul pe însuşirea conţinutului, vizând, în principal, latura informativă a educaţiei;
• sunt centrate pe activitatea de predare a profesorului, elevul fiind văzut ca un obiect al
instruirii;
• sunt predominant comunicative, verbale şi livreşti;
• sunt orientate, în principal, spre produsul final;
• au un caracter formal, sunt rigide şi stimulează competiţia;
• stimulează motivaţia extrinsecă pentru învăţare;
• relaţia profesor-elev este autocratică, disciplina şcolară fiind impusă.
La polul opus, metodele moderne se caracterizează prin următoarele note:
• acordă prioritate dezvoltării personalităţii elevilor, vizând latura formativă a educaţiei;
• sunt centrate pe activitatea de învăţare a elevului, acesta devenind subiect al procesului
educaţional;
• sunt centrate pe acţiune, pe învăţarea prin descoperire;
• sunt orientate spre proces;
• sunt flexibile, încurajează învăţarea prin cooperare şi capacitatea de autoevaluare la elevi;
• stimulează motivaţia intrinsecă;
• relaţia profesor-elev este democratică, bazată pe respect şi colaborare, iar disciplina derivă
din modul de organizare a lecţiei.
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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 integrare
socioprofesională şi 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 esenţial înţelegerea şi aplicarea
relaţiei autoritate-libertate, ca nou sens al educaţiei, prin predare-învăţare şi rezolvarea altor situaţii
din procesul educaţional şcolar.
Bibliografie:
1. Cerghit, I., Perfecționarea lecției în școala modernă, E.D.P. București, 1993;
2. Mihăescu, M. și colaboratorii, Metode activ-participative aplicate în învățământul primar, Editura DPH,
București, 2010.

Invățătorul și elevul creativ - cheia performanței în educație
Mariana OLTEANU
Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Ghika” Comănești
,,Creativitatea înseamnă străpungerea lumescului pentru a găsi minunatul” (Bill
Moyers )
,,Un profesor bun merge în rând cu elevul său în timp ce acesta explorează”
Pentru înfaptuirea cerințelor creativițății la lecție, este necesară instaurarea unui climat
favorabil „caracterizat printr-o tonalitate afectivă-pozitivă, de exigență și de înțelegere, de
responsabilitate”, afirmă Ana Stoica în lucrarea „Creativitatea elevilor”. Tot autoarea continuă,
arătând că: „Învățătorii și profesorii creativi determină avântul creativității de la profesor la elev,
fenomen urmat de automodelarea copilului în funcție de atitudinile și convingerile devenite ale lui”.
Este necesar ca învățătorul să-i pună pe elevi în situația de a învăța să dobândească cunoșțințe
în mod independent, să caute soluții noi, originale, să aplice creator cunoștințele.
Învățătorul creativ oferă învățarea într-o atmosferă neautoritară, încurajează procesul gândirii
creative. El știe cum să folosească întrebările. Conduita creatoare este provocată de întrebarea
operațională potrivită pentru că ea duce la explorare și dezvoltă curiozitatea. Un învățător creativ
încurajează elevii să exprime teorii ce par ridicole, să combine materialele și noțiunile în modele
noi, originale.
Cadrul didactic trebuie să fie un mediator între elev și lumea înconjuratoare, faptul acesta
presupunând:
➢ structurarea și restructurarea unui cadru pentru a face posibilă o experiență utilă
celor care învață;
➢ indicarea experiențelor pe care le pot avea; folosirea posibilității de a experimenta;
➢ participarea alături de individ în scopul ameliorării liniilor orientative pentru
selectarea unui prilej favorabil experienței;
➢ ajutor în folosirea timpului, spațiului, echipamentului;
➢ ajutor pentru a extrage din experiența: informații, deprinderi, valori;
➢ ajutor pentru interpretarea și evaluarea experiențelor.
În activitatea școlară se face transferul setului de valori propice creativității de la profesor la
elev. Colaborarea are tendința de a stimula efortul fiecăruia.
Dintre modalitățile de manifestare a elevului creativ în activitatea școlară, sunt de remarcat:
➢ nu e sociabil în raport cu egalii săi, uneori e sfidător față de profesori;
➢ nu e prea conștiincios; învață în salturi;
➢ este imprudent; se avântă în răspunsuri înainte de formularea lor în minte;
➢ e curios, activ; are un nivel superior de aspirații;
➢ are încredere în forțele proprii;
➢ își asumă riscurile legate de îndeplinirea unor proiecte dificile și curajoase;
➢ este perseverent în căutarea de soluții și realizarea proiectului propus;
➢ are simțul valorii și atitudine valorizatoare
➢ este receptiv la tot ce este nou;
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➢ cultivă consecvent originalitatea, pentru care are un respect deosebit.
Copilul care are posibilitatea să fie spontan și independent, va putea, în viitor, să fie creativ.
De aceea învățământul trebuie să capete un caracter participativ, de aceea învățătorul trebuie să
dirijeze, ca un adevărat dispecer - dialogul euristic sau exploatarea ipotezelor.”
Identificarea elevilor creativi
Ana Stoica, în lucrarea „Creativitatea elevilor”, propune o listă ce poate fi utilizată în identificarea
elevilor creativi:
➢ curios, investigator cu întrebări profunde;
➢ original, în gândire și acțiune, oferă soluții neobisnuite;
➢ independent în gândire și conduită, individualizată, plin de sine;
➢ imaginativ, fantezist, povestitor de istorii;
➢ nonconformist;
➢ vede corelațiile;
➢ plin de idei, cu fluență verbală și conversațională;
➢ experimentator care încearcă idei noi, produse noi;
➢ flexibil în idei și gândire;
➢ persistent, perseverent;
➢ construiește, reconstruiește;
➢ preferă complexitatea, se ocupă de mai multe idei în același timp;
➢ preocupat.
Pentru depistarea elevilor creativi din clasă, am aplicat chestionare elevilor, părinților și
profesorilor. Ele și-au dovedit utilitatea. Este necesar să cunoaștem elevii creativi și domeniul în
care pot excela. În lucrarea „Invenție, descoperire, creativitate”, A.D. Moore consemnează: „Ne
deosebim prin capacitățile și talentele individuale, mai puternice sau mai slabe. Strădania de a
cultiva talente acolo unde ele nu există le-a stricat multora viața. O primă condiție pentru a fi fericiți
în viață constă în a descoperi domeniul pentru care suntem mai bine înzestrați și a folosi talentul
astfel identificat pentru scopuri creative”.
Bibliografie:
- Mihaela Roco, Creativitate și inteligenţă emoţională, Iaşi, Polirom, 2004;
- Venera – Mihaela Cojocariu, Educaţie pentru schimbare și creativitate, Editura Didactică şi Pedagogică,
București;
- A. D. Moore, „Invenție,descoperire, creativitate”, Editura Didactică şi Pedagogică, București;
- Dumitru, I.-Al, ,,Dezvoltarea gândirii critice și învățarea eficientă”, Editura de Vest, Timișoara, 2000.

Familia - tradiții și valori
Profesor învățământ primar Oana-Mirela OPRIȘAN
Şcoala Gimnazială „Emil Brăescu”Măgura, Bacău
,,Cu fiecare zi din viaţa noastră facem depuneri în banca de memorie a copiilor noştri.”
Charles R. Swindoll Familia este o instituție socială ce are la bază alegerea reciprocă a partenerilor
în vederea asigurării reproducerii speciei, în condițiile socio-culturale determinate ﴾PopescuNeveanu, P. 1978, p. 262﴿. C.Bistriceanu consideră că familia este un grup a cărui finalitate constă
în preluarea, păstrarea, sporirea și transmiterea unui patrimoniu genetic, economic, moral, religios,
cultural și social-identitar.
Familia îndeplinește următoarele funcții: economică, ce constă în asigurarea resurselor
materiale, financiare, necesare existenței familiei, funcția de socializare/educare-funcția de formare
în scopul asimilării de către copii cât și de ceilalți membri a atitudinilor, valorilor, principiilor,
modelelor de comportament caracteristice unui grup social,funcția de solidaritate ce constă în
asigurarea unității și stabilității familiei și implică manifestarea sentimentelor de afecțiune,de
respect, de apartenență la grupul familial, de încredere a membrilor unii în alții, de ajutor și susținere
reciprocă și funcția sexual-reproductiva cu scopul aducerii pe lume a copiilor.
Un copil se naşte în sânul unei familii şi devine parte a societății abia mai târziu. Rolul
părinților e acela de a-l învăța ce înseamnă respectul, buna-cuviinţă, responsabilitatea şi
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moralitatea, încă din primii ani de viață. Familia este cadrul în care copilul învață să iubească, fiind
cadrul în care el însuși este maximal iubit. Fiecare familie are regulile și tradițiile sale, acestea fiind
gesturi sau evenimente care se repetă cu regularitate, care au o semnificație aparte pentru membrii
ei și care sunt împărtășite de fiecare în parte. Aceste obiceiuri, în aparență nesemnificative,
contribuie la comuniunea familială, strâng legătura între membrii unei familii și îi ajută să evolueze.
De obicei, aceste tradiții se suprapun peste sărbătorile creștine. Dar dacă aceste sărbători cuprind
obiceiuri general valabile, tradițiile de familie au caracteristici aparte, valabile doar pentru membrii
săi. De Crăciun, de exemplu, toată lumea împodobește bradul, face cadouri și prepară mâncărurile
tradiționale. Însă în cadrul unei familii aceste gesturi se nuanțează și lor li se adaugă unele
evenimente specifice. Ziua împodobirii bradului poate fi, să spunem, 21 decembrie, ca să coincidă
cu ziua de naștere a copilului sau Crăciunul se poate asocia cu pregătirea unui anumit tip de tort,
foarte apreciat de cei mici.
Ritualurile de familie, obiceiurile caracteristice unui anumit nucleu familial, se pot
departaja în două categorii. Cele asociate gesturilor pregătitoare pentru somn sau cele de la trezire
(sărutul de noapte bună, povestea de somn ușor, cafeaua sau – pentru copii – lăpticul de dimineață
etc.) servesc la meținerea coeziunii și a echilibrului familiei.
Cele care țin de sărbători, ritualurile de vacanță, vizitele la bunici, mesele în familie, atunci când au
o frecvență repetativă, se încadrează în același tip. Ele se numesc rituri de uniune. Acestea sunt, de
fapt, și cele mai importante pentru o familie.
Alte gesturi ritualice marchează trecerea de la o etapă de viață la alta: căsătoria, botezul,
celebrarea nunții de argint. Toate aceste gesturi de afecțiune le vor da copiilor siguranță, protecție,
vor creea sentimente de iubire, de respect față de adulți ceea ce va contribui la dezvoltarea
armonioasă a copilului din punct de vedere fizic, dar mai ales psihoafectiv.
Copiii resimt puternic nevoia de singuranță și sunt poate cei mai tradiționaliști membrii ai
familiei. Gesturile repetate la anumite intervaluri de timp sau cele care le marchează și le jalonează
ziua sunt extrem de importante pentru cei mici. Ei se simt astfel protejați, au repere clare după care
să se ghideze și simt că în acest fel se întărește legătura dintre ei și părinți.
Familiile care nu au tradiții specifice sunt mai dezorganizate, iar copilașii simt că sunt lăsați
de capul lor. Câștigă astfel o independență cu care nu știu ce să facă. Prin studii științifice s-a
determinat ca relațiile dintr-o familie sunt mai echilibrate și mai armonioase atunci când toți membrii
au repere de viață comune și știu în fiecare moment ce trebuie făcut.
Alături de gesturile de sărbătoare, puteți inventa la rândul dumneavoastră unele tradiții
proprii. De exemplu, puteți organiza petreceri atunci când copilul pleacă de acasă (la studii, în alt
oraș etc) sau atunci când începe serviciul. De asemenea, un copilaș care se teme de prima zi de școală
sau de grădiniță poate fi pregătit psihic printr-o mică petrecere care să marcheze evenimentul.
Primul dintişor căzut poate fi, de asemenea, sărbătorit.
Ocaziile nu lipsesc, totul este ca părinții să le dea o conotație specială...
Tradițiile de sărbători pot fi un liant important în familie și o ocazie de a crea amintiri
frumoase pentru mai târziu. Mirosul cozonacilor, al cârnaților afumați, a tobei și a sarmalelor de
Crăciun ne vestește sărbătoarea și ne putem bucura de ea mai bine. N-aș putea să îmi imaginez însă
Crăciunul fără bradul împodobit, fără cadouri și fără bucuria zăpezii. Tradiția Ignatului, a porcului
tăiat în ogradă cu savurarea pomenii porcului se păstrează de demult, iar copiii ce s-au mutat la oraș,
revin la părinți la țară pentru a continua acest obicei. Mirosul de pască, drob de miel, ouale înroșite
care se ciocnesc de Sfânta sărbătoare a Paștelui rostind Hristos a înviat! și Adevărat a înviat! ne fac
să intrăm în spiritul sărbătorii și să ne bucurăm cu adevărat de Învierea Domnului, după ce am postit
pâna în Vinerea Patimilor.
Românul se definește prin tradițiile, obiceiurile și datinile sale. Ia-le pe acestea și nu va mai
rămâne un român adevărat! Prin urmare, nu vreau să renunț la nici o tradiție, nici un obicei pe carel practic și îmi doresc ca nici un alt român să nu renunțe, atâta timp cât îi stă în putere. (Alina Panait)
Bibliografie:
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Motivaţia – element esenţial în activitatea de învăţare a şcolarului mic
Profesor învățământ primar Daniela PAIU
Şcoala Gimnazială ,,Emil Brăescu” Măgura
Motivaţia este cheia sucesului şi în activitatea de învăţare. De la Piaget la Gardner,
teoreticienii mecanismelor învăţării au subliniat faptul că motivaţia este fundamentul pe care se
construieşte succesul educaţional. Implicit, se poate afirma că lipsa motivaţiei pentru învăţare poate
să conducă nu numai la performanţe şcolare scăzute, ci şi la alte acumulări negative care pot sta la
baza unor abateri sau devianţe comportamentale. Dacă am cunoaşte natura şi diversitatea motivelor,
legile după care ele se manifestă, am putea prevedea, influenţa şi direcţiona comportamentul elevilor.
De aceea, problema dezvoltării motivaţiei de învăţare necesită să fie una dintre cele mai importante,
de care să se preocupe şcoala încă din ciclul primar. A fi motivat la învăţătură exprimă în plan
comportamental o stare mobilizatoare şi direcţionată spre atingerea unor scopuri.
Încă din clasele primare, copiii au nevoie mai mult decât oricine de stimularea dorinţei de
a face eforturi pentru a învăţa. În acest mod, elevul va fi profund implicat în sarcinile de învăţare, va
fi orientat spre finalităţi, într-o mare măsură conştientizate, va transfera în învăţare întreg potenţialul
cognitiv. Lipsa de motivaţie e caracterizată de pasivitate, inactivitate, concentrare foarte lentă într-o
sarcină de învăţare, lipsă de spontaneitate şi chiar stări de anxietate.În literatura de specialitate
motivaţia şcolară este descrisă ca şi construcţie psihică rezultată din observaţii îndelungate asupra
elevilor, variabilă ce asigură continuu organizarea interioară a comportamentului, vector esenţial al
personalităţii.În funcţie de scopurile pe care şi le propun cadrele didactice în clasă, de echilibrul creat
de învăţare în structurile personalităţii, practica educaţională conturează câteva categorii de motive:
profesionale, cognitive, social-morale, personale, materiale şi relaţionale. În acest sens, motivaţia
şcolară este, de fapt, o expresie a investiţiei pe care copilul o face în propriul viitor.
De asemenea, motivaţia este esenţială în activitatea psihică şi în dezvoltarea personalităţii,
deoarece este primul element cronologic al oricărei activităţi, semnalizează deficituri fiziologice şi
psihologice, selectează şi declanşează activităţile corespunzătoare propriei satisfaceri şi le susţine
energetic, contribuie, prin repetarea unor activităţi şi evitarea altora, la formarea şi consolidarea unor
însuşiri ale personalităţii.
Psihologia modernă recunoaşte două tipuri de motivaţie: intrinsecă – în care persoana
urmăreşte o activitate (sau chiar mai multe) strict cognitivă, când acţiunile întreprinse sunt pentru
sine; de exemplu, aspiraţia spre competenţă profesională, socială şi extrinsecă – în care persoana
urmăreşte, prin activităţile depuse, anumite recompense morale: prestigiu, notorietate, faimă, statut,
poziţie etc.
Formele motivaţiei: pozitivă şi negativă, afectivă şi cognitivă, intrinsecă şi extrinsecă, sunt
inegal productive, când sunt comparate în cadrul acestor diade. Motivaţia intrinsecă este superioară
motivaţiei extrinseci. Dar dacă luăm în considerare şi alţi factori, cum ar fi vârsta elevilor,
temperamentul, caracterul, vom constata că, la şcolarii mici este mai productivă motivaţia extrinsecă,
deoarece motivaţia intrinsecă încă nu s-a format.
Un studiu publicat în Franţa (François de Sigly, Comment aider l’enfant à devenir lui-même
– Cum să ajuţi un copil să devină el însuşi?) subliniază faptul, că în trecut copiii erau mai disciplinaţi,
dar nu erau neapărat mai motivaţi. În zilele noastre disciplina a devenit o problemă şi de aceea
inapetenţa copiilor faţă de şcoală a devenit mai evidentă, ceea ce nu înseamnă ca ea nu a existat
dintotdeauna.
În acest sens, un rol principal în dezvoltarea motivaţiei învăţării la elevii claselor primare
aparţine profesorului. El trezeşte la elevii săi motivaţia, dorinţa de a învăţa sau, dimpotrivă,
aversiunea faţă de şcoală. Pedagogul Montaigne îi atenţiona pe profesori: „Copilul nu este un
recipient pe care trebuie să-l umpli, ci un foc pe care trebuie să-l aprinzi”.
Fireşte că şi profesorul este limitat, având puţin timp pentru problema motivaţiei. Este
important de a descoperi şi a înţelege factorii interni ai elevului, ca personalitate, care-i determină,
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orientează, organizează şi susţin eforturile de învăţare. Dacă profesorul îşi va mobiliza virtuţile, va
aplica cunoştinţele pe care le posedă şi răbdarea, el va educa elevi bine motivaţi.
Ţinând cont şi de faptul că fiecare copil este o individualitate unică, irepetabilă în felul lui
de a fi, a învăţa, a reacţiona, părinţii sunt acei care nu vor admite ca ei să se împotmolească în
problemele şcolare, îi vor sprijini în mişcarea lor înainte. În vederea formării şi dezvoltării motivaţiei
pozitive pentru învăţare , este necesară aprecierea şi acceptarea înclinaţiilor copilului în domeniile şi
disciplinele care-i plac, sprijinul afectiv, modelul personal, ajutorul în momentele de impas pentru a
accepta anumite nereuşite, stimularea curiozităţii şi dorinţei de a învăţa, legătura permanentă cu
pedagogul, menţinerea unui control lejer, dar sistematic, stimularea încrederii în propriile forţe etc.
Reieşind din cele expuse, putem deduce că motivaţia şcolară se conturează treptat, se
modelează în funcţie de factorii care o influenţează şi se maturizează în momentul când copilul are
un răspuns personal la întrebarea „De ce învăţ?”.
Bibliografie:
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Să spunem DA, educației nonformale
Maria PASCU
Liceul Tehnologic „Jacques M. Elias” Sascut
Ion PASCU,
Școala Gimnazială Sascut
Din punct de vedere etimologic, termenul de „nonformal” îşi are originea în latinescul
„nonformalis”, preluat cu sensul „în afara unor forme special/oficial organizate pentru un anume
gen de activitate”. Nonformal desemnează o realitate educaționala mai puțin formalizată dar
întotdeauna cu efecte normativ-educative.
Educația nonformală a fost definită de către J. Kleis drept „orice activitate educațională
intenționata și sistematică 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 impusă, efectuarea temelor)”.
Educația nonformală cuprinde totalitatea acțiunilor organizate în mod sistematic, dar în afara
sistemului formal al educației și oferă posibilitatea de a achiziționa competențe foarte importante,
deoarece sunt centrate pe persoana care învață și sunt strâns legate de nevoile și aspirațiile acesteia.
Competențele dobândite ajută la dezvoltarea personală, includerea socială și cetățenia activă, iar
toate acestea lărgesc orizontul obținerii unui loc de muncă.
Principiile educației formale urmăresc pregătirea tinerilor pentru viața socială și formarea
acelor competențe necesare acestora pentru depășirea obstacolelor viitoare.
Iată câteva din aceste principii; însăşi formularea le sugerează semnificaţia lor practică:
• 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.
• Principiul caracterului specific. Deşi fac parte din sistemul general educaţional, activităţile
din perimetrul nonformalului se constituie, ele însele, într-un sistem specific, aparte, care le
diferenţiază de cele incluse în sfera formalului. Specificul acestor activităţi e dat, în primul rând, de
obiectivele şi conţinutul lor, ele având forme proprii de organizare, precum şi raporturi aparte între
educatori şi elevi faţă de cele practicate în perimetrul educaţiei formale. Un alt element specific îl
constituie instrumentarul metodic, mai larg, mai diversificat, ceea ce oferă şanse sporite de a se
acumula experienţă de viaţă, prin contactul nemijlocit cu oameni, cu fenomene de cultură materială
şi spirituală, precum şi participarea directă la unele din manifestările la care iau parte elevii.

139

Anuarul Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Bacău - 2017
• Principiul caracterului atractiv al activităţilor nonformale. Atractivitatea este, de fapt,
dominanta acestor activităţi, ce trebuie să ţină seama de interesele, înclinaţiile, preocupările şi
preferinţele elevilor. Ceea ce are un efect pozitiv în cultivarea interesului pentru cunoaştere, precum
şi pentru dezvoltarea unor procese afective. Atractivitatea nu înseamnă evitarea efortului propriu; de
altfel, elevii – îndeosebi cei din clasele inferioare – au preferinţe pentru care, uneori, nici nu dispun
de resursele necesare. Sunt considerate atractive acţiunile cu o finalitate clară, realizabilă, cele în
care subiecţii au un rol activ, cele care au un grad sporit de autenticitate, cele care se caracterizează
prin simplitate şi eleganţă.
• Principiul varietăţii completează în mod necesar şi fericit pe precedentul; ceea ce e variat,
diversificat e în acelaşi timp, interesant şi atractiv. Varietatea şi diversitatea, ca principii ale unei
acţiuni eficiente, decurg din necesitatea pe care o resimt copiii, toţi participanţi la procesul
educaţional, elevii de a-şi valorifica diversitatea şi complexitatea înclinaţiilor, intereselor, gusturilor
şi preferinţelor lor.
• Principiul îmbinării conducerii de către adulţi cu autoconducerea. În categoria activităţilor
informale, relaţia profesor – elevi este mult mai largă, mai destinsă. Chiar dacă şi aici conduce,
educatorul se situează mai mult în planul sugerării şi nu al impunerii punctului său de vedere; el se
află pe poziţia colaborării şi cooperării cu elevii, precum şi a sprijinirii lor pentru a deveni buni
organizatori ai propriei lor activităţi. 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.
Activitățile realizate prin metode de acțiune, de educație nonformală se bucură de un real
succes în rândul tinerilor deoarece se respectă ritmul fiecăruia, învățarea este intenționată și
voluntară. Mediile și situațiile în care se desfășoară formarea sunt variate 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.
Activitățile pot fi de recreere, de descoperire a talentelor, de dezvoltarea, de dzvoltarea a
creativității, a competențelor de relaționare, de încurajare a discuțiilor deschise între tineri pentru ași comunica propriile sentimente, frustrări, nemulțumiri în vederea educării în ceea ce privește modul
de gestionare a propriilor trăiri, supliniraea carențelor de afecțiune, distanțare, prin muncă în grup.
În realizarea acestor activități, un rol important îl au metodele nonformale de acțiune, ele
fiind foarte utile datorită caracterului inovativ care stârnește curiozitatea, datorită interactivității, a
faptului că promovează munca în echipă, și stimulează creativitatea și spontaneitatea.
Dintre metodele educației nonformale putem enumera: biblioteca vie (aka living library),
photovoice, open space technology, animație stradala, origami, sociodrama (elemente
educationale), dans contemporan (elemente educaționale), teatru forum, teatrul labirint,
improvizație, walt disney strategy, teatrul educațional, jocul, mentorat, metoda transcend, metoda
smart, etc.
Avantajele educației formale: 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, este centrata pe cel ce învață, pe procesul de învățare, nu pe cel de predare solicitând in
mod diferențiat participanții, creează ocazii de petrecere organizata a timpului liber, intr-un mod
plăcut, urmărind destinderea si refacerea echilibrului psiho-fizic, antrenează noile tehnologii
comunicaționale, ținând cont de progresul tehnico-științific, valorificând oportunitățile oferite de
internet, televiziune, calculatoare, este nestresanta, oferind activități plăcute și scutite de evaluări
riguroase, în favoarea strategiilor de apreciere formativă, stimulativă, continuă, răspunde cerințelor
și necesitaților educației permanente.
Limitele educatiei 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.
În concluzie, educația nonformală este accesibila tuturor, este caracterizată de
adaptabilitate, nu impune restricții sau condiționări, dar nici nu oferă recompense de genul celor pe
care le oferă educația formala (note, medii, burse etc). Ea pur si simplu oferă noi perspective și
oportunități pe plan personal, cât și profesional. Este utilă în nenumărate domenii, și ajută la
completarea golurilor din programa școlară.
Bibliografie:
1. http://peperonity.com/sites/psiho-pedagogia/29684900?act=0-6981898-1487939664_2cdb02;
2. http://pshihopedagogie.blogspot.ro/2008/08/tema-3.html;
3. http://iteach.ro/pg/blog/mariana.patrichi/read/32476/educatia-formala-nonformala-si-informala.

Importanţa proiectului tematic în procesul de învăţare
Profesor învățământ primar Roxana-Alina PATRICHE
Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău
„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)
,,Educatorul trebuie să aibă mereu în vedere că datoria lui nu este atât să înveţe pe tânăr
tot ce se poate învăţa, ci să îi deştepte iubirea şi respectul faţă de ştiinţă şi să-i arate căile adevărate
din care poate câştiga cunoştinţele şi prin care se poate perfecţiona, dacă are de gând aceasta.”
(John Locke)
,,Nu există deloc lucruri mari, nici lucruri mărunte. Există altceva. Altceva înseamnă ceea
ce-mi place şi ceea ce fac.” (Jacque Prevert)
Introducerea proiectelor în curriculum nu reprezintă o idee nouă sau revoluţionară în
domeniul educaţiei. În cursul deceniului trecut, practicile au evoluat totuşi spre o strategie de
predare mai formalizată. Învăţarea prin metoda proiectului şi-a câştigat un loc mai sigur în practicile
şcolare pe măsură ce experţii au început să documenteze ceea ce cadrele didactice au înţeles de mult
timp: elevii devin mai implicaţi în procesul de învăţare atunci când au posibilitatea de a analiza, de
a cerceta probleme complexe, provocatoare, uneori neplăcute, care se aseamănă cu cele din viaţa
reală.
Metoda proiectelor a fost iniţiată de John Dewey, care, la sfârşitul sec. al XIX-lea, a elaborat
o programă fundamentală bazată pe necesităţile şi posibilităţile copilului.
Ideea învăţării bazate pe proiect a fost lansată de William H.Kilpatrick, prin lucrarea „The
project method” (1918). Proiectul este o metodă interactivă de predare-învăţare, care presupune o
micro-cercetare sau o investigare sistematică a unui subiect care prezintă interes pentru elevi.
Metoda proiect este fundamentată pe principiul învăţării prin acţiune practică, cu finalitate
reală („learning by doing”), ceea ce îi conferă şi motivaţia necesară. Opusă instrucţiei verbaliste şi
livreşti, învăţarea prin realizarea de proiecte reprezintă un mod mai cuprinzător de organizare a
procesului de învăţământ prin care pot fi satisfăcute cerinţele unei educaţii pragmatice, în spiritul
acţiunii şi independenţei în gândire.
„A învăţa făcând” – devine din ce în ce mai mult unul dintre principiile de bază ale
învăţământului contemporan. Aristotel spunea că „ceea ce urmează să facem după ce am învăţat,
învăţăm numai făcând”.
Metoda proiectelor este o strategie didactică bazată pe interese, necesitate şi posibilităţi de
dezvoltare. Ea presupune lucrul în echipă, interacţiunea directă, dar şi brainstorming-ul, care devin
mijloace de bază ale procesului educativ. Prin metoda proiectului se lasă elevului mai multă libertate
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de exprimare şi acţiune şi se oferă ocazii reale de a lua decizii şi de a-şi asuma responsabilităţi. Toate
acestea duc, implicit, la crearea unei motivaţii puternice şi la o implicare deopotrivă efectivă şi
afectivă a elevilor. Simplul fapt că sunt consultaţi în alegerea temelor şi se ţine cont de părerea lor îi
face pe elevi să aibă mai multă încredere în forţele proprii.
O temă este o idee, dar şi o posibilitate de a-i ajuta pe elevi să înveţe prin acţiune practică,
cu finalitate reală, în care ei îmbină acţiunile de culegere a informaţiilor cu cele de participare la o alta,
concretă, aplicativă pe o temă.
Elaborarea proiectelor tematice ne impune o largă varietate a surselor de informare, dar şi
un dialog cu elevii în care, ascultându-i, punându-le întrebări despre ceea ce ştiu sau ce ar dori să ştie,
descoperim ce îi interesează şi putem să organizăm conţinuturile într-un plan logic de învăţare.
Importantă în derularea acestei metode a proiectelor este implicarea mai mare a părinţilor în
activitatea propriilor copii („persoane-resursă”), ducând la o mai bună cunoaştere a activităţii din
şcoală, dar şi la cunoaşterea mai profundă, mai realistă a copiilor lor, consolidându-se punţile afective
şi de comunicare între aceştia.
Învăţătorul încetează să mai fie un transmiţător de cunoştinţe, devenind un facilitator, un
sfătuitor (consilier) al învăţării. Învăţătorul provoacă, organizează şi stimulează situaţiile de învăţare.
Elevii sunt conduşi către autoînvăţare şi sunt motivaţi să planifice independent şi colectiv, să
implementeze şi să evalueze procesul de învăţare.
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 setea elevilor de a acumula 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.
Activităţile integrate care se desfăşoară pe parcursul unui proiect tematic asigură o învăţare
activă, reflectând interesele şi experienţa elevilor şi au finalităţi reale. Pentru ca scopul propus să aibă
finalitate trebuie respectate anumite principii democratice: „Cooperare, Co-participare/Co-influenţă,
negociere/Luarea deciziilor în comun/Coresponsabilitate/Libertate, iniţiativă/Respect şi toleranţă.”
Lucrul pe baza proiectelor tematice are un caracter interdisciplinar şi permite abordarea
subiectelor propuse din mai multe unghiuri, dezvoltând multilateral personalitatea copilului.
Această metodă modernă cuprinde trei faze (etape), după cum urmează:
- FAZA I SAU DEBUTUL PROIECTULUI (preparatorie, de iniţiere atât pentru învăţător cât şi
pentru elevi) care constă în alegerea temei de investigat, stabilirea scopului, a competenţelor specifice
predării integrate specifice temei alese, analiza resurselor materiale, umane şi de timp necesare
derulării proiectului tematic, conceperea hărţii proiectului tematic de către învăţătoare în colaborare
cu elevii, alcătuirea inventarului de probleme (ceea ce ştiu elevii deja şi ceea ce nu ştiu şi ar trebui să
afle despre această temă) , amenajarea spaţiului tematic, discuţii cu persoanele implicate.
Sursa alegerii temei poate fi:
➢ elevii – când sunt familiarizaţi cu rutina derulării unui proiect;
➢ învăţătoarea – în perioada iniţială a familiarizării elevilor cu metoda proiectelor;
➢ învăţătoarea şi elevii;
➢ părinţii şi învăţătoarea;
➢ părinţii, învăţătoarea şi elevii.
FAZA A II-A SAU CONŢINUTUL PROIECTULUI, care constă în activităţile practice ale
elevilor (documentare, investigare), stabilirea de roluri şi responsabilităţi, aranjarea spaţiului tematic,
strategiile didactice utilizate în derularea proiectului (resurse materiale, umane şi de timp, metode
tradiţionale) - realizarea propriu-zisă a proiectului.
FAZA A III-A SAU EVALUAREA TEMEI, care constă în evaluarea propriu-zisă a temei abordate
pe o perioada de timp bine delimitată. Evaluarea poate fi făcută sub diferite forme: convorbiri,
dramatizări, portofolii cu lucrările elevilor, machete, lucrări colective, albume şi CD-uri cu poze,
probe orale, probe practice, probe scrise etc.
Indiferent de ce tip de învăţare promovează un proiect elevii au de rezolvat probleme şi
situaţii diferite. Ei formulează judecăţi de valoare în urma prelucrării datelor cunoscute ale problemei,
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combină ideile, îşi atribuie responsabilităţi, relaţionează, îşi respectă limita capacităţilor individuale
în cadrul grupului, fac analogii între diferite situaţii, activităţi desfăşurate, participă cu interes la
proiectarea secvenţelor de lecţie, fac transfer de cunoştinţe de la un proiect la altul, de la o lecţie la
alta.
Această metodă nouă are o viziune mai amplă asupra dezvoltării armonioase a
personalităţii copilului, pune un accent deosebit pe colaborarea dintre elevi – învăţătoare şi părinţi.
Printr-un proiect tematic, părintele se transformă într-un adevărat partener de lucru al propriului copil,
având posibilitatea de a participa activ cu acesta la lecţiile ce se desfăşoara la clasă. Părintele nu mai
este un simplu spectator la lecţiile demonstrative susţinute de învăţătoare, ci un „membru” al clasei
din care face parte copilul lui.
Ce evaluează cadrul didactic în timpul derulării proiectului şi la sfârşitul proiectului:
stilul de învăţare al elevilor, cât şi cum se implică;
performanţele individuale;
strategiile individuale şi de grup în rezolvarea unor situaţii problemă;
cuvinte şi expresii noi însuşite;
respectarea regulilor şi principiilor;
implicarea directă în realizarea condiţiilor materiale necesare proiectului;
strategia de soluţionare a cazurilor apărute;
capacitatea de a adresa întrebări;
corectitudinea , progresul răspunsurilor la întrebări;
impactul aplicaţiilor practice asupra copiilor;
capacitatea de înţelegere a noilor concepte, idei, noţiuni.
modul de prezentare a produselor realizate;
experienţa de viaţă a elevilor legată de subiect;
cauza dificultăţilor întâmpinate;
limitele şi avantajele proiectului;
soluţiile originale găsite de elevi, care au condus la reuşita proiectului;
capacitatea copiilor de a formula ipoteze, de a propune noi proiecte la „proiectul mamă”;
calitatea surselor de informare.
Fiecare proiect generează noi idei pentru proiectul următor, convinge elevii că misterul este unul
nou, necunoscuta proiectului le creează situaţii concrete de investigare, dezbatere, prelucrare a
informaţiilor, valorizare a aptitudinilor.
Lucrul la proiect nu este o activitate individuală a cadrului didactic, ci un demers care antrenează o
sumă de parteneri şi colaboratori care contribuie realmente la atingerea ţintelor propuse.
Putem afirma că metoda proiectelor tematice este una dintre cele mai eficiente metode atât pentru
elevi, cât şi cadrul didactic, chiar dacă implică un studiu individual susţinut, o pregătire meticuloasă şi
serioasă în privinţa documentării, o multitudine de materiale didactice, o imensă muncă de căutare a
modalităţilor celor mai potrivite în stabilirea inventarului de activităţi. Satisfacţiile sunt pe măsura
efortului depus, căci ce poate fi mai mare prilej de mulţumire pentru învăţător decât bucuria de a-şi
vedea închegat colectivul clasei, de a-i înţelege mai bine pe elevi prin prisma relaţiilor lor cu părinţii, de
a constata că activitatea clasei a devenit mai interesantă şi mai stimulativă.
O clasă la care se aplică metoda proiectului este o clasă „diferită”din punct de vedere psiho-social
faţă de celelalte.Cuvântul „diferită” nu înseamnă ceva mai bun sau mai rău în acest context ci înseamnă
mai bine pregătit pentru viaţă ceea ce pentru şcoala românească ar trebui să fie o finalitate importantă.
Bibliografie:
1. V. Preda, Metoda proiectelor la vârstele timpurii, Editura Miniped, Bucureşti, 2005;
2. S. Breben; E. Gongea, Metode interactive de grup – ghid metodic, Editura Arves, 2002;
3. L. Ciolan, Învăarea integrată, Editura Polirom, Iaşi, 2008;
4. Cerghit, I. Neacşu, Prelegeri pedagogice, Editura Polirom, Iaşi, 2001;
5. I. Cerghit, Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri, strategii, Editura
Aramis, Bucureşti, 2001;
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Proiect de educație financiară „Lumea banilor pe înțelesul tuturor”
Profesor învățământ primar Nicoleta PAVĂL-OLARU
Şcoala Gimnazială ,,Miron Costin” Bacău
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Colaborarea familie – şcoală pentru asigurarea reuşitei şcolare
Învățător Maria-Gianina PAVELUC
Școala Gimnazială ,,Alexandru cel Bun” Bacău
Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea
este factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii, să ia parte
activă la viaţă, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul
decisiv în formarea omului. Misiunea şcolii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ
impus de cerinţele vieţii sociale. Procesul de educaţie din cadrul şcolii este îndrumat şi condus de
persoane pregătite în mod special pentru a sigura reuşita şcolară.
Fără sprijinul activ al părinţilor, şcoala nu poate realiza obiectivele educaţionale stabilite,
oricât de competenţi ar fi educatorii.
Părinţii trebuie să cunoască, să devină conştienţi de influenţa pe care o exercită prezenţa lor în viaţa
copilului, să fie convinşi că educaţia dată copilului, pentru societatea actuală este diferită de cele
precedente, că societatea actuală va fi diferită de cea actuală, iar copilul trebuie pregătit
corespunzător.
Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în
familie, în şcoală şi de la comunitate. Aspiraţiile, rezultatele şi sprijinul social şi familial constituie
trei aspecte ale unei interacţiuni dinamice între copilul individual şi cercul său imediat.
Implicarea părinţilor joacă un rol semnificativ în cadrul intervenţiei şcolare. Mediul familial
este primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte copilul şi a cărui influenţă îi marchează
esenţial dezvoltarea ca individ. Legătura copilului cu familia este extrem de puternică şi de neînlocuit.
Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte despre
cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, elevul le
datorează educaţiei primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din
punct de vedere fizic, intelectual, moral estetic ş.a.. Copilul obţine rezultatele şcolare în funcţie de
modul în care părinţii se implică în procesul de învăţare. Părinţii trebuie să asigure copilului cele
necesare studiului, trebuie să-şi ajute copilul la învăţătură. Acest ajutor trebuie însă limitat la o
îndrumare sau sprijin, nefiind indicat să se efectueze tema copilului. Cu timpul părinţii se vor limita
la controlarea temei de acasă şi a carnetului de note. Deci, atitudinea părinţilor trebuie să fie una de
mijloc: să nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici să ajungă să nu se intereseze deloc de rezultatele
acestuia.

147

Anuarul Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Bacău - 2017
Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul,
politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de unele
lucruri încredinţate. Toate acestea reprezintă de fapt ilustrarea cunoscutei expresii „a avea cei şapte
ani de-acasă”. Un elev fără „cei şapte ani de acasă” va crea mereu probleme chiar şi ca viitor adult.
Aici trebuie reamintit că, în general, elevii nu primesc în cadrul şcolii nici un exemplu sau sfat negativ,
toate acestea influenţându-l în afara şcolii. Din cele 24 de ore ale unei zile, elevul este la şcoală 5 – 6
ore, de restul timpului fiind responsabilă familia elevului. Uneori părinţii uită că trebuie să facă front
comun cu profesorii, deoarece şi unii şi alţii nu doresc decât dezvoltarea armonioasă a elevului,
educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia.
De aceea între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se poate
realiza prin vizite reciproce, şedinţe şi lectorate cu părinţii.
Un parteneriat familie-şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toţi cei ce participă la acest
demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul nostru
şi şcolarul nostru.
Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl
interesează şi-l pasioneză, iar parinţii vor cunoaşte în ce momente să-l susţină pe şcolar, în ce fel săl motiveze şi să-l ajute.
Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea
este factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii, să ia parte
activă la viaţă, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul
decisiv în formarea omului. Misiunea şcolii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ
impus de cerinţele vieţii sociale. Procesul de educaţie din cadrul şcolii este îndrumat şi condus de
persoane pregătite în mod special pentru acest lucru.
Menirea şcolii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci
şi de a stimula calitatea de om.
Şcoala a rămas punctul de pornire al orientării şcolare şi profesionale prin acţiuni de
informare asupra posibilităţilor de continuare a studiilor, de detectare a intereselor profesionale şi a
aptitudinilor, de discutare a criteriilor după care elevii îşi decid viitorul şi ponderii de implicare a
părinţilor în alegerea şcolii şi a profesiei pe care copiii lor o vor urma, dacă profesia aleasă este cea
dorită de copil şi dacă aceasta din urmă are disponibilităţi intelectuale.
În ceea ce priveşte relaţia şcoală-familie se impun deschideri oferite părinţilor privind
aspectele şcolare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc.
Un studiu realizat în ceea ce priveşte necesitatea colaborării şcoală–familie enumeră patru
motive pentru care şcoala şi familia se străduiesc să stabilească legături între ele:
a. părinţii sunt juridic responsabili de educaţia copiilor lor;
b. învăţământul nu este decât o parte din educaţia copilului; o bună parte a educaţiei se petrece în
afara şcolii;
c. cercetările pun în evidenţă influenţa atitudinii parentale asupra rezultatelor şcolare ale elevilor, în
special asupra motivaţiilor învăţării, precum şi faptul că unele comportamente ale părinţilor pot fi
favorizate datorită dialogului cu şcoala;
d. grupurile sociale implicate în instituţia şcolară (în special părinţii şi profesorii) au dreptul să
influenţeze gestiunea şcolară.
În general, toată lumea apreciază efectele benefice ale unei participări foarte active a
părinţilor la activităţile şcolare. Numeroase cercetări la nivel de învăţământ primar şi chiar secundar
au pus în evidenţă aspectul determinant al calităţii interacţiunii dintre familie şi şcoală asupra
educaţiei copiilor.
Această recunoaştere a importanţei părinţilor în favorizarea succesului şcolar al tinerilor a
determinat autorităţile educative să susţină necesitatea întăririi legăturilor dintre părinţi şi şcoală.
Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activităţi ale
şcolii cu aceasta (lectorate cu părinţii, şedinţe, consultaţii, vizite la domiciliul elevului, serbări
şcolare). Părinţii trebuie să vadă în noi un prieten, un colaborator, un om adevărat care-i poate ajuta
prin atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afişăm. Aşadar e o sarcină a şcolii să identifice
situaţiile problemă din familiile copiilor, să dirijeze pe cât este posibil strategiile educative în
favoarea elevului şi să conştientizeze că relaţia de colaborare şcoala-familie este determinantă în
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educarea copiilor. Educaţia în familie devine astfel un proces de pregătire pentru viaţă, prin
întâmpinarea şi rezolvarea problemelor de viaţă.
În concluzie, trebuie spus că cei doi factori educativi, familia şi şcoala, trebuie să aibă acelaşi
scop – formarea personalităţii umane integrale şi armonioase.

Managementul clasei de elevi
Profesor învățământ primar Daniela PĂDURARU
Şcoala Gimnazială ,,Miron Costin” Bacău
Activitatea de management este definită în literatura de specialitate ca ,,un ansamblu de
acţiuni de planificare, organizare, îndrumare, control, decizie cu privire la un sistem (organizaţie,
instituţie, grup de oameni, proces, tehnologie) acţiuni susceptibile de a asigura atingerea scopului
fixat, în condiţiile în respectării legităţilor obiective generale şi speciale, ale satisfacerii nevoilor
sociale concrete şi ale promovorii dezvoltării sociale.
Din punct de vedere al educaţiei, managementul este un sistem de concepte, metode,
instrumente de orientare şi conducere, coordonare, utilizat în realizarea obiectivelor educaţiei, la
nivelul performanţelor aşteptate.
Managementul, în maniera lui actuală de abordare îşi găseşte o aplicare specifică şi în
domeniul conducerii educaţiei, ca acţiune complexă de dirijare, proiectare şi evaluare a formării,
dezvoltării personalităţii fiecărui individ, conform unor scopuri formulate.
Managerul este reprezentat de persoana care exercită funcţiile managementului în virtutea
obiectivelor, sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor specifice funcţiei pe care o ocupă.
Managerul are un statut social bine definit, ce prevede o serie de drepturi şi obligaţii, prin care
managerii se deosebesc de celelalte categorii de profesionişti.
Managerul şcolar este un cadru didactic care pune în funcţiune programul managerial,
conduce personalul didactic, preşcolarii şi şcolarii cooptaţi în sistemul de învăţământ, precum şi
personalul administrativ, în scopul creşterii eficienţei procesului instructiv-educativ.
Dintre calităţile, cunoştinţele şi aptitudinile pe care trebuie să le deţină un manager, amintim:
inteligenţa, memoria, spiritul de observaţie, capacitatea de concentrare, sănătatea, caracterul, etc.
Managementul şcolar se poate structura şi la un nivel inferior. Se distinge astfel un
management al clasei de elevi,care poate fi considerat şi un semiagent sau un management parţial,
fiindcă în acest plan predomină activităţile de predare-învăţare-evaluare. Activitatea profesorului la
clasă cuprinde nu numai operaţii de predare şi de evaluare, ci presupune şi culegerea de informaţii
despre elevi, despre modul cum aceştia înţeleg lecţiile, cum se pregătesc, despre relaţiile dintre elevi
etc, de unde rezultă posibilitatea profesorului de a identifica mai multe posibilităţi de intervenţie şi
de luare a deciziilor.
Profesorul/învăţătorul este cel care reuneşte toate resursele materiale şi umane, resurse
logistice de ordin pedagogic şi psihologic şi le configurează într-o manieră proprie la nivelul cşasei
pe care o conduce.
Un bun manager al clasei trebuie să fie capabil să realizeze schimbări profunde în cultura,
climatul şi instrucţia tuturor copiilor, indiferent de naţionalitate, în direcţia fundamentării tuturor
demersurilor didactice pe principii democratice, să introducă noi strategii instrucţionale care să
încurajeze colaborarea, toleranţa, sporirea încrederii în forţele proprii şi îmbunătăţirea performanţelor
şcolare ale elevilor, să realizeze şi să utilizeze în procesul didactic proiecte ale clasei.
În opinia specialiştilor în domeniul educaţiei, managementul şcolii şi al clasei au ca scop
încurajarea controlului comportamental la elevi, prin promovarea rezultatelor şi comportamentelor
şcolare pozitive. De aceea, rezultatele şcolare, eficienţa didactică a profesorului şi coportamentul
elevilor şi a proofesorilor interacţionează direct cu managementul clasei şi al şcolii.
Managementul clasei cuprinde trei componente esenţiale: managementul conţinutului,
managementul problemelor disciplinare şi managementul relaţiilor interpersonale.
Cercetările demonstrează că incidenţa ridicată a problemelor disciplinare în clasă are un
impact semnificativ asupra eficienţei predării şi învăţării. Astfel, s-a demonstrat că profesorii care se
confruntă cu asemenea probleme nu pot planifica activităţi educaţionale adecvate. De asemenea,

149

Anuarul Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Bacău - 2017
aceştia tind să neglijeze varietatea metodelor de organizare a conţinutuli, solicită foarte rar elevii în
discutarea şi evaluarea materialelor învăţate. În plus, comprehensiunea temelor studiate nu este
monitorizată cu consecvenţă.
S-a demonstrat că deprinderile consecvente de management şi de organizare reduc numărul
problemelor disciplinare.
Având în vedere aceste date, se poate afirma că managementul conţinuturilor nu se referă la
deprinderile de a preda o disciplină specifică, ci mai degrabă la acele deprinderi aplicabile tuturor
disciplinelor şi activităţilor. Doyle a accentuat că managementul educaţional se caracterizează
mai ales prin asigurarea cooperării elevilor în timpul activităţilor de învăţare.
Kounin afirmă că în centrul deprinderilor de management al clasei se află managementul
activităţilor instrucţionale,corelarea în integrarea activităţilor suplimentare şi rezolvarea problemelor
specifice disciplinei.
Managementul problemelor disciplinare se funbdamentează pe credinţele despre natura
umană. Prin integrarea ideii diversităţii umane (şi a individualităţii în acelaşi timp) în filosofia lor
educaţională, cadrele didactice pot îmbunătăţii managementul clasei.
Cercetătorii au demonstrat importanţa recompensării comportamentelor pozitive ale
elevilor. Atunci când optează pentru un stil de management al clasei, cadrele didactice ar trebui să
folosească un stil asertiv de comunicare şi de comportament. În plus, ar trebui să conştientizeze în ce
măsură îşi doresc să îi integreze pe copii într-o anumită activitate de învăţare, în deplină concordanţă
cu regulamentele impuse clasei şi şcolii.
În opinia lui Iverson şi froyen, managementul problemelor disciplinare este esenţial pentru
crearea unui demers de predare–învăţare ordonat, orientat spre rezolvarea sarcinilor, care să asigure
elevilor mai multă independenţă şi autonomie în procesul de socializare.
Managementul eficient al problemelor disciplinare se referă şi la controlul profesorului
asupra conmsecinţelor demersului didactic componentele unui plan de manager al problemelor
disciplinare sunt: recompensarea comportamentului responsabil, corectarea comportamentului
iresponsabil şi inadecvat, ignorarea, controlul consecvent, mustrări verbale uşoare, aşezarea
preferenţială în bănci etc.
Managementul relaţiilor interpersonale se focalizează asupra clase ca microsistem social.
Rolurile şi expectaţiile cadrului didactic şi elevilor construiesc un mediu de învăţare. Cu alte cuvinte,
cultura şcolară a unei instituţii educaţionale este unică. Cu toate acestea, ea este influenţată de cultura
comunităţii în cadrul căreia funcţionază, ale cărei obiectiveeducaţionale trebuie respectate. Trebuie
să existe o legătură strânsă între şcoală şi cumunitate, care să fie revizuită şi modificată constant îm
conformitate cu dinamica socială.
Datorită diversificării instituţiilor educaţionale, elevii şi cadrele didactice ar trebui să fie
conştienţi de folosirea divesităţii umane în vederea consolidării grupului şcolar.
Şcolile de calitate sunt definite prin eficienţa cadrelor didactice şi rezultatele elevilor
contextul existenţei unor relaţii interpersonale puternice. În acest sens relaţiile profesor – elev sunt
esenţiale pentru asigurarea unui climat şcolar pozitiv.
Problemele de disciplină şcolară pot fi rezolvate fie individual (întâlniri profesor - elev, fie
în grup. Dacă încrederea reciprocă este mai puternică elevii vor deveni indivizi responsabili mai
devreme. În acest fel , atât educatorii cât şi elevii devin coparticipanţi în procesul de predare-învăţare,
încercând să obţină rezultate individuale şi colective mai bune.
Elementele de management al clasei se constituie cu suficientă claritate şi din perspectiva
strategiilor şi metodelor didactice.
Prin strategii didcatice se înţelege de obicei ansambluri de forme, metode , mijloace tehnice
şi principii de utilizare a lor, cu ajutorul cărora se vehiculează conţinuturi în vederea atingerii
obiectivelor sau direcţii principale de acţiune, presupunând structuri de metode, tehnici şi procedee.
Potrivit literaturii de specialitate se disting trei modele de predare şi strategii didactice:
modelul spontan, care se referă la strategii tradiţionale utilizate de profesori, şi constau în selecţia
unor cunoştinţe , transmiterea acestora într-o formă orală şi solicitarea elevului să reproducă aceste
cunoştinţe; modelul de transmitere prin reproducere este axat mai ales pe îndrumarea elevului de a
ajunge la cunoştinţe; modelul transformării ce porneşte de la principiul că elevul doreşte să înveţe şi
se află în căutarea cunoştinţelor.
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Deciziile luate de către profesor în ceea ce priveşte strategiile de învăţare au o anumită
constantă bine determinată şi se încadrează în stilul de predare al profesorului, dar pot fi schimbate
în funcţie de situaţiile concrete care apar.
Analizând managementul activităţilor didactice în plan curricular, se pot deosebi cinci
strategii bine delimitate: explicativ – reproductivă, explicativ – intuitivă, algoritmico – euristică,
euristico – algoritmică şi a metodelor participative.
Deciziile cadrelor didactice în alegerea strategiei optime rezultă din compararea obiectivelor
din taxonomiile cognitive, afective şi psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode
şi tehnici. În asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie susţinută de diagnoza psihologică, fiind
necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă între profesor şi elev.
Bibliografie:
1.Crişan. Alexandru - coordonator, Cinci exerciţii de politică educaţională în România, ED. Vanemonde,
Bucureşti, 2008;
2.Cucoş C., „Pedagogie”, Editura Polirom, Bucureşti, 2002;
3. Iosifescu Şerban, Management educaţional pentru instituţiile de învăţământ, Institutul de Ştiinţe ale
Educaţiei, Bucureşti, 2001;
4. Verboncu Ion, Management general, Editura Economică, Bucureşti, 2000 învăţământ, Institutul de Ştiinţe ale
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Educația nonformală context favorizant de manifestare a creativității elevilor
Profesor învățământ preșcolar Lenuța PĂDURARU
Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Bacău, G.P.P. „Lizuca” Bacău
Educația nonformală cuprinde totalitatea influențelor educative ce se derulează în afara
clasei (activități extra-para-perișcolare) sau prin intermediul unor activități opționale sau
facultative (C. Cucoș, 2006, p. 45). Aceasta se defășoară atât sub egida școlii, cât și în cadrul unor
organizații nonguvernamentale, independente de sistemul de învățământ, dar ale căror finalități sunt
consonanță cu cele ale școlii. Caracteristic educației nonformale este gradul crescut de libertate al
participanților pe parcursul desfășurării, cât și flexibilitatea programelor, adresându-se unei palete
mai largi de beneficiari, decât educația formală, incluzând și educația adulților. Ea poate fi legată de
conceptul de învățare pe tot parcursul vieții, recunoscându-se astfel importanța acesteia, alaturi de
educația formală. Educaţia nu este un proces limitat, spaţial şi temporal, formarea individului după
principii etice şi axiologice solide trebuie să devină un proces continuu, o coordonată a şcolii şi a
societăţii româneşti. Transformarea educaţiei într-un proces permanent este imperativ pentru lumea
contemporană.
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 lor de cunoaştere, să le ofere prilejul de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească
singuri pentru a-şi forma propriile convingeri.
Activităţile extracurriculare contribuie la adâncirea şi completarea procesului de
învăţământ, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a
timpului lor liber. Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul
lecţiilor. Aceasta se referă la conţinutul activităţilor, durata lor, la metode folosite şi la formele de
organizare a activităţilor. Conţinutul acestor activităţi nu este stabilit de programa şcolară, ci de către
cadrele didactice, în funcţie de interesele şi dorinţele copiilor. Având un caracter atractiv, copiii
participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.
Activităţile extracurriculare pot îmbrăca variante formate: spectacole cultural-artistice,
excursii, vizite, cercuri pe discipline sau cercuri literare, întreceri sportive, concursuri etc. Alegerea
din timp a materialului şi ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală este o cerinţă foarte
importantă pentru orice fel de activitate extracurriculară. Creativitatea copiilor este stimulată încă
de la vârsta preşcolară şi este continuată la şcoală, prin practicarea unor jocuri specifice vârstei
acestora.
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Activitățile extrașcolare reprezintă contextul favorizant de manifestare a creativității
elevilor datorită trăsăturilor pe care le dețin:
- au caracter optional, preferențial, facultative;
- fac apel la inițiativa și spontaneitatea organizatorică a elevilor;
- asigură o învățare transdisciplinară;
- au caracterul unor activități de grup;
- au un impact emoționalînalt;
- dețin un grad de autenticitate mărit raportate la activitățile școlare.
Bibliografie:
Cucoş, C., 2006, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi.

Şcoala românească, şcoală europeană - exigenţe şi limite
Profesor învățământ primar Mihaela-Loredana PERJU
Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Bacău
Rapoartele Comisiei Europene şi ale Biroului Internaţional pentru Educaţie (UNESCO)
reliefează tendinţele majore ale reformelor curriculum-ului în plan european: educaţia pentru toţi,
adecvarea instruirii la nevoile fiecărui individ, predarea şi învăţarea centrate pe elev, relevanţa
curriculum-ului pentru individ şi pentru societate, dezvoltarea unor atitudini şi valori dezirabile,
dezvoltarea gândirii critice, evaluarea autentică a performanţelor şcolare. În dezvoltarea programei
şcolare de tip integrat au fost utilizate documente europene de politică educaţională, precum
Improving the Quality of Teacher Education - EC(2007) sau Raportul Directoratului General pentru
Educaţie şi Cultură, privind Implementarea planului de acţiune Educaţie şi formare 2010 - 2030,
care subliniază faptul că „un mediu educativ mai deschis necesită o nouă arhitectură şcolară, inclusiv
un curriculum transdisciplinar şi noi competenţe ale cadrelor didactice”, inclusiv adaptarea la ritmul
tehnologiilor.
Abordarea interdisciplinară - inovaţie în structurarea/organizarea conţinuturilor
şcolare
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” (Strategia de postaderare, MECTS). Prin
dezvoltarea, implementarea şi aplicarea acestui curriculum integrat, ca parte a curriculum-ului la
decizia şcolii, se urmăreşte de asemenea „descentralizarea curriculară şi adaptarea curriculum-ului la
nevoile specifice dezvoltării personale, la cerinţele pieţei forţei de muncă şi ale fiecărei comunităţi”,
în conformitate cu obiectivele Pactului Naţional pentru Educaţie. Modalitatea de aplicare a
curriculum-ului integrat prin proiecte didactice vine în întâmpinarea dezideratului menţionat în
Strategia „Educaţie şi Cercetare pentru Societatea Cunoaşterii” care susţine „centrarea curriculumului pe competenţe, nu pe informaţii” adică pe „blocuri de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini care
optimizează rezolvarea de probleme”. Metoda proiectelor reprezintă o modalitate de învăţare şi de
evaluare centrată pe efortul deliberat de cercetare, pe căutarea şi găsirea răspunsurilor şi rezolvarea
problemelor legate de tema propusă. La nivelul activităţii din clasă, aceste linii de politică
educaţională 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 sunt alte două soluţii metodologice
recomandate prioritar de politica reformei educaţiei din ţara noastră.
Premisa abordării interdisciplinare a conţinuturilor învăţării este aceea de a asigura
unitatea cunoaşterii şi depăşirea graniţelor disciplinelor de învăţământ. Este unanim acceptat că, în
viaţa de zi cu zi, nu folosim cunoştinţe disparate acumulate la anumite discipline şi nu valorificăm
capacităţi specifice unei materii de studiu. Abordarea integrată a cunoaşterii nu este un element de
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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” (Stanciu, M., Reforma conţinuturilor învăţământului. Cadru metodologic,
1999, Iaşi, Polirom, p. 165). Abordarea integrată a conţinuturilor trebuie însoţită de modernizarea
celorlalte aspecte ale procesului de învăţământ: finalităţile, modurile de organizare a învăţării,
strategiile, metodele şi mijloacele folosite, evaluarea etc.
Din perspectiva învăţământului modern în educaţie accentul trebuie pus pe stăpânirea de
către elevi a proceselor, înţelegerea conceptelor şi pe capacitatea de a le folosi în diverse situaţii.
Această cerinţă trebuie urmărită pe fiecare din domeniile cunoaşterii/experienţiale şi disciplinele
studiate în şcoală. Pentru aceasta, însă, specialiştii trebuie să definească fiecare domeniu nu numai
din punctul de vedere al stăpânirii cunoştinţelor ce se învaţă în cadrul institutionalizat, dar mai ales
din punctul de vedere al cunoştinţelor şi aptitudinilor pe care este important să le posede individul în
viaţa adultă. Este necesar un profil general al cunoştinţelor şi competenţelor elevilor la ieşirea din
şcolaritatea obligatorie, dar şi pe fiecare palier în parte: învăţământ preşcolar, primar, secundar etc
(„profilul de formare”).
Integrarea rămâne, în continuare, o problemă controversată.
În predarea/învăţarea conţinuturilor învăţământului preuniversitar este din ce în ce mai
prezentă tendinţa de organizare a acestora dintr-o perspectivă integrată. În dilema de acum bine
cunoscută a predării pe discipline de sine stătătoare sau pe baza integrării conţinuturilor în „câmpuri
cognitiv integrate” care transcend graniţele dintre discipline, a învins se pare, cea de-a doua variantă.
Sunt câteva argumente care ne îndreptăţesc să facem această afirmaţie: Planul cadru este structurat
pe cele şapte arii curriculare, care exprimă intenţia evidentă de a găsi soluţii pentru integrarea
conţinuturilor. Ariile curriculare, reprezintă, aşa cum se ştie, un grupaj de discipline care au în comun
anumite obiective de formare. Între cele şapte arii curriculare există un echilibru dinamic. Raportul
dintre ariile curriculare se modifică în funcţie de vârsta celor care învaţă şi de specificul ciclurilor
curriculare (Curriculum Naţional, pag. 5). La nivelul unor programe pentru învăţământul
preuniversitar se operează cu „teme”, cu „orientări tematice” de fapt, care semnifică faptul că
profesorul are o anumita libertate de a alege sau de a propune conţinuturi. Remarcăm deci
flexibilitatea deosebită a acestui demers.
O asemenea organizare a conţinuturilor, cu toate avantajele sale şi-a dovedit propriile
dificultăţi şi limite, mai ales atunci când se doreşte aprofundarea învăţării pe teme sau domenii mai
specializate (D. Hainaut, op. Cit.) Iată câteva dificultăţi şi limite:
• dificultatea pregătirii cadrelor didactice care să predea într-o asemenea manieră. Sistemul de
formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice din România este predominant axat pe predarea
pe discipline, în funcţie de specializarea de pe diploma de absolvire a facultăţii sau colegiului;
• imposibilitatea aprofundării de către elevi a cunoaşterii ştiinţifice specializate;
• lipsa de tradiţie pedagogică a integrării;
• opoziţia latentă sau activă a cadrelor didactice privind tendinţele integratoare. (Programme
scollaire. Mode d’emploi, Centre pour la Recheche et L’inovation, L’enseignement, OCDE,
1998; Lazăr Vlăsceanu, Învăţarea şi nouă revoluţie tehnologică, Bucureşti, Editura Politică,
1988).
Integrarea conţinuturilor vizează stabilirea de relaţii strânse, convergente între elemente
precum: concepte, abilităţi, valori aparţinând disciplinelor şcolare distincte. (Gilbert de Landsheere,
Dictionnaire de l’evaluation et de recherche en education, Paris, PUF 1992).
R. Case (1991) examinează opt componente formale ale integrării conţinuturilor:
dimensiunile integrării, obiectivele urmărite prin integrare,modurile de integrare,punctele de unde se
iau deciziile de integrare,coerenţa relaţiilor între elementele integrate,gradele (nivelurile integrării).
Acelaşi autor reţine patru forme de integrare a conţinuturilor:
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1. integrarea conţinuturilor prin stabilirea de legături între elemente ale diferitelor materii
sau în interiorul acestora.
2. integrarea abilităţilor sau a proceselor.
3. integrarea şcolii şi a „sinelui” prin stabilirea de legături între viaţa şcolii şi lumea
exterioară elevului.
4. integrarea globală, asigurând legături strânse între toate experienţele de învăţare ale
elevului, atât cele planificate (curriculum formal) cât şi cele neplanificate (curriculum
ascuns).
În ceea ce privesc nivelurile integrării, literatura de specialitate identifică următoarele
posibilităţi:
• integrare intradisciplinară,
• integrare multidisciplinară,
• integrare pluridisciplinară,
• integrare interdisciplinară,
• integrare transdisciplinară.
În teoria, dar mai ales în practica educaţională, se foloseşte termenul generic de „integrare
interdisciplinară” a conţinuturilor, pentru a acoperi toate perspectivele, cu excepţia
intradisciplinarităţii. Specialiştii ne avertizează însă că în aceste situaţii ar fi preferabil să se vorbească
de perspective nondisciplinare. (D’Hainaut, Programe de învăţământ)
Integrarea conţinuturilor şcolare este o necesitate şi un deziderat. Strategiile de
predare/învăţare integrată, precum şi nivelurile la care aceasta se realizează sunt condiţionate de o
multitudine de factori, de natură obiectivă dar şi subiectivă. Ele au avantaje, dar şi dezavantaje. În
dorinţa noastră de a fi moderni însă, de a inova practica şcolară, trebuie prudenţă, întrucât echilibrul
între extreme (diferenţiere pe discipline sau integrare totală) se pare că este soluţia cea mai eficientă.
Se impune, însă, ca şi în plan teoretic să stăpânim conceptele, pentru a nu pretinde că predăm
interdisciplinar, când de fapt realizam altceva.
Cele mai relevante dimensiuni ale acestor teme integrate sunt regasite în următoarele
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.
• 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.
Cunoaşterea umană se află astăzi într-un proces continuu de diferenţiere, apărând noi
discipline care se adaugă celor deja existente. Fiecare disciplină constituită militează pentru propria
consacrare nu numai în plan ştiinţific, dar şi în planurile de învăţământ. Şi pentru că şcoala nu poate
rămâne în urma dezvoltării cunoaşterii, adaugă noi discipline în planurile de învăţământ.
În asemenea condiţii, în învăţământ, tendinţei de diferenţiere încearcă să i se opună tendinţa
de integrare. „Explozia informaţională” conduce nu numai la creşterea cantitativă a cunoştinţelor, ci
şi la esenţializare, la integrare. Esenţializarea poate fi exprimată prin ceea ce Mircea Maliţa a numit
„legea cunoştinţelor descrescânde”. Potrivit acestei legi, în condiţii de creştere exponenţială a
informaţiei, „volumul cunoştinţelor utile descreşte, crescând însă instrumentarul minimal cu care
prelucrăm faptele de care avem nevoie” (J. W. Botkin, M. Maliţa, Orizontul fără limite al învăţării,
Bucureşti, 1981, Ed. Politică, pag. 25) Prin urmare, în locul coincidenţelor dintre obiectul de
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învăţământ şi disciplina ştiinţifică, se optează pentru „câmpuri cognitive integrate” care transced
graniţele dintre discipline (L. Vlăsceanu şi colaboratori, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate
în Curriculum-ul învăţământului obligatoriu, Ed. Polirom, Iaşi, 2002)
O asemenea organizare a conţinuturilor şcolare/preşcolare, prin integrarea conţinuturilor, cu
toate avantajele sale, şi-a dovedit propriile dificultăţi şi limite: imposibilitatea aprofundării de către
elevi a cunoaşterii specializate; dificultatea pregătirii cadrelor didactice care să predea obiecte
integrate de învăţământ; lipsa de tradiţie pedagogică a integrării; opoziţia latentă sau activă a
educatorilor faţă de tendinţele integratoare.
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 în termeni 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.
Bibliografie:
1. *** Declaraţia universală UNESCO privind Diversitatea culturală, 2001;
2. Delors, J., 2000, Comoara lăuntrică. Raportul către UNESCO al Comisiei Internaţionale pentru
educaţie în secolul XXI, Iaşi, Polirom;
3. Joiţa, E., (1999), „Eficienţa instruirii”, EDP Bucureşti;
4. Pânişoară, I.O., Negreţ, Dobridor, I., „Ştiinţa învăţării de la teorie la practică”, Iaşi, Editura Polirom,
2005;
5. *** Programe şcolare pentru învăţământul primar, aflate în uz.

Comunicarea - factor stimulator al creativității la vârsta preșcolară
Educatoare Maria POPA
Gradinița ,,Roza Venerini” Bacău
Profilul psihologic al vârstei prșcolare cuprinde multiple premise favorabile pentru formarea
și dezvol tarea competentei comunicat ive a cop iilor, inițierea lor în formarea și dezvoltarea
căpăcitații generale de comunicare, de relaționare cu semenii și cu mediul din care face parte. Pe
baz a bibliografiei de specialitate parcursă, precum și a experienței, practice acumulată în
activitatea didactică cu preșcolarii, mi-am propus să relev câteva modalități de stimulare a
creativității la vârstă preșcolară.
Promovarea unui învățământ care să răspundă cerințelor dezvoltării copilului, nevoilor
societății în perioadă de transformări radicale și rapide exigențelor învățării eficiente, impune o nouă
orientare inspirată de idealurile și valorile umanismului modern deschizător de noi orizonturi în
dezvoltarea actuală și de viitor al sistemului și de instruire în educație. Transformările care au pus
amprenta asupra școlii romanești sub aspectul finalităților, structurilor organizatorice și al orientării
resurselor umane se extind că factor determinant asupra învățământului preșcolar.
Reforma pedagogică din învățământul preșcolar abordează într-o nouă lumina specificul
activității educatoarei; ea este cea care da marele start în acea sublimă concepție a omului cu el însuși
în devenirea , desăvârșirea, afirmarea acestuia că valoare pentru că anii copilăriei cuprind în cea mai
importantă decolare în marile zboruri ale unei vieți omenești. Având la dispoziție un arsenal
inepuizabil de mijloace și prilejuri ca să-i apropie copilul, să-i satisfacă dorințele fireşti vârstei, să-i
înțeleagă frământările, educatoarea este cea care acționează, antrenează potențialul de dezvoltare de
care dispune continuu.
Acest potențial se referă nu numai la sferă emoțională, la puterea de expresie și comunicare,
la sensibiltate, la forță productivă și de cunoaștere a copilului și la remarcabilul potențial creativ de
care dispune preșcolarul. Fructificarea acestuia prezintă importantă, nu numai sub aspect pedagogic
ci și social. Comunicarea este una din dimensiunile esențiale pentru întreagă dezvoltare, afirmare a
personalității, de aceea nu putem face abstracție de ea. Toate energiile creatoare nebănuite ale
copilului trebuiesc scoase la lumina pentru că noi, adulții, datorăm tot ce este mai bun copilului.
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Profilul psihologic al vârstei preșcolare cuprinde multiple premise favorizante pentru
formarea și dezvoltarea competenței comunicative a copiilor, inițierea lor în formarea, dezvoltarea
capacității generate de comunicare, de relaționare cu semenii și cu mediul din care fac parte. Având
în vedere dinamismul, ingeniozitatea, expresivitatea proprie acestei vârste, acel freamăt permanent
sau acea vibrație și efervescentă lăuntrică ce conferă note specifice de dinamism creator,
disponibilități de exteriorizare sporită iau o expresie însuflețita analoage oricărui elan creator.
La vârsta preşcolară jocul constituie un cadru pentru antrenarea virtuților creației; el amplifică
posibilitățile de expresie, sporește vitalitatea spirituală, dinamismul creator al copilului, nevoia
acestuia de explorare a noului în raport cu experiență personală .
Stimularea și dezvoltarea potențialului creator pot fi concepute că demers socio-educațional
organizat, cuprinzând simultan fenomenele de activizare, incitare, susținere, antrenare, cultivare și
dezvoltare prin actualizarea virtualităţilor creative, prin accederea lor de la posibil la real, prin
afirmarea efectivă.
Ea presupune utilizarea unui sistem complex de modalităţi de acţiuni socio-educaţionale, a
unor strategii de influenţare educaţională pozitivă prin utilizarea unor procedee didactico-metodice
concrete precum şi a unui stil relaţional menit să contribuie la crearea acelei atmosfere sau acelui
climat propice afirmării libere, plenare a tuturor disponibilităţilor creative ale copiilor.
Ca strategie generală de acţiune în stimularea capacităţii de comunicare a copilului preşcolar,
menţionez posibilitatea valorificării în sistemul activităţilor instructiv-educative din grădiniţe, a
condiţiilor și principiilor unei învăţări de tip creativ.
Din varietatea posibilităţilor de cultivare a creativităţii copiilor, un accent deosebit am pus pe
activităţile de educare a limbajului şi activităţile plastico-grafice. În acest scop am aplicat o serie de
probe creativ-productive care să răspundă obiectivului urmărit- stimularea potenţialului creator de
care dispune copilul precolar.
Pentru stimularea creativităţii verbale am aplicat o serie de probe:
1. Enumerarea a cât mai multe cuvinte care încep cu un sunet dat;
2. Proba de enumerare a mai multor cuvinte ce denumesc obiecte ce aparţin unor anumite clase sau
categorii date, plecând de la un cuvânt inductor;
3. Formularea unor propoziţii cu cuvinte date;
4. Proba utilizărilor multiple ;
5. Proba povestirilor create de copii după o ilustraţie.
Probe de creativitate plastico-grafică:
1.
Proba test Luscher;
2.
Proba de desen non-dirijat;
3.
Testul „Fereastră de aur”;
4.
Proba de creativitate productivă „Figuri geometrice”;
5.
Desen după conţinutul unei poezii, poveşti, povestiri.
Probele de creativitate verbala antrenează bogăţia şi uşurinţă asociaţiilor verbale, ritmul verbal
asociaţional, bogăţia de idei în raport cu o situaţie problemă data, flexibilitatea verbală, originalit atea
în gândire, capacitatea de elaborare verbal-expresivă.
Probele de creativitate plastico-grafică au urmărit determinarea preferinţelor pentru culoare
(testul Luscher), a unor înclinaţii de tip artistic-creativ cum sunt cele de armonizare a formelor, culori
lor, de respectare a proporţiilor. De asemenea, probele de creativitate productiva măsoară
inventivitatea, flexibilitatea, originalitatea, influenţa plastică.
Cultivarea creativităţii preşcolarului în formele ei specifice de expresie (verbală, plastică,
grafică) constituie o premisă pentru dezvoltarea şi afirmarea creativităţii la nivelul vârstelor
ulterioare, inclusiv la nivelul maturităţii proprii vârstelor adulte.
Fiecare educatoare trebuie să ştie să preţuiască şi să stimuleze potenţialul creativ al copiilor
săi. Limbajul muncii şi dezvoltării, al artei, al acţiunii echilibrate şi al îndrăznelii libere creatoare se
învaţă, se poate învaţa - e o necesitate vitală de la cele mai fragede vârste.
Educaţia instituţionalizată din grădiniţe poate şi trebuie să creeze acel climat psihologic
favorabil copilului pentru a se formă armonios, pentru afirmarea şi dezvoltarea potenţial itatilor lor
creative.
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Forţele creative ale preşcolarului se formează şi se dezvoltă numai în climatul ludic. Jocul
permite copilului să întreţină legătură permanenţă cu realitatea cotidiană, să-i înţeleagă acţioneze
modul propriu creator.
Ursula Schiopu afirma că ,,reverberaţiile perioadei preşcolare rămân o sursă de susţinere
psihică în viaţă, pentru că prin toate dimensiunile sale şi mai ales prin atitudinile lucide faţă de viaţă
şi prin trăirea acestora, perioada preşcolară conţine sâmburi de fericire ce pot uneori ameliora şi chiar
eroda angoasele, nesiguranţele şi neliniştile vieţii adulte.
Bibliografie:
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Bucureşti, 1981;
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Inteligenţele multiple şi teoria inteligenţelor multiple
Profesor învățământ primar Nicoleta-Anca POPA
Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău
Omul se naşte cu un anumit „profil” de „start” al inteligenţelor multiple care îl defineşte
Dacă facem o raportare la TIM (teoria inteligenţelor multiple), cu alte cuvinte, omul se naşte cu un
anumit nivel de dezvoltare a acestor inteligenţe, iar experienţele diverse de-alungul vieţii, pot
determina care dintre aceste inteligenţe se dezvoltă şi în ce măsură. Cadrele didactice, profesorii,
educatorii pot juca, deci, un rol semnificativ în identificarea, dezvoltarea şi exploatarea acestor
inteligenţe în contexte educaţionale formale, nonformale sau informale cu scopul de a eficientiza
procesul de predare-învăţare-evaluare. În vederea realizării acestei finalităţi, este oportună
valorificarea teoriei inteligenţelor multiple al lui Gardner şi a teoriilor stilurilor de învăţare, care
sugerează modalităţi pertinente de selectare a abordărilor specifice ale învăţării realizate de individ.
Tratarea diferenţiată a fiecărui elev in parte este o necesitate în procesul educaţional,
susţinută de cauze cunoscute, generale şi situaţionale care se leagă de particularităţile individuale ale
elevilor, dar şi de mediul socio-familial din care provin elevii. Teoria inteligenţelor multiple
constituie o altenativă a muncii diferenţiate, o strategie modernă de instruire interactivă care poate
contribui la îmbunătăţirea performanţelor şcolare.
Învăţământul modern, centrat pe elev, are ca filosofie teoria psihologiei umaniste, iar
principiile sale aplicative sunt:
+ fiecare elev este unic şi are o individualitate proprie;
+ fiecare elev doreşte să se simtă respectat;
+ nu pretinde atitudini şi comportamente similare din partea tuturor elevilor;
+ respectă diferenţele individuale;
+ încurajează diversitatea;
+ exprimă deschis încrederea în capacitatea de schimbare pozitivă;
+ nu face economie în aprecieri pozitive la comportamentelor elevilor;
+ subliniază rolul stimei de sine ca premisă în dezvoltarea personală.
Demersurile pedagogice diferenţiate sunt orientate de concepţia metodologică a cadrului
didactic şi de obiectivele educaţionale, prin care se precizează comportamentele cognitive şi noncognitive vizate la elevi, contextele educaţionale în care ei vor demonstra şi exersa aceste
comportamente şi, implicit, înţelegerea, în profunzime a conţinuturilor curriculare.
Predarea nediferenţiată porneşte de la ideea că toţi elevii au acelaşi stil, acelaşi ritm de
învăţare, toţi au aceleaşi cunoştinţe, aceeaşi capacitate de înţelegere şi înaintare de la un obiectiv la
altul în acelaşi ritm. Lipsa diferenţierii poate avea ce rezultat insuccesul, eşecul şcolar, pentru că nu
s-a produs acea adaptare a actului instructiv-educativ la cerinţele şi posibilităţile diferite ale
subiecţilor ce alcătuiesc colectivul şcolar.

Anuarul Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Bacău - 2017

157

Diferenţierea presupune un proces de predare care ţine cont de nevoile elevilor şi de ritmul
în care ei învaţă. Tratarea diferenţiată aduce în discuţie adaptarea învăţământului la particularităţile
psihofizice ale copilului, aceasta presupunând cunoaşterea elevilor sub aspectul cunoştinţelor lor, a
priceperilor şi deprinderilor, a potenţialului intelectual şi a trăsăturilor de personalitate.
TEORIA INTELIGENŢELOR MULTIPLE
În accepţiunea lui H.Gardner, inteligenţele reprezintă capacitatea cognitivă a individului,
descrisă printr-un set de abilităţi, talente, deprinderi mentale pe care le deţine orice persoană
dezvoltată normal, ele fiind grupate în opt categorii. Aceste opt inteligenţe sunt dezvoltate într-o
anumită măsură, interacţionează şi se combină într-un mod unic, singular.
Făra a face vreo ierarhizare, Gardner a stabilit existenţa următoarelor inteligenţe:
- inteligenţa lingvistică,
- inteligenţa logico-matematică,
- inteligenţa spaţial-vizuală,
- inteligenţa muzicală,
- inteligenţa corporal-kinestezică,
- inteligenţa interpersonală,
- inteligenţa intrapersonală,
- inteligenţa naturalistă,
- inteligenţa existenţială.
Caracteristici ale tratării diferenţiate
Tratarea diferenţială pe baza inteligenţelor multiple are următoarele caracteristici:
➢ Presupune un curriculum ascuns/ subliminal implementat unitar (obiectivele şi
conţinuturile educaţinale sunt aceleaşi pentru toţi elevii, dar diferă tratamentul pedagogic aplicat
acestora);
➢ Poate cuprinde şi un curriculum predat, dar acesta are o pondere mică, accentul punându
se pe activitatea proprie a elevilor;
➢ Accentul se pune pe formarea la elevi a unor sisteme de noţiuni, concepte şi principii
fundamentale, interrelaţionate logic şi praxiologic;
➢ Profesorul este organizator, îndrumător al activităţii de învăţare, al procesului de formare a
capacităţilor de autoinstruire ale elevilor.
Dacă într-o clasă tradiţională elevii stau în bănci, ascultă prelegerea profesorului, urmăreşte
demonstraţia profesorului la tablă, iar acesta pune întrebări clasei, trasează sarcini de lucru elevilor
şi aşteaptă ca aceştia să realizeze aceste sarcini, într-o clasă TIM se întâmplă toate acestea, la care se
pot adăuga crearea de cântece legate de conţinutul predat, pot avea loc dezbateri, elevii pot nota întrun jurnal, pot colecţiona fotografii, pot realiza anumite activităţi manuale, pot aranja un puzzle sau
să picteze ceea ce creează oportunităţi şi modalităţi variate de învăţare pentru fiecare elev.
Astfel, în sarcinile trasate elevilor în cadrul activităţilor ar trebui să ţinem cont de tipul de
inteligenţă dominant şi să planificăm acţiuni/activităţi ce presupun (McKenzie, 2005):
Verbală/lingvistică

Logico-matematică

Vizuală

Kinestezică

a citi, a scrie, a vorbi, a cere, a explica, a informa, a transmite, a raporta, a
articula, a adresa, a conferi, a cere, a povesti, a lectura, a prezenta, a anunța,
a dezbate, a discuta, a conversa, a recita, a cita, a descrie, a clarifica.
a rezolva, a întreba, a formula ipoteze, a teoretiza, a examina, a investiga,
a experimenta, a analiza, a deduce, a dovedi, a verifica, a descifra, a
determina, a prezice, a estima, a măsura, a calcula, a cuantifica, a simplifica
a observa, a simboliza, a trage, a schița, a proiecta, a ilustra, a vopsi, a
colora, a contura, a rearanja, a aranja, a rearanja, a inventa, a crea, a
concepe, a inova, a imagina, a vizualiza, a desena, a prezenta vizual (ex.
prezentare powerpoint)
a construi, construi, a ridica, a asambla, a face, a fabrica, a structura,
a imita, a juca un rol, a efectua, a merge, a alerga, a sări, a dansa, a colecta,
a aduna, a compila, a modela, a formata, a duplica, a diseca, a exersa, a
muta, a transporta.
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a asculta, a auzi, a deduce, a nota, a recepta un model, a cânta, a bate, a
repeta, a replica, a reproduce, a copia, a imita, a mima, a compune, a
armoniza, a orchestra, a rezona.
a exprima, a implica, a sprijini, a promova, a consilia, a încuraja, a justifica,
Intrapersonală
a raţionaliza, a caracteriza, a apăra, a valida, a reabilita, a evalua, a judeca,
a provoca, a studia, a realiza un sondaj.
a partaja/împărtăşi, a coordona, a ghida, a direcţiona, a ajuta, a media, a
gestiona, a conduce, a colabora, a coopera, a intervieva, a influenţa, a
Interpersonală
convinge, a realiza un compromis, a realiza un joc de rol, a improviza, a
arbitra, a concilia.
a sorta, a organiza, a clasifica, a compara, a contrasta, a diferenţia, a separa,
Naturalistă
a detalia, a alinia, a ordona, a aranja, a secvenţializa, a inventaria, a
cataloga, a grupa, a îndosaria, a indexa, a consemna, a crea grafice.
a reflecta, a contempla, a delibera, a cugeta, a rezuma, a sintetiza, a asocia,
Existenţială
a relaţiona aspecte, a recapitula, a încapsula, a elabora, a aprecia, a evalua,
a critica, a specula, a explora, a visa, a se întreba.
Prin urmare, Gardner (1983) accentuează faptul că, şi evaluarea trebuie să fie adaptată
cerinţelor modelului TIM, în sensul că, evaluarea tradiţională vizează doar inteligenţa lingvistică şi
cea logico-matematică, iar preocupările noastre ar trebui să vizeze modalităţile alternative de
evaluare, întrucât elevii pot demonstra şi exersa ceea ce au învăţat în mai multe modalităţi. Unul
dintre aspectele care contribuie la eşecul şcolar al elevilor se referă la faptul că întreg demersul de
predare-învăţare-evaluare este puternic saturat în sarcini verbale şi logico-matematice (Gardner,
2006).
Muzicală

Bibliografie:
Howard Gardner, „Inteligențe multiple”, Editura Sigma, 2007.

Forme de manifestare ale agresivității la școlarul mic
Profesor învățământ primar Liliana PURICE
Școala Gimnazială ,,Emil Racoviță” Onești
Agresivitatea prezentă la copii este un fenomen îngrijorător, răspândit în întreaga lume, cu
atât mai mult cu cât există studii de specialitate care atestă faptul că agresivitatea în perioada școlară
mică persistă și se dezvoltă în următoarele stadii ale vieții individului. Conform rezultatelor acestor
studii, agresivitatea pare să fie o trăsătură cu o persistență considerabilă.
La această vârstă,comportamentul agresiv al copilului poate avea ca scop obținerea unui
beneficiu sau poate fi afectiv (impulsiv, neplanificat). În contextul funcționalității sale ca elev, va
apela la agresivitate ca la un mijloc necesar dobândirii unui loc în colectivitatea clasei și pentru a se
distinge prin performanță la învățătură (agresivitate instrumentală). Modul de manifestare a
agresivității la școlarul mic este în relație cu dezvoltarea sa cognitivă și cu modelele familiale pe care
acesta le are.
Acești copii, care în mod frecvent se comportă agresiv în raport cu cei din jur nu dispun de
competențe sociale. Ei nu știu să rezolve conflictele pe care le au ceilalți în altă manieră decât una
agresivă, de asemenea nu știu cum să ia contact cu ceilalți, cum să relaționeze, cum să se integreze
în activitățile de grup și cum să accepte propunerile venite din partea altora. Unii din ei știu cum să
se comporte (din punct de vedere teoretic), dar atunci când este cazul, când sunt confruntați cu
asemenea situații nu o pot face.
Forma gravă a manifestărilor de agresivitate se întâlnește în special la copiii care provin din
familii dezorganizate, datorându-se carențelor afective, conflictelor permanente la care asistă, lipsei
de educație necorespunzătoare, modelelor din viața copilului. Fiind foarte sensibil din punct de
vedere afectiv, copilul poate fi influențat în mod negativ de mustrări în public, de critici nefondate,
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de sentimentul respingerii, neacceptării și atunci va răspunde la toate aceste tratamente într-un mod
dezaptativ și anume agresiv, confirmând supozițiile acestora.
Comportamentul agresiv se caracterizează prin atacuri fizice asupra altor copii; de
asemenea, atacurile verbale sub forma înjurăturilor sau poreclelor sunt frecvente. Precipitarea
comportamentului este datorată cel mai des pedepselor pe care le primește, loviturilor pe care le-a
primit și el la rândul lui din partea altora.
O atenție deosebită trebuie s-o acordăm în cazul acestor copii a acceselor de furie pe care le
pot prezenta. Acestea reprezintă eliberări necontrolate a energiei acumulate ce se pot intensifica
atunci când copilul se asociază cu alții. Pot apare ca răspuns la orice nemulțumire ivită, în special la
copiii care nu prezintă abilități ce comunicare și socio-emoționale adecvate.
De asemenea, copiii care au fost supuși la diverse acte de tip agresiv din partea părinților,
apelează la diverse strategii de supraviețuire, între care se evidențiază și cele agresive și distructive.
Comportamentele agresive adoptate de școlarii mici se diferențiază pe sexe: astfel, băieții
sunt orientați mai mult spre utilizarea agresivității fizice, iar fetele se centrează asupra agresivității
indirecte (relaționale) și verbale. ,,Strategiile folosite de băieți sunt legate de plasarea directă sau
simbolică într-o poziție din care aceștia să-și poată folosi propria forță, în timp ce strategiile folosite
de fete urmăresc controlarea situației prin intermediul altei persoane.” (Killen, 1997).
Există o serie de factori care pot influența în mod esențial evoluția ulterioară a agresivității.
Copiii agresivi vor fi în primul rând respinși de cei de aceeași vârstă și atrași în conflicte pentru care
nu au strategii de rezolvare. În al doilea rând există un risc crescut de insucces școlar datorită
problemelor existente. Copiii care se comportă în mod agresiv pentru o perioadă mai lungă de timp
și la care aceste manifestări de agresivitate apar de timpuriu vor prezenta o evoluție nefavorabilă.
Copiii cu probleme de agresivitate prezintă indicii numeroase ale tulburării
comportamentale opoziționale, întâmpinând dificultăți în respectarea regulilor importante. Ei ajung
deseori să aibă conflicte cu părinții sau cu alte persoane adulte semnificative, cu frații sau cu alți copii
din afara familiei. Se înfurie foarte repede, îi enervează pe ceilalți în mod constant și îi învinovățesc
pentru greșelile sau comportamentele proprii neadecvate.
Copiii cu manifestări agresive sunt respinși datorită conduitei lor de cei de aceeași vârstă. Ei
încearcă să-i domine pe ceilalți și să-i controleze, fapt pentru care sunt respinși de aceștia. Datorită
modului specific de a se comporta, acești copii intră frecvent în conflicte intense cu părinții. Părinții
sunt adesea disperați, având sentimentul că nu mai pot stăpâni copilul; copiii simt doar respingere
din partea părinților și că nimic din ceea ce fac nu le este pe plac acestora. De asemenea, întrețin o
relație tensionată cu învățătoarea, ceea ce determină ulterior apariția de probleme în relaționarea
părinți-învățătoare.
Mulți copii cu probleme de agresivitate au și dificultăți emoționale: anxietate, lipsa
încrederii în sine, nesiguranță etc. În cazul majorității acestor copii, problemele de natură emoțională
apar ca urmare a manifestărilor de agresivitate și nu reprezintă o cauză a acestora. Ca urmare a
nenumăratelor respingeri (în familie, la școală, de către cei de aceeași vârstă), precum și ca urmare a
insucceselor de la școală sau din alte domenii, acești copii dezvoltă și probleme emoționale.
Există o serie de factori, mecanisme care amplifică manifestările de agresivitate în această
perioadă, și anume:
Utilizarea pedepselor fizice;
Unii părinți apelează la astfel de metode de educare a copiilor de fiecare dată când aceștia greșesc.
Astfel de părinți au impresia că lucrurile se schimbă doar prin bătaie, copilul trebuind să știe de frica
părintelui și nu va mai adopta comportamente neadecvate, cel puțin o perioadă de timp. În urma
bătăii, copilul se simte umilit, înfrânt, speriat și furios. Scade, de asemenea, foarte mult stima de sine.
Fiind împovărat cu aceste emoții, și adoptând modelul violent al părintelui agresiv, el va căuta prima
ocazie în care să se manifeste violent. Dacă îi este atât de frică de bătaie încât nu recurge la
agresivitate, copilul va fi agitat. Fie că este agitat, fie că este mai agresiv, bpătaia nu stinge niciodată
agresivitatea copilului, ci mai mult o amplifică.
Etichetările negative;
În urma etichetărilor negative, copilul se va comporta așa cum se așteaptă ceilalți să se comporte, în
mod neadecvat. Părinții recurg la etichetări crezând că în felul acesta îl fac pe copil să se ambiționeze
și să le demonstreze celorlalți că nu este așa cum spun ei. Însă copilul nu poate face acest lucru, în
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primul rând pentru că nu știe exact cum este el (dacă este bun sau rău), și în al doilea rând pentru că
el nu are capacitatea de a pune la îndoială părerile adulților. El crede tot ce i se spune, și dacă părinții
îi spun că este un copil rău, va fi convins că este adevărat.
Încurajarea agresivității;
Când află de comportamentul agresiv al copiilor lor, părinții de multe ori sar în apărarea acestora,
chiar și atunci când au greșit, încurajându-i în acest fel să fie și mai agresivi.
Lipsa de comunicare cu copilul;
În cazul în care în familie au loc diferite evenimente stresante, dar copilului nu i se spune nimic despre
ele, acesta este tot mai agitat, în dorința de a găsi răspunsuri la frământările lui. El simte că lucrurile
sunt tot mai tensionate, însă nu știe să-și explice ce este cu această stare, de unde vine, și când se va
termina.
Comportamentul agresiv al școlarului mic impune adoptarea din partea părinților a unor
măsuri preventive și terapeutice de corectare a acestuia, altfel, copilului îi vor lipsi mai târziu
abilitățile socio-emoționale cu ajutorul cărora să construiască relații și să se integreze în grup.
Bibliografie:
1. Crețu, Tinca, (2009), Psihologia vârstelor, Editura Polirom, Iași;
2. Killen, K., (1997), Copilul maltratat, Editura Eurobit, Timișoara;
3. Mitrofan, I., (2003), Cursa cu obstacole a dezvoltării umane, Editura Polirom, Iași;
4. Tănăsescu, I. A., (2012), Psihologia vârstelor, Editura ProUniversitaria, București.

Creativitatea în procesul de predare – învăţare
Profesor învățământ primar Alina RADU
Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău
Profesorul şi creativitatea
Pe parcursul micii şcolarităţi, personalitatea copiilor este în curs de dezvoltare. Aspiraţiile
lor,valorile morale, modelele îi influenţează transferând în comportamentul lor acele trăsături spre
care tind şi pe care le valorizează. Profesorul este, indubitabil, un model (bun sau mai puţin bun)
pentru elevii săi. Realitatea înconjurătoare poate fi interpretată şi valorizată de către copii urmând,
conştient sau involuntar, modelul profesorului; aşadar, se întâmplă frecvent ca ceea ce preţuieşte
profesorul să fie apreciat şi de copii.
Dacă profesorul transmite constant valori propice creativităţii (prin propriul exemplu)
către elevii săi, aceştia preiau aceste valori şi le transpun în propriul comportament, interiorizândule, în timp; din nefericire, în mod similar se petrec lucrurile şi în cazul profesorilor rigizi şi
convenţionali.
Cercetătorii au făcut mai multe sugestii de optimizare a conduitei profesorului, în spiritul
dezvoltării componentei creative a lecţiei.
Primul pas este acela de concepere şi proiectare în spirit creativ a activităţilor şcolare şi
extraşcolare, atât la nivel de organizare a conţinuturilor, precum şi la nivel de activităţi de învăţare,
de utilizare a resurselor, de organizare a colectivului de elevi.
Urmează activitatea „la scenă deschisă”, adică lucrul cu elevii. Un profesor creativ
prelucrează şi foloseşte toate datele lecţiei stimulându-i pe elevi să se exprime, încurajându-le ideile
originale.
Profesorul creativ ştie să folosească adecvat întrebările; acestea sunt deschise, nu presupun
răspunsuri predeterminate, nu solicită (doar) reproducere de conţinuturi. Întrebările sunt operaţionale,
ele provoacă explorarea , curiozitatea intelectuală, interpretarea originală, stimulând elevii să fie
creativi la rândul lor.
Mintea omenească se manifestă mult mai dezinhibat şi creativ dacă mediul de lucru este
unul favorabil conlucrării profesor – elev şi elev – elev, prin exigenţă profesională dublată de relaţii
interpersonale pozitive, de sprijin, empatie, încredere, încurajare etc. .
Foarte importantă este şi preocuparea profesorului de a stimula mereu elevii să îşi facă
cunoscută opinia personală, să contribuie la activitatea grupului , să fie inventivi, încrezători,
originali.
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Profesorul creativ nu se consideră pe sine depozitarul secretelor lumii şi vieţii pe care le va
transmite spre memorare unor receptori obedienţi şi plini de zel. El este facilitatorul, mediatorul
dintre elev şi lume. Alice Miel consideră că a media înseamnă a fi un instrument al unei alte persoane
când aceasta îşi experimentează mediul său şi caută sensuri. Conform opiniei sale, aspectele specifice
medierii care se regăsesc în demersul didactic sunt:
- structurarea şi restructurarea unui cadru pentru a face posibilă o experienţă utilă celor
care învaţă;
- indicarea experienţelor pe care le pot avea elevii în cadrul creat, sau invitarea lor să
folosească instrumente proprii de experimentare;
- participarea alături de un elev/grup de elevi în scopul clarificării sau ameliorării căilor
de urmat şi soluţiilor;
- oferirea propriului model de urmat (atitudine deschisă, încurajare, relaţii
interpersonale);
- sprijinirea elevilor în scopul bunei utilizări a resurselor (timp, spaţiu, informaţii,
materiale, echipamente);
- consilierea elevilor în identificarea, formularea, interpretarea soluţiilor găsite pentru
anumite probleme/teme de cercetat;
- susţinerea elevilor pentru a interpreta corect şi a evalua experienţa de învăţare
acumulată.
Această viziune asupra profesorului şi lecţiei nu minimizează formarea şi exersarea
operaţiilor gândirii logice; educarea gândirii şi educarea creativităţii se pot realiza alternativ. Este
necesar să înţelegem că a educa potenţialul creativ al copiilor nu trebuie să rămână doar un deziderat
secundar, deşi în practica educaţională se întâmplă încă astfel.4
Insist asupra relaţiei profesor – elev. Din această relaţie elevul poate conştientiza
potenţialul creativ de care dispune, cultivându-l apoi, in mediu şcolar şi extraşcolar, descoperindu-şi,
poate, marea pasiune. Dacă, însă, profesorul se ghidează după coduri stricte de comportament,
clasificând drept exagerare/ indisciplină manifestările libere, spontane, uneori zgomotoase (dar atât
de frecvente în cazul copiilor cu potenţial creativ), efectul va fi unul de inhibare a impulsurilor
creatoare şi de rărire a lor, pe parcurs. Clasificarea elevilor are drept consecinţă expectanţe reduse,
cel puţin de la copiii consideraţi slabi la învăţătură. Şi în acest caz profesorul, prin întreaga lui purtare
faţă de elevul considerat slab, face un fel de „profeţie nefastă”; îl va solicita puţin, îl va considera
capabil de puţin, iar copilul va deduce că el doar atât poate. Vorbim de o atitudine nedreaptă care
scade încrederea în sine a copilului şi, de aici, toate performanţele sale, de orice natură.
Dacă la tehnologia didactică modernă, pe care multe cadre didactice şi-au însuşit-o bine şi
care, printre altele, facilitează şi capacităţile creatoare, profesorii ar veni şi cu o atitudine adecvată,
deschisă valorilor creativităţii, elevii noştri ar avea mult de câştigat.
Factori inhibitori ai creativităţii
Conduita creativă poate întâmpina anumite obstacole, unele inerente. Unele ţin de
personalitatea omului creator, altele ţin de factori externi (care, în ultimă instanţă, acţionează tot prin
intermediul celor psihologici). A. Stoica
Raportând creativitatea la procesul de învăţământ şi, implicit, la nivelul de vârstă care ne
interesează, vom aborda aceste fenomene insistând pe componentele educaţionale care le înlesnesc
manifestarea, dar şi pe modalităţile prin care pot fi evitate.
Primul pas pentru a depăşi o dificultate este să o cunoaştem. Intuirea obstacolelor, estimarea
potenţialului risc, strategia de evitare/ minimizare a consecinţelor negative ţin de rolul fiecărui
profesor. Obstacolele în dezvoltarea potenţialului creativ al copiilor pot fi, în general, depăşite prin
implicare, prin activitate susţinută la clasă. Cunoaşterea elevilor, preocuparea pentru dezvoltarea
creativităţii lor, implementarea constantă a unor idei bune, toate acestea devin mult mai relevante
decât orice abordare teoretică (oricât de explicită sau exhaustivă s-ar dori).
apud Stoica, A., Creativitatea elevilor – posibilităţi de cunoaştere şi educare, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1983
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Unul din factorii care inhibă comportamentul creativ al şcolarilor este atitudinea
previzibilă, conformismul, convenţionalul, tendinţa de a prelua şi accepta totul aşa cum este oferit.
Deşi limitele libertăţii elevilor nu e necesar să fie prea largi,deoarece ei au încă nevoie de coordonare,
un formalism excesiv nu va asigura un context educaţional favorabil manifestărilor creative.
„Cu cât profesorul instruieşte mai mult, cu atât elevul învaţă mai puţin.”5
(Comenius)
Succesul educaţiei înseamnă mai mult decât rezultate predictibile. Este de dorit ca elevul să
adauge ceva al său, ceva nou şi personalizat, izvorât din asimilarea deplină a informaţiilor date de
profesor,dar completat de eul său creator. Or, pentru a-şi etala potenţialul creator, elevul are nevoie
de o atmosferă destinsă, destul de permisivă (nici excesiv de strictă, nici laisse - faire) care
favorizează exprimarea ideilor personale atât în activitatea individuală, cât şi in cea in perechi/ grupe.
O altă cauză a inhibări creativităţii este exagerarea, fie a competiţiei între elevi, fie a
colaborării dintre aceştia. În ambele situaţii există elevi care resimt presiunea grupului; fie cei mai
creativi sunt obligaţi să-şi ajusteze ideile pentru a se supune voinţei grupului, fie elevii ignoră anumite
aspecte de conţinut în favoarea competiţiei în sine.
O consecinţă a convenţionalismului este şi rigiditatea metodologică. Raportarea
permanentă la un set de algoritmi însuşiţi, rezolvarea problemelor doar prin metodele cunoscute fără
a căuta abordări sau soluţii originale, constituie o practică păguboasă, privând elevii de orice
antrenament creativ.
Rigiditatea metodologică poate fi expresia unei încrederi exagerate în factorul raţional;
se valorizează insuficient funcţiile speculative şi imaginative. Conţinuturile sunt prezentate astfel
încât să se înlesnească asimilarea lor, însă nu interpretarea sau formularea de probleme. Profesorul
aşteaptă de la elevi însuşirea materiei cât mai aproape de conţinutul şi, mai grav, de forma în care le
sunt predate. Dacă, privitor la conţinut, cel puţin la ştiinţe e de înţeles însuşirea fidelă, despre formă
credem că ar trebui să fie expresia viziunii personale a elevului. Inflexibilitatea profesorului care nu
admite altă formă de răspuns decât cea transmisă de el provoacă elevilor nesiguranţă, neîncredere în
sine, ei înţelegând că problemele se rezolvă prin soluţii unice pe care profesorul le deţine, şi la a căror
formă finală este aproape imposibil de ajuns prin forţe proprii.
Orice iniţiativă e blocată de observaţiile critice premature. Criticile repetate (formulate,
mai ales, înainte ca elevul să facă o prezentare completă a soluţiei sale) pot duce la autocenzurare şi
la reprimarea propriilor idei chiar înainte ca acestea să prindă contur, existând posibilitatea dezvoltării
unor complexe personale. Comportamentul creativ al elevilor poate fi blocat şi de caracterul autoritar
al învăţământului, precum şi de rigiditatea evaluărilor; elevul este orientat spre a reproduce ce au
descoperit alţii, respectând reguli multe şi stricte în formularea răspunsurilor sale. Evaluările ce
presupun opinii personale, interpretări, răspunsuri argumentate, sunt evitate fiind considerate mai
dificil de corectat.
Se impune să menţionăm şi barierele apărute în manifestările creative ale elevilor din cauza
insuficienţei mijloacelor de învăţământ.6
Predarea-învățarea integrată
Prof înv primar Paula-Maria RĂDULESCU
Școala Gimnazială ,,Emil Racoviță” Onești, jud.Bacău
Predarea reprezintă acţiunea cadrului didactic de transmitere a cunoştinţelor la nivelul unui
model de comunicare unidirecţional, dar aflat în concordanţă cu anumite cerinţe metodologice care
condiţionează învăţarea, în general, învăţarea şcolară, în mod special (Cristea S., 2000).În
învăţământul tradiţional predarea este definită că fiind „procesul de prezentare organizată a unor

5
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Pânişoară, I.-O., Profesorul de succes – 59 de principii de pedagogie practică, Editura Polirom,
Iaşi, 2009
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cunoştinţe elevilor de către cadre pregătite în acest sens” (Cucoş C., 2006). Conţinuturile predării
corespund dimensiunilor generale ale educaţiei, prelucrate în raport de specificul fiecărei vârste,
trepte şi discipline şcolare, cu accente predominant intelectuale necesare pentru declanşarea imediată
a acţiunii de învăţare, realizată de elev în clasa şi în afară clasei (Dragu A., Cristea S., 2003, pag.
179).
Conţinutul predării este atent dimensionat pentru că transmiterea informaţiilor să poată avea
loc. Predarea devine o relaţie cu un obiect de cunoscut:
•
propus de un subiect (învăţătorul);
•
conform unei acţiuni de înmagazinare care se organizează prin tratarea informaţiei;
•
ce angajează subiectul din punct de vedere psihologic, afectiv şi cognitiv;
•
înrădăcinat într-o dorinţa care se exprimă prin aşteptarea unei schimbări (ibidem).
Abordarea interdisciplinară a conţinuturilor educaţionale este astăzi o provocare şi în acelaşi
timp un imperativ pentru cadrele didactice şi pentru toate nivelele de şcolaritate. Mult teoretizată,
interdisciplinaritatea are în contextul educaţional actual şanse sporite de abordare, odată cu asimilarea
în practică şcolară a noii viziuni educaţionale propuse prin reforma învăţământului. Atât reforma de
orientare, cât şi cea de structura şi de conţinut, susţin interdisciplinaritatea că un principiu de
organizare şi desfăşurarea a procesului educaţional.
În Cadrul de referinţă al Curriculumului Naţional pentru Învăţământul Obligatoriu,
principiile privind predarea şi învăţarea accentuează următoarele idei:
respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale — reper fundamental în construirea
situaţiilor de predare-învăţare;
diversificarea şi flexibilizarea situaţiilor de predare — învăţare prin utilizarea de metode şi
procedee variate, interactive care să motiveze, să stimuleze elevul, să antreneze iniţiativa, imaginaţia,
creativitatea, dorinţa de a învaţă;
centrarea pe obiective care urmăresc formarea de capacităţi, competenţe, atitudini;
centrarea pe elev în proiectarea activităţilor de învăţare.
Predarea integrată a cunoştinţelor este considerată o metodă, o strategie modernă, iar
conceptul de activitate integrată se referă la o activitate în care se abordează metodă în predarea –
învăţarea cunoştinţelor (Petrescu P., Pop, V., 2007). Această manieră de organizare a conţinuturilor
învăţământului este oarecum similară cu interdisciplinaritatea, în sensul că obiectul de învăţământ
are că referinţă nu numai o disciplină ştiinţifică, ci o tematică unitară, comună mai multor discipline.
Predarea integrată a cunoştinţelor nu poate fi definită uşor şi nici suficient de riguros în
acelaşi timp. Această datorită faptului că este o noţiune dinamică care suferă mereu modificări.
Termenul utilizat cel mai frecvent este cel de predare integrată a ştiinţelor. Această denumire
vrea să sugereze faptul că este o strategie ce presupune reconsiderări radicale nu numai în planul
organizării conţinuturilor, ci şi în „ambianţa” predării şi învăţării (Ciolan L., 2008).
Predarea integrată a ştiinţelor se fundamentează pe două sisteme de referinţă: unitatea
ştiinţei şi procesul de învăţare la elev.
Ideea despre unitatea ştiinţei se bazează pe postulatul că universul însuşi prezintă o anumită unitate
care impune o abordare globală. Constatările şi experimentele în domeniu recomandă integrarea
predării ştiinţelor că un fel de principiu natural al învăţării (ibidem).
Predarea integrată se dovedeşte a fi o soluţie pentru o mai bună corelare a ştiinţei cu
societatea, cultură, tehnologia. În învăţământul modern este tot mai evidenţă necesitatea instruirii
integrate.
Particularităţi ale învăţării integrate:
•
interacţiunea obiectelor de studiu;
•
centrarea pe activităţi integrate de tipul proiectelor;
•
relaţii între concepte din domenii diferite;
•
corelarea rezultatelor învăţării cu situaţiile din viaţă cotidiană;
•
rezolvarea de „probleme” – cea mai importantă forţă motrice a integrării, relevanţă practică.
Cei 4 piloni ai învăţării integrate sunt:
•
a învaţă să ştii;
•
a învaţă să faci;
•
a învaţă să munceşti împreună cu ceilalţi;
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•

a învaţă să fii.
Dintre strategiile didactice utilizate în abordarea interdisciplinară care favorizează învăţarea
integrată, amintim:
• învăţarea bazată pe proiect,
• predarea în echipa formată din mai multe cadre didactice,
• învăţarea prin cooperare,
• învăţarea activă,
• implicarea comunităţii,
• aplicaţii ale inteligenţelor multiple, etc.
În învăţământul primar abordarea integrată a conţinuturilor este o necesitate, dată de nevoia
firească a şcolarului mic de a explora mediul apropiat, fizic şi social, de a-l cunoaşte şi a-l stăpâni,
preocupare ce este pe deplin întâmpinată în condiţiile structurării interdisciplinare a curriculum-ului.
Această, deoarece modul natural al elevilor de a învaţă despre ceea ce îi înconjoară nu este
acumularea de cunoştinţe pe domenii ale ştiinţei, ci, dimpotrivă, integrarea informaţiilor, priceperilor,
deprinderilor diverse în jurul unor teme care le-au stârnit interesul sau a unor elemente de viaţă reală.
De altfel, viaţă de adult îi va aşeza pe indivizi în faţă unor probleme ce presupun de cele mai multe
ori cunoaştere globală.
Studierea integrată a realităţii îi permite şcolarului mic explorarea în mod global a mai
multor domenii de cunoaştere prevăzute în programa, dar subordonate unor aspecte particulare ale
realităţii înconjurătoare, asigurându-i achiziţia unor concepte şi legităţi fundamentale, a unor
proceduri de lucru şi instrumente de cunoaştere a realului.
Corelarea conţinuturilor, predarea tematică, predarea sinergică, integrarea curriculară –
termeni cu semnificaţii relativ echivalente – sunt soluţii posibile pentru depăşirea pericolului detaşării
şcolii de viaţă reală şi transformării acesteia într-un cadru închis ficţional şi denaturat.
Integrarea conţinuturilor disciplinelor de studiu, precum şi a ariilor curriculare este
considerată astăzi principala provocare în domeniul proiectării programelor şcolare.
Învăţarea într-o manieră cât mai firească, naturală pe de-o parte şi, pe de altă parte, învăţarea
conform unei structuri riguroase sunt extreme care trebuie să coexiste în curriculum-ul integrat.
Parametrii structurării curriculare integrate pot fi: conceptele transmise, deprinderile şi
abilităţile formate şi aplicaţiile realizate.
Predarea interdisciplinară pune accentul simultan pe aspectele multiple ale dezvoltării
elevului: intelectuală, emoţională, socială, fizică şi estetică. Interdisciplinaritatea asigura formarea
sistematică şi progresivă a unei culturi comunicative necesare elevului în învăţare, pentru
interrelaţionarea cu semenii, pentru parcurgerea cu succes a treptelor următoare în învăţare, pentru
învăţarea permanentă.
Impactul educativ al activităţilor extraşcolare
Profesor învățământ primar Iulia ROȘU
Școala Gimnazială Nr. 1 Pîncești
„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)
Trăim într-o lume informaţională aflată în permanentă schimbare, în care tehnologia îşi
pune din ce în ce mai mult „amprenta” în toate domeniile. Nici învăţământul nu a fost ocolit: avem
calculatoare în clase, unii videoproiectoare, ecrane, table de scris cu marker şi nu cu cretă, copiii vor
să vină la şcoală cu telefoanele… Cu toată tehnologia, elevii de ciclul primar sunt „tot copii” cărora
le place să se joace, să râdă, să spună adevărul, să ierte prietenul de joacă, chiar dacă înainte s-au
certat, să se bucure când înfloresc florile, când văd o pisicuţă, să cânte în această lume „magică pe
care o simt ei”. Ce ar trebui să facem noi, învăţătorii? – ne punem adeseori întrebarea. Poate să
desfăşurăm mai multe activităţi extraşcolare care să-i pregătească pentru viaţă, activităţi în care să
folosim noua tehnologie.
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Activităţile extraşcolare ne ajută foarte mult în dezvoltarea personalităţii elevilor, având
multiple valenţe formativ-educative:
- asigură o mai bună punere în practică a cunoştinţelor, exersarea priceperilor şi capacităţilor
în variate contexte şi situaţii;
- stimulează implicarea activă în sarcină a elevilor, aceştia fiind mai conştienţi de
responsabilitatea ce şi-o asumă;
- contribuie la dezvoltarea capacităţii de exprimare liberă, de susţinere a ideilor sau
opiniilor despre un anumit subiect, la dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii;
- asigură un demers atractiv, îndrăgit de elevi, adaptat nevoilor de individualizare a sarcinilor
de lucru pentru elevi, valorificând şi stimulând potenţialul creativ şi originalitatea acestora;
- ajută la valorificarea inteligenţelor multiple ale elevilor;
- facilitează socializarea şi intercomunicarea cu alţi copii prin intermediul jocurilor sau prin
strategii de cooperare;
- ajută la dezvoltarea încrederii în sine, a capacităţii de control a emoţiilor în situaţii mai
deosebite, la cunoaşterea dintre elevi, înţelegerea şi acceptarea reciprocă;
- descurajează practicile de speculare sau de învăţare doar pentru calificativ/notă.
Elevii participă activ, cu interes la aceste activităţi şi cred că cel mai mult îndrăgesc excursiile
şi serbările. Excursia ne ajută să unim toate laturile educaţiei, iar interdisciplinaritatea pe care o
favorizează este mult mai eficientă şi mai permisivă decât cea pe care o realizăm în orele de curs.
Intrând în contact direct cu natura, observându-i frumuseţile, copiii îi devin prieteni, iar mai târziu,
când vor fi adulţi, vor fi protectorii ei. Organizând excursii cu elevii avem posibilitatea de a contribui
la dezvoltarea personalităţii lor prin valorificarea intereselor şi a aptitudinilor acestora. Ei învaţă să
preţuiască valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru şi manifestă interes pentru a
afla cât mai multe despre aceştia. Pe lângă fortificarea biologică a organismului, excursia contribuie
la fortificarea morală a elevilor, cultivând înalte trăsături de caracter.
Îmi amintesc cu drag excursia care a avut ca temă „Să ne cunoaştem mai bine judeţul!”. Am
admirat relieful judeţului, am vizitat muzeele, am vorbit cu oamenii. Istoria, geografia, literatura,
religia, educaţia fizică s-au împletit într-o limbă română vorbită pe înţelesul lor. Şi-au consolidat
cunoştinţele despre uneltele cu care lucrau ţăranii pământul, despre ocupaţiile lor din vechime,
obiceiurile şi datinile strămoşeşti. Interdisciplinaritatea, cerinţa necesară a învăţământului din zilele
noastre i-a ajutat pe elevi să-şi formeze o viziune de ansamblu asupra vieţii oamenilor din trecut, dar
şi din zilele noastre. Prin observarea directă, elevii au înţeles mai bine anumite noţiuni, şi-au
consolidat cunoştinţe, şi-au asigurat o bază pe care se vor „clădi” alte cunoştinţe. Şi toate acestea
într-o atmosferă relaxantă, plăcută.
Parteneriatele sunt mijloace prioritare care ne ajută să cooperăm cu elevi din alte şcoli, să
stabilim relaţii de colaborare cu oameni din diferite domenii, cu atât mai mult cu cât materializarea lor
dovedeşte că oferă avantaje tuturor părţilor implicate in procesul educaţional. Ele sunt mai eficiente
cu cât leagă mai multe domenii şi instituţii, sporind astfel gradul de transfer al informaţiei, având un
fundament comun de acţiune. În cadrul parteneriatului „Copil ca tine sunt şi eu” am urmărit stabilirea unor
relaţii de colaborare, sprijin şi respect reciproc pentru elevii din învăţământul de masă şi cel special,
formarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi, în concordanţă cu propriile nevoi de dezvoltare
şi afirmare a personalităţii, dezvoltarea armonioasă a elevilor pentru a deveni oameni care au multe
calităţi.
Cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor populare are o importanţă deosebită datorită
conţinutului de idei şi de sentimente a faptelor care oglindesc trecutul bogat şi plin de speranţe a
poporului nostru. De aceea, încă de la cea mai fragedă vârstă, copiilor trebuie să li se vorbească
despre frumuseţea folclorului românesc, să li se cultive interesul pentru cântecul şi dansul popular,
pentru obiceiurile şi tradiţiile acestui popor, pentru că ele contribuie, în mare măsură la dezvoltarea
competenţelor de comunicare orală şi scrisă. În cadrul acestor activităţi elevii reuşesc să-şi
îmbogăţească vocabularul, să interacţioneze bine cu persoanele din jur, să-şi exprime gândurile,
stările, sentimentele, opiniile, să-şi cultive răbdarea, stăpânirea de sine, perseverenţa, încrederea,
spiritul de echipă.
Am încercat, în cadrul activităţilor şcolare şi extraşcolare, să valorific folclorul ţinând
seama de tipurile de inteligenţă. Pentru că în clasă am avut copii cu inteligenţă predominant muzical-
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ritmică, le-am dat posibilitatea să cânte cântece populare. Celor cu o inteligenţă predominant
corporal/kinestezică le-am dat posibilitatea de a-şi etala talentul punându-i să joace în horă. Cei cu
inteligenţă predominant lingvistică au fost stimulaţi să citească literatură populară (poezii, balade,
strigături, proverbe, zicători, proză populară), iar la serbările prezentate au recitat, au fost „actorii
rolurilor principale”. În cadrul serbărilor şcolare desfăşurate în pragul sărbătorilor de iarnă am
valorificat, pe lângă transmiterea obiceiurilor de sărbători, capacităţile de comunicare şi înclinaţiile
artistice ale elevilor, atenţia, memoria, gustul pentru frumos, am găsit mijloace şi posibilităţi de
înlăturare a timidităţii, elevii fiind aplaudaţi şi încurajaţi în acţiunea lor. Am organizat serbări cu
tema: „Şezătoare”, „La noi”, „Obiceiuri de iarnă”.
Cu ajutorul acestor activităţi extraşcolare reuşim să contribuim la dezvoltarea personalităţii
elevilor, să-i ajutăm să se descurce în situaţii inedite, să-i pregătim pentru viaţă, fără să-i aglomerăm
sau să perturbăm procesul de învăţământ care se desfăşoară la clasă. Cu cât este mai mult interes
pentru şcoală din partea elevilor, a cadrelor didactice, a părinţilor, a societăţii, viitorul va fi mai bun.
Bibliografie:
1. Radu I. şi colaboratori, Introducere în psihologia contemporană, Editura Sincron, Cluj-Napoca, 1991;
2. Revista NOI ŞI DASCĂLII NOŞTRI, nr. 34, 2010, Oradea, pp 129 – 130.

Jocul didactic, modalitate de abordare interdisciplinară
Profesor învățământ primar Nicoleta-Denisa ROȘU
Şcoala Gimnazială ,,Grigore Tăbăcaru”, com.Hemeiuş, jud.Bacău
Motto: ,,Consideră copilul o făclie pe care să o aprinzi astfel încât mai târziu să lumineze
cu o lumină proprie” (Plutarh)
Datorită prezentului şi viitorului foarte apropiat şi învăţământul românesc cunoaşte o
continuă transformare şi deschidere în mod deosebit sub aspectul conţinutului, metodologiei și al
strategiei de lucru. Interdisciplinaritatea se impune ca una din direcţiile principale ale activiăţii din
învăţământ în ansamblul său, şi în mod deosebit în conţinutul acesteia şi a strategiilor de lucru
aplicative.
Astfel, necesitatea interdisciplinarităţii în învăţământul românesc este motivată de
următoarele aspecte: volumul mare de cunoştinţe, informaţii pe care copiii le primesc pe diferite căi
şi diferite forme de activitate; tratarea interdisciplinară favorizează identificarea «unicităţii»
copilului, cultivarea aptitudinilor lui creative - flexibilitatea, fluiditatea, originalitatea; corelarea
dintre discipline stimulează interesul copiilor pentru cunoaştere.
Complexitatea vieţii sociale actuale, dezvoltarea extraordinară a ştiinţei şi tehnicii,
rapiditatea circulaţiei informaţionale impun perspectiva interdisciplinară în toate domeniile de
activitate umană. Pentru a răspunde cerinţelor sociale, învăţământul trebuie să se orienteze tot mai
hotărât spre o formare interdisciplinară a personalităţii umane. Un astfel de model educaţional este
flexibil, înlesneşte adaptări rapide la mutaţiile ce intervin în evoluţia societăţii. Abordarea
interdisciplinară permite adâncirea conexiunilor reale între discipline. Activităţile interdisciplinare
au pronunţate valenţe formative. Rolul şi importanţa jocului didactic constă în faptul că el facilitează
procesul de asimilare, fixare şi consolidare a cunoştinţelor, iar datorită caracterului său formativ
influenţează dezvoltarea personalităţii elevului. Pentru copil, aproape orice activitate este joc. ,,Jocul
este munca, este binele, este datoria, este idealul vieţii. Jocul este singura atmosferă în care fiinţa sa
psihologică cere să respire şi, în consecinţă, să acţioneze.” (E.Claparede)
Jocul didactic interdisciplinar este o activitate în care se îmbină sarcini didactice din
domenii de cunoaştere diverse, de obicei două - trei discipline, într-o structură unitară, axată pe
învăţare, în condiţii agreabile, relaxante. În activitatea la catedră, trebuie pornit de la principiul
potrivit căruia copiii nu fac bine decât ceea ce le place. Prin jocuri interdisciplinare dascălul poate
să le ofere elevilor o mai puternică motivaţie, poate să-i solicite în timpul orelor (fără ca ei să simtă
învăţarea ca pe o povară); poate să le trezească dorinţa şi bucuria de a participa, de fapt, la propria
lor formare. Jocurile interdisciplinare asigură transferul cunoştinţelor asimilate la situaţii nou-create,
apropiate de realitatea vieţii, consolidează deprinderi motrice, facilitează efortul intelectual,
pregătesc şcolarii pentru activităţi practice, le stimulează creativitatea.
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Abordarea interdisciplinară poate include matematica şi specii literare mult îndrăgite de
copii. Presărând operaţiile matematice pe textul suport al unei poveşti sau poezii, cu sarcini legate
de alte discipline, copilul lucrează cu plăcere, fără a simţi efortul depus. Aşadar, acest lucru este o
modalitate captivantă şi atractivă de a gândi sarcinile. În acest sens se poate exemplifica joculexerciţiu ,,Completează povestirea”. [,,A fost odată ca niciodată un împărat care avea un fiu, pe
nume Făt-Frumos. Când a împlinit (2+6+10) ani, feciorul a plecat în lume să-şi caute norocul. A
umblat mult şi a trecut peste (3 + 6) mări şi tot atâtea ţări, până a ajuns la Împăratul (dacă nu e Alb
e ….). Acesta avea (28 -25) fete….”].
Lecţiile de abilităţi practice constituie un bun prilej de aplicare a cunoştinţelor însuşite la
alte discipline de învăţământ, de consolidare şi aprofundare a acestora. Având la îndemână figuri
plane decupate din hârtie (de forme, mărimi şi culori diferite) şi făcând apel la cunoştinţele asimilate
la alte discipline, copiii realizează compoziţii deosebit de interesante, dând dovadă de spontaneitate,
imaginaţie, iniţiativă, perseverenţă şi simţ pentru frumos. De exemplu, la matematică, în cadrul
capitolului ,,figuri şi corpuri geometrice” am cerut copiilor să realizeze un colaj în care să folosească
figurile geometrice învăţate. Astfel elevii au realizat roboţi, case, trenuleţ, copii, mingi etc.
,,Jocul de rol” încurajează interacţiunea dintre copii, le uşurează sarcina de învăţare, asigură
accesibilitatea cunoştinţelor şi ancorarea lor într-o sferă mai largă. Antrenându-i în ,,jocul de rol”
care-i învaţă să se transpună în ,,pielea” unor personaje şi le dezvoltă capacităţile empatice, elevii
sunt ajutaţi să-şi îmbogăţească mijloacele de expresie, să-şi dezvolte atitudini comunicative, să
manifeste originalitate în exprimarea opiniilor, precum şi receptivitate şi toleranţă faţă de
interlocutori. Deoarece ,,jocurile de rol” presupun o implicare deplină a şcolarilor, este necesar să se
discute comportamentul corect sau incorect al unor personaje. Rebusurile, ghicitorile pot constitui,
de asemenea, alte jocuri interdisciplinare, dacă în construcţia lor vom apela la cunoştinţele acumulate
de elevi la diverse discipline de învăţământ.
Pe lângă multitudinea de metode şi procedee cunoscute se poate încerca o abordare
interdisciplinară în actul învăţării prin utilizarea calculatorului. Interdisciplinaritatea este percepută
de elevii claselor primare ca un joc care le oferă un larg evantai de posibilităţi de informare, de
descoperire a aptitudinilor şi deprinderilor de muncă ordonată. Şi, cum la generaţiile actuale de elevi,
jocul înseamnă calculator, se pot concepe activităţi cu ajutorul calculatorului. Activitate la calculator
este antrenantă şi atractivă pentru că îmbină imaginile cu munca independentă a
elevilor.Concursurile organizate în timpul unei lecţii stimulează competenţa, efortul de autoevaluare
şi autodepăşire, acceptarea succesului sau eşecului. Se recomandă ca orice activitate-concurs să fie
urmată de o ,,judecare” obiectivă a factorilor care au dus la eşec ori succes, desprinzându-se
cuvenitele învăţăminte. Îmbinarea armonioasă a acestor jocuri în cadrul unei ore, gândită ca o
activitate concurs organizată pe grupe, asigură participarea afectivă a micilor şcolari, dezvoltândule spiritul de echipă şi de competiţie. Necesitatea formării spiritului de echipă presupune încredere
reciprocă, soliditate şi responsabilitate.
Din categoria jocurilor cu caracter specific, foarte interesant este şi jocul interdisciplinar
,,Ghidulşi vizitatorii”. Scenarul acestui joc a fost proiectat ca o povestire, în care un narator
(conducătorul excursiei - învăţătorul) povesteşte desfăşurarea acţiunii, iar diferite personaje (elevii
cu rol de ghid şi elevii cu rol de vizitatori) o interpretează. Acest joc poate fi creat în ideea
valorificării materialelor adunate de elevi într-o excursie-lecţie. Tema excursiei este: ,,Monumente
istorice, culturale şi turistice din Bucovina. Acest joc de rol se poate desfăşura în cadrul unei lecţii
de evaluare interdisciplinară, întrucât implică disciplinele: istorie, religie, geografie, literatură,
ştiinţe şi muzică.
Rolul jocului constă în faptul că el facilitează procesul de asimilare şi consolidare a
cunoştinţelor, iar datorită caracterului său formativ influenţează dezvoltarea personalităţii copilului.
Bibliografie:
Crenguţa-Lăcrimioara Oprea – Strategii didactice interactive-ed. a III-a, EDP, Bucureşti, 2008;
Breben Silvia, Goncea Elena, Ruiu Georgeta, Fulga Mihaela – Metode interactive de grup - ghid metodic,
Editura Arves, 2002;
Breben Silvia, Ruiu Georgeta, Gongea Elena – Activităţi bazate pe inteligenţe multiple, Editura
Reprograph, Craiova, 2005;
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Breben Silvia, Gongea Elena, Ruiu Georgeta, Mihaela Fulga- Metode interactive de grup. Ghid metodic
pentru învăţământ preşcolar, Editura Arves, Craiova (ş.a.);
Gluiga Lucia, Spiro Jodi – Învăţarea activă, Ghid pentru formatori şi cadre didactice, Bucureşti, 2001.

Arta de a studia eficient
Profesor pentru învățământul primar Daniela-Elena ROTARU
Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău
Știți, desigur că umanitatea datorează o mare parte a giganticului său progres în planul
culturii și civilizației faptului că ființele omenești, prin natura lor, au posibilitatea de a învăța
nelimitat.
Cum se face atunci că există „dificultăți de învățare”, ori „lucruri greu de învățat” și, uneori,
studiul pare a ridica „obstacole de nedepășit”?
Învățarea este, precum creația sau munca, o formă fundamentală de activitate umană. Orice
ființă umană este capabilă să învețe. Dar oamenii diferă foarte mult între ei în ceea ce privește
procesele învățării; aceasta se repercutează, apoi, asupra rezultatelor învăării. Procesul învățării poate
fi desfășurat spontan, haotic, la întâmplare și, în acest caz, rezultatele sau performanțele învățării vor
fi scăzute și de slabă calitate.
Învățarea poate fi desfășurată însă și sistematic – adică în baza unei planificări științifice și
a unei organizări corespunzătoare – și atunci rezultatele învățării vor fi pe măsura așteptărilor. Ba
chiar „peste așteptări”.
Toți oamenii pot învăța spontan, în virtutea posibilităților pe care le oferă gratuit natura
umană. Învățarea sistematică este însă o artă care trebuie, ea însăși, învățată. Când învățarea se
desfășoară sistematic, studiul poate fi temeinic, adică cu rezultate sigure: cu informații asimilate
precis și capacități de a opera variat cu aceste informații. De asemenea, când învățarea se desfășoară
sistematic studiul poate fi eficace: adică se încheie cu rezultate care coincid cu obiectivele urmărite
de către cel care studiază.
În acelați fel, dacă învățarea se desfășoară sistematic, studiul va putea fi economicos, în
sensul că vor fi obișnuite rezultatele scontate fără risipă de efort şi de timp.. Dacă învățarea se
desfășoară sistematic, studiul va putea fi de caliate; altfel spus, se va încheia cu cele mai bune
rezultate posibile sau cu cele mai înalte performanțe preconizate.
Să numim studiul temeinic, eficace, economicos și de caliate studiu eficient și să nu uităm
niciodată că învățarea sistematică este condiția fundamentală a studiului eficient.
Așadar, dacă vreți:
- să învățați temeinic, obținând rezultate sigure, informându-vă precis, devenind capabili să
operați riguros cu informațiile asimilate;
- să învățați eficace obținând la învățătură exact rezultatele scontate;
- să învățați economicos, nerisipind inutil efortul și timpul;
- să învățați bine, obținând cele mai înalte performanțe școlare posibile.
Atunci, straduiți-vă să învățati cât mai sistematic!

Arta de a preda
Profesor învățământ primar Bianca-Lăcrămioara SÎRBU
Școala Gimnazială Buciumi, județul Bacău
,,De învăţat înveţi multe şi de la toţi. Dar profesor nu e decât cel care te învaţă să înveţi.”
(Constantin Noica, ,,Carte de înţelepciune”)
Propunându-şi să dezvolte în individ toată perfecţionarea de care este capabil, educaţia este
o dimensiune constitutivă a fiinţei umane: ,,Omul nu poate deveni om decât prin educaţie”, sugerează
Immanuel Kant, la modul imperativ, şi toţi cei care văd limpede evoluţia fiinţei umane, a fiinţei
raţionale şi a umanităţii, în ansamblu ei, situează în centru educaţia.
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Educaţia începe în sânul familiei, urmând să fie continuată în toate ciclurile şcolare având
ca obiectiv principal dezvoltarea ontogenetică a copilului pe o traiectorie ascendentă. Şcoala
reprezintă acea instituţie care urmăreşte formarea copilului pentru viitor, iar prin disciplinele pe care
le prezintă spre studiere se asigură dezvoltarea armonioasă a personalităţii fiecărui copil, se dezvoltă
capacitatea de judecată raţională, se educă creativitatea, învăţarea devenind activitatea de bază.
Analiza evoluţiei sau involuţiei educaţiei presupune un cumul de mai multe elemente: elev,
profesor, părinte, curriculum, legislaţie, metodologie, context istoric, cultural, psihosocial, dar cel
mai important segment al sistemului educaţional o reprezintă triada elev ‑ profesor ‑ părinte.
Tot mai mult se pune accent pe abordarea educației din perspectiva pedagogiei educaționale,
care are în prim plan realitatea de la care trebuie să pornească educatorul în activitatea sa, să existe o
relație continuă între educabil, copil, matur și cadrul didactic, iar pentru ca elevii să își dorească să
învețe, informația trebuie transmisă ținându-se cont de particularitățile fiecărui elev, de capacitățile
și aptitudinile acestuia.
Cadrul didactic are de îndeplinit o sarcină importantă, aceea de a asigura formarea şi
pregătirea personalităţii viitoarelor generaţii şi desăvârșirea lor profesională în cadrul unităților de
învăţământ specializate, strâns legate de viaţă, de activitatea socio-profesională, morală. Profesorul
dispune de o serie întreagă de calități, determinate de specificul şi complexitatea muncii pe care o
desfăşoară, astfel a apărut la un moment dat întrebarea: „Trebuie să existe o artă în a preda?”. Da,
trebuie să fim actori, este necesar să le arătăm elevilor o lume în care pot face numeroase lucruri, și
nu de multe ori în meseria noastră ne-am întrebat cât de bine ne-am ,,jucat rolul”, ne-am atins
obiectivele propuse, ca ,,spectatorul să nu adoarmă”, ci dimpotrivă să se simtă atras, incitat și să plece
acasă cu ,,ceva”.
Profesorul este un actor complet, sala de clasă fiind scena lui unde îşi joacă rolul în faţa unor
copii curioși să descopere misterele învăţăturii. Este cel care alimentează fantezia, explică trecutul şi
imaginează viitorul, este protagonistul sau măcar naratorul organizator. Fiecare cuvânt va fi auzit,
interpretat, comentat, fiecare grimasă, mişcare a capului, ezitare vor provoca reacţii. El trebuie să
dispună de un talent în a preda, pentru că atunci când intră în clasă nu mai poate fi el, omul, cu
problemele lui particulare, cu grijile lui, trebuie să joace rolul unui om echilibrat care arată elevilor
diversitatea, echilibrul, şansele, siguranţa.
Putem afirma că profesorul este regizor-actor pentru că pune în scenă spectacolul orei, iar
dacă va dori un spectacol clasic va merge pe tiparul: „ascultat, predat”. Dacă va vrea să se adapteze
la nou, va accepta provocarea altei metode și va avea zilnic un public obligat să stea la spectacol şi
care poate alege penalizarea actorului-regizor. De multe ori se întâmplă să ai tracul pe care îl are un
actor care se urcă pe scenă, sunt zeci de priviri ațintite asupra ta, iar așteptările cele mai mari trebuie
să vină de la tine. Și atunci trebuie să fii pregătit să oferi ceea ce îți cere copilul, să înțelegi problemele
pe care le are, să fii aproape de sufletul lui și să îl încurajezi de fiecare dată.
Arta profesorului în a preda constă și în faptul că acesta trebuie să intuiască din primele
momente în care deschide ușa clasei, în ce fel va transmite informațiile esențiale elevului. Profesorul
nu își permite să improvizeze, trebuie să ia în calcul inventarul de strategii și metode pe care le
folosește pentru că un ,,spectacol” ratat înseamnă și un obiectiv compromis, deci o lecție compromisă.
Este nevoie întotdeauna să creăm o stare de bine, o stare pozitivă, să fim spontani și mai
presus de toate să le insuflăm elevilor noștri dorința de a fi ei înșiși actori în timpul orelor de curs.
Jocul de rol, intrarea în pielea diferitelor personaje din texele narative întâlnite, trebuie să le dea
posibilitatea elevilor de a se desfășura, fără a fi timizi, de a fi spontani, de a stârni reacții și de a-și
depăși inhibițiile, să fie încrezători în sine și creativi, aceasta reprezentând o adevărată artă.
Ce este inteligența emoțională?
Profesor învățământ primar Andra SCUTARU
Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău
Inteligența este facultatea de a descoperi proprietățile obiectelor și fenomenelor
înconjurătoare, cât și a relațiilor dintre acestea, dublată de posibilitatea de a rezolva probleme noi.
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„În psihologie, inteligența apare atât ca fapt real, cât și ca unul potențial, atât ca proces, cât
și ca aptitudine sau capacitate, atât formǎ și atribut al organizǎrii mintale, cât și a celei
comportamentale” (Popescu–Neveanu, 1978, p. 47 ).
S-a constatat că sunt persoane inteligente, dar cărora le lipsesc deprinderile practice şi
sociale. De asemenea, sunt persoane mai puţin dotate intelectual, dar care au reuşit mai bine în viaţă,
deoarece au o mai bună adaptare socială.
Învăţământul românesc pune pe primul loc mediul educţional, în detrimentul mediului
social. Mediul educaţional prezintă probleme bine definite, cu un singur răspuns corect, în timp ce în
mediul social problemele sunt slab definite şi necesită abordarea lor din mai multe perspective,
neexistând o soluţie perfectă. Psihologii au încercat să realizeze un echilibru vorbind despre
inteligenţă socială, inteligenţă practică, inteligenţă emoţională.
Inteligenţa emoţională este cea care te face să ştii cum să-ţi gestionezi emoţiile şi cum să
comunici eficient cu ceilalţi, în aşa fel încât să-ţi îndeplineşti scopurile. Evident, este important şi să
fii inteligent ca să ai succes, asta te va ajuta să-ţi identifici scopurile, care pot fi de natură materială
sau socială. Daniel Goleman (1995) definea inteligenţa emoţională ca fiind „o capacitate de control
şi autocontrol al stresului şi emoţiilor negative; o meta-abilitate, care determină şi influenţează modul
şi eficienţa cu care ne putem folosi celelalte capacităţi şi abilităţi pe care le posedăm, inclusiv
inteligenţa emoţională” (apud Vernon, 2006, p. vi).
Termenul inteligența emoțională a fost folosit pentru prima dată într-un articol din anul 1990
de către psihologii, Peter Salovey si John Mayer. Cu toate că acest termen este relativ nou,
componentele conceptului inteligenţă emoţională pot fi datate până la arhicunoscuta afirmţie a lui lui
Socrate (470 – 399 iHr) Cunoaşte-te pe tine însuţi. În Biblie, atât în Vechiul cât şi în Noul Testament,
Nu fă altuia ce ţie nu-ţi place şi Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi pot fi văzute ca elemente de
inteligenţă emoţională.
În timp ce inteligenţa se referă doar la latura cognitivă, inteligenţa emoţională monitorizează
propriile emoţii, utilizând informaţiile pentru a gândi şi acţiona. Asemănarea dintre inteligenţa
educaţională şi cea emoţională este că ambele operează cu cunoştinţe declarative, iar diferenţele
dintre ele vizează contextele şi modalităţile în care se aplică cunoştinţele.
Inteligența emoțională vizează: înţelegerea mai bună a propriilor emoţii, gestionarea
eficientă a propriilor emoţii şi creşterea semnificativă a calităţii vieţii, înţelegerea mai bună a celor
din jur şi o convieţuire cu un grad de confort ridicat, crearea de relaţii mai bune la toate nivelurile cu
cei din jur şi creşterea productivităţii şi a imaginii personale.
Conform cercetărilor statistice, competenţa emoţională este de două ori mai importantă
decât abilităţile tehnice sau intelectuale. Dezvoltarea inteligenţei emoţionale reprezintă înţelegerea şi
gestionarea emoţiilor pentru a crea relaţii armonioase cu cei din jur.
Componente ale inteligenței emoționale sunt: autoconştientizarea, determinarea punctelor
forte şi a limitărilor, conştientizarea emoţiilor şi a efectelor acestora asupra comportamentului,
precum şi impactul acestora asupra celorlalţi, analiza comportamentului dintr-o perspectivă
introspectivă.
În ceea ce priveşte managementul emoţiilor, se observă că persoanele cu inteligenţă
emoţională fac faţă în mod eficient stresului şi frustrării, fiind flexibili şi având capacitatea de a se
adapta la nou. Referitor la imaginea proprie şi automotivarea, dezvoltă un simţ de autoevaluare şi
încredere că pot face faţă cererilor şi de asemenea, simte nevoia de realizare şi de dezvoltare
personală. Abilităţi sociale specifice sunt: ascultare activă, intrare în raport cu ceea ce simt ceilalţi,
prevenirea unei influenţe negative a factorilor emoţionali asupra capacităţii de ascultare, asertivitate,
gestionarea conflictelor.
S-au observant următoarele beneficii ale inteligenţei emoţionale: performanţe mărite,
motivaţie îmbunătăţită, inovaţie sporită, încredere, leadership şi management eficient, munca în
echipă excelentă.
De aceea au apărut strategii de alfabetizare emoţională. Doamna Dr. Ann Vernon a scris trei
volume ce însumează strategii de educaţie raţional-emotivă şi comportamentală.
Bibliografie:
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Bune practici de abordare integrată
Profesor învățământ primar Ana-Carmen SEMEȘ
Școala Gimnazială „Scarlat Longhin” Dofteana, Bacău

Clasa I
Tema: Plantele medicinale
Discipline integrate: CLR , MEM , MM, AVAP
Forma de realizare: activitate integrată
Competențe specifice:
CLR: Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute; personalizarea unor
modele predefinite de invitaţii, felicitări, scrisori.
MEM: reprezentarea în desen a componentelor principale ale plantei;
MM: Receptarea unor cântece pentru copii și a unor elemente simple de limbaj musical;
AVAP: Realizarea de produse utile sau estetice combinând materiale ușor de prelucrat și tehnici
accesibile.
Conținuturi:
1. CLR: Textul narativ: „Pisicel și ceaiul”
- grupul de litere ce
Predicții:
- De ce credeți că nu se simțea Pisicel bine?
- Cum l-a liniștit mama lui?
- Ce fel de ceai a băut? etc
2. MEM: Părțile componente ale plantei.
- observarea unor plante din ghivecele clasei;
- plantarea unor semințe în pahare de unica folosință;
- părțile componente ale unei plante - fișe de lucru;
- formarea unor grupe de plante cu ajutorul jetoanelor (legume, fructe, plante medicinale);
- găsirea corespondenței dintre plantă și partea utilizată de om.
3. MM
- „Aventuri cu Păpușa Zurli”, „Ceaiul” - vizionarea unui film de prezentare a modului de servire a
ceaiului;
-audierea cântecului – „Un cățel mititel” și evidențierea cauzelor unei răceli, a remediilor naturale
(ceaiul)
https://www.youtube.com/watch?v=00RBlcKMZRc
4. AVAP: Ceașca cu ceai;
- prepararea unui ceai;
- realizarea unei cești de ceai din carton și transmiterea unui mesaj motivațional pentru promovarea
unei vieți sănătoase, a diminuării consumului de băuturi carbogazoase cu alternativă a consumul de
ceai.
CLR: Grupul de litere ce
Pisicel și ceaiul
Într-o după-amiază de toamnă târzie, Pisicel se făcu ghemotoc în coșul de lângă sobă. Îi era
foarte frig, deși toată căldura focului îl învăluia.
Simțea că tremură din tot corpul și la botic simțea că-l gâdilă ceva. Poate era o furnică sau
un țânțar năstrușnic? Nu, nu era nimic. Insectele nu mai erau demult pe afară, se ascunseseră de
frigul toamnei.
- Hapciu! Hapciu! răsunase deodată toată încăperea.
- Pisicel, ce-i cu tine? Nu ai mâncat laptele din farfurie, nu te
joci cu frații tăi, ai și strănutat. Nu cumva ai și febră?
- Nu știu!! se smiorcăi motănelul. Mă gâdilă ceva pe bot și mi-e frig!!!! Brrr!!
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Pisica Cernica puse o lăbuță pe fruntea lui Pisicel. Era fierbinte.
- Ai temperatură. Ai răcit! Zilele astea nu ți-ai luat blănița de toamnă când ai plecat la
școală. Frigul și ploaia rece nu ți-au făcut bine!
- Nu te-am ascultat, recunosc! Te rog, iartă-mă! Ce e de făcut acum?
- Îți voi face un ceai cald de tei. Voi pune miere și puțină lâmâie.
- Nu-mi place ceaiul!! Ar fi mai bine o acadea sau un suc răcoritor!
Pisica Cernica îl dojeni:
- Pisicel, e timpul să mă asculți! Ceaiul are rolul de a alunga simptomele răcelii. Vei scăpa
de frisoane și de strănut. Te vei simți mult mai bine!
Lui Pisicel nu-i plăcea ceaiul. Ar fi preferat ceva mult mai dulce. Se pare totuși ca mama
să aibă dreptate. Nu e rău să încerce, se simte așa rău! Nu are chef de joacă iar frații lui se zbenguie
și-l tot cheamă să alerge după un ghem de sfoară. Se hotărăște.
- Miau! Mami, îmi faci, te rog, un ceai?
(creație proprie)
Ce credeți că s-a întâmplat cu Pisicel?
Vouă vă place ceaiul?
Îl beți doar când sunteți răciți?
MEM: Părțile unei plante. Tipuri de plante și rolul lor în menținerea sănătății.

AVAP
MM
- audierea cantecului – „Un cățel mititel”și evidențierea cauzelor unei răceli, a

remediilor natural (ceaiul).
https://www.youtube.com/watch?v=00RBlcKMZRc
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La sfârșitul zilei copii au specificat că cel mai mult le-a plăcut când au preparat ceaiul. Au
menționat că a fost mult mai bun decât acasă. Au propus să discutăm despre miere, despre alte
metode de a alunga virusurile și de a-și păstra sănătatea.
Tratarea diferenţiată a elevilor în învățământul primar
Profesor învățământ primar Elena SOLOMON
Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău
Necesitatea tratării diferențiate a elevilor decurge din cerințele obiective ale societătii
moderne de a asigura cadrul favorabil dezvoltării multilaterale ale personalităţii umane în scopul
afirmării depline a aptitudinilor și talentului fiecăruia, al valorificării maxime a capacităţilor sale de
muncă și creaţie.
„Principiul individualizării și diferențierii învăţării” exprimă necesitatea adaptării
conţinuturilor și strategiilor instructiv-educative la particularităţile psiho-fizice ale fiecărui elev în
vederea dezvoltării personalităţii sale.
Abordarea diferenţiată presupune adaptarea procesului de învăţare în funcţie de:
- dezvoltare intelectuală a elevului,
- capacitatea de învăţare a elevului,
- ritmul de lucru (rapid, moderat sau lent),
- abilităţile elevului,
- stilul de învăţare.
Abordarea diferențiată presupune adaptarea activităţilor de învăţare din punctul de vedere
al: conţinutului, metodologiei didactice, formelor de organizare, la potenţialul intelectual al fiecărui
elev, adică la nevoile lui.
În abordarea diferenţiată a conţinutului se au în vedere două aspecte:
- cantitativ (volumul de cunoştinţe - cât are de învăţat fiecare elev din unitatea de conţinut?),
- calitativ (procesele cognitive implicate).
Abordarea diferenţiată a metodologiei didactice are în vedere întrebarea:
Ce adaptăm din punct de vedere al metodologiei didactice?
Răspunsul: adaptăm resursele procedurale (metode), materiale (fişe de muncă
independentă, planşe, imagini, obiecte etc) temporale, umane.
Diferenţierea se poate realiza la toate nivelurile acţiunii didactice, în aşa fel încât toţi elevii
să înveţe şi să aibă realizări.
Formele concrete de realizare a diferenţierii presupun:
- activităţi individuale sau individualizarea unor secvenţe de instruire;
- activităţi în grupuri mici, de 2 - 5 membri, grupuri omogenizate cu stabilitate relativă, cu durata de
lucru variabilă, pentru a se evita astfel «stigmatizarea» unora sau, dimpotrivă, supraaprecierea altora;
- programe de formare şi exerciţiu (training), cu obiective şi metodologii negociate în prealabil, cu
un conţinut individualizat.
- învăţare automată, traseu individual de formare în cadrul educaţiei la distanţă.
Diferenţierea se poate realiza la toate nivelurile acţiunii didactice.
1. Stabilirea obiectivelor:
- obiective minimale obligatorii (ex: elevul să identifice 2 timpuri verbale)
- obiective de performanţă pentru o parte dintre elevi
2. Conţinutul învăţării poate fi şi el diferenţiat;
- se poate adapta la nivelul unor grupuri de elevi, conform posibilităţilor şi nivelului lor intelectual.
- unele teme se pot simplifica şi restrânge, altele pot fi extinse, astfel încât conţinutul programei de
învăţământ să fie prezentat nuanţat, adecvat caracteristicilor individuale ale elevilor.
3. Metode şi mijloace didactice:
Diferenţierea se poate face şi în ceea ce privesc metodele şi mijloacele didactice folosite în
procesul de predare-învăţare.
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Cunoaşterea vârstei, nivelului intelectual, a gradului de interes, a ritmului, aptitudinilor şi
a capacităţilor individuale ale elevilor permite alegerea metodelor celor mai eficiente şi folosirea
mijloacelor didactice celor mai adecvate într-o situaţie dată.
La clasele mai mici sunt utile metodele bazate pe reprezentările concrete ale obiectelor şi
fenomenelor, iar la clasele mai mari se pot folosi metode bazate pe un grad înalt de abstractizare şi
generalizare.
4. Fişe de lucru:
- de recuperare (pentru elevii rămaşi în urmă la învăţatură),
- de dezvoltare (pentru elevii buni şi foarte buni),
- de exerciţii (pentru formarea priceperilor şi deprinderilor),
- de autoinstruire (pentru însuşirea tehnicilor de învăţare individuală şi independentă),
- fişe de evaluare (pentru constatarea nivelului de pregătire şi asigurarea feedbackului).
5. Diferenţierea se poate realiza şi la nivelul temelor pentru acasă; acestea nu vor fi identice,
ci vor cuprinde o gradare a nivelului de dificultate.
6. Şi în evaluarea învăţării diferenţierea reprezintă o necesitate.
a) Formele de evaluare pot fi diferite, ca şi nivelul de dificultate al testelor de evaluare.
b) Se vor folosi cerinţe distincte pentru diferitele grupuri de nivele şcolare;
c) Notarea va ţine cont deposibilităţile individuale ale elevilor şi de gradul de valorificare a acestor
posibilităţi de către fiecare elev în parte.
Bibliografie:
1. Ion T. Radu, Învăţământul diferenţiat. Concepţii şi strategii, Bucureşti, E.D.P., 1978;
2. Nicolae Oprescu, Ameliorarea randamentului şcolar prin diferenţierea învăţământului. Modernizarea
învăţământului primar, Bucureşti, E.D.P., 1980;
3. Ioan Jinga, Tratarea diferenţiată a elevilor, Revista de pedagogie, Nr. 6, Bucureşti, 1983;
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Un om - slujitor al penelului
Prof. înv. primar Valentina SOLOMON
Școala Gimnazială „Constantintin Paton” Bacău
Creația lui Nicu Enea este un mister care țâșnește din interior, din aspirații și nevoi, din
credință și menire. Între ceea ce este de neatins şi omenesc în arta sa este instalat un echilibru tulburat
doar de descumpanirile vremii. Dincolo de hotarele stihiilor el a trecut în nemurire existenţa satului
natal prin desen şi culoare. Artist de esenţă realistă, amorezat de concret, a realizat opere cu suficient
impact pentru a se impune unui public cunoscător şi cu multiple posibilităţi de comparaţii. Chiar
dacă nu a fost unicul pictor care a desenat spaţiul rural şi tematica ţăranului, originea, cunoaşterea
vieţii de la ţară este redată în multe ciorne, schiţe de compoziţie şi tablouri.
Desenul ne transpune în climatul familial al satului natal. Portretele, formele ţăranilor aflaţi
la odihnă ori la munca pământului au trăsături deosebit de evidente ce emană o forţă epuizată şi
resemnată, dar sigură pe sine. Linia fermă, aproape tranșantă, claritatea expresiei, rigiditatea
chipurilor de ţărani, precizia fizionomiei feței, întreaga varietate a limbajului artistic dezvoltă calităţi
deosebite ale pictorului. Şi-a făcut părtaş desenul, purtându-l printre oamenii satului. Arta lui este
plină de inocență religioasă ce exprimă o înţelegere adâncă a vieţii.
Toată activitatea pictorului este atât de edificatoare încât fiecare lucrare îşi spune povestea
penetrând poarta sufletului oricărui privitor. Opera seamănă cu o mărturisire plastică translatată în
episoade lirice de maximă curăţenie. Suferința fiecărui personaj o împrăștie pe suprafaţa de hârtie
sau pânză. Lucrările „Odihnă la câmp” şi „Odihnă pe câmp” sunt adevărate capodopere
enesciene în acest sens. Întins pe pământ sau sprijinit de priponul plugului de lemn, ţăranul obosit
de trudă este conturat cu iubire, înţelegere şi smerenie, cât să nu strice atmosfera de muncă. Din
respect față de el însuși pictorul îl urcă la rang de martir, întărind puritatea şi claritatea conştiinţei
de a trăi prin muncă. El umple, întregește, delimitează, trasează sau extinde imaginea despre omul
simplu în tonalităţi de alb al straielor de muncă sau de sărbătoare, de verde crud - pal, ocru, albastrul
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cerului pierdut la orizont în ultimul plan, fără nici o exagerare spre a impresiona și spre a rămâne
spre admiraţie.
Într-o aranjare exactă ca de orchestră a cromaticii, a liniilor şi volumelor, a depărtării şi
întinderii, pictorul translatează odihna într-un moment esenţial. Tablourile inspiră o umanitate
generatoare nu doar de admirație, ci și de iubire, de respect.„... mărturisesc că am văzut în pictura
d-lui Enea întreaga viaţă a neamului nostru... Iată o clipă de odihnă în necăjita viaţă a ţăranului
(...) pe care l-a prins o umbră de somn” (Constantin Sturzu).
Culorile îi preiau stările de suflet. Între nostalgia satului și a copilăriei şi duritatea urbanului,
rămân doar cuvintele nespuse, pierdute în tăcere. Înțelegerea creației și a omului Nicu Enea pentru
a-i afla temperamentul, înseamnă a coaliza cu umila și demna sa existență, din care a emanat cea
mai ridicată valoare estetică. Pictorul vieţii şi al luminilor a înghesuit în el prea multe
suferinţi, „Mama” - icoana fiecărui om, „Mama oarbă” sau „Ţăran stând pe laviţă”, nu au putut
fi şterse de vremuri. Tuşa cuprinzătoare de culoare de griuri verzui, tonuri violacee evidențiază
dramatismul artistului, împăcarea cu nebuniile existenţei, dar şi o siguranţă şi hotărâre ce-şi trage
rădăcinile din caracterul demn al personalităţii artistului. El face parte din categoria oamenilor pentru
care munca este un talent exersat, care îşi încheie evoluția odată cu viaţa.
Se apleacă și asupra frumuseții corpului omenesc, într-un mod simplu și maleabil,
conturând frumosul într-un mod natural şi nevulgar.
Nudurile realizate, aproape toate înfăţişate cu ploapele lăsate, ori cu ochii închişi, este semn
de înţelegere a artistului în grija căruia, modelul se lăsa abandonat cu pudoare. Enea era un sculptor
al formelor monumentale. Traversează cea mai grea perioadă a vieţii după răsturnarea politică în
România, până în 1956 este privat de drepturi băneşti supraviețuind din leafa consoartei. Condiția
precară îl silește să picteze maci, trandafiri, pansele, cârciumărese, irişi şi garoafe, cu care merge el
însuşi la iarmaroc pentru a-şi expune spre vânzare tablourile. Însă Enea a pictat flori şi în prima
perioadă de creaţie amplă, aplecându-se cu candoare asupra frumuseții acestora.
Demoralizat professional își găsește corespondentul în frumosul natural. Libertatea
spiritului artistic îi dă dreptul să aleagă. Natura, tabloul social, viața în ultimă instanță, îi conferă
variate forme de bogății spirituale inepuizabile şi pictează tablourile: „Portretul unui fruntaş în
întrecerea socialistă de la fabrica Proletarul Bacău”, „Compoziţie - judecarea unui sabotor în
agricultură” a căror titluri se subordonează tematicii și pe care le expediază la U.A.P. Iaşi în
vederea organizării unei expoziţii.
Lucrările „La arie”, „Citirea presei”, „Nuntă ţărănească” nu le integrează tematicii
impuse de sistemul comunist, deși constituie parte importantă a acelor timpuri. Cea din urmă
realizare, de mari dimensiuni, guvernează şi în prezent un perete de la etaj al Consiliului Judeţean
Bacău.
Tabloul reușește să surprindă o nuntă țărănească, la care însuși este prezent.
Prin caracterul și stilul compozițiilor a dovedit că este un artist cu potențialul deosebit de a
transforma totul printr-o prismă proprie.
Nicu Enea viețuiește prin culoare, unica armă prin care a învins. Este de subliniat faptul că
nu și-a dezmințit paleta și nici nu a îndrăznit să aștepte sentința târziei, și poate echitabilei,
posterități. Și-a întărit creația în libertate și liniște, atitudinea constând tocmai prin a nu se trăda pe
sine. Pentru el arta a fost un apostolat firesc și natural fiind adeptul adevărului și frumosului.

Integrarea copiilor cu C.E.S
Mihaela STOICA
Liceul Tehologic Dărmăneşti, judeţul Bacău
Fiecare copil are dreptul la educaţie şi merită să i se acorde o şansă. Învăţând împreună,
copiii învaţă să trăiască împreună, să se accepte şi să se ajute la nevoie. Integrarea copiilor cu CES
conferă instituţiei şcolare rolul de componentă fundamentală a sistemului social, aptă să răspundă
concret imperativelor de moment ale evoluţiei din societatea contemporană şi să rezolve o serie de
probleme referitoare la nevoile de acceptare/valorizare socială a fiecărui individ şi la capacitatea
acestuia de a se adapta şi integra într-o societate aflată în continuă transformare.
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Forme de integrare copiilor cu C.E.S
Cooperarea școlii obișnuite cu școala
specială: prima coordonează procesul integrării și
stabilește un parteneriat activ între cadrele didactice din
cele două școli care vor experimenta și susține un nou
mod de desfășurare a activităților didactice, pregătind
împreună conținutul activităților școlare, adaptând
materialele și mijloacele de învățare folosite în timpul
orelor și oferind un cadru confortabil tuturor elevilor
din clasă.
Organizarea unei clase speciale în școala
obișnuită: copiii deficienți sunt integrați în școli de masă unde să intre în relație cu elevii obișnuiți,
facilitandu-se, cu sprijinul cadrelor didactice și al specialiștilor din școală, o mai bună
intercunoaștere și relaționare între cele două categorii de copii.
Amenajarea în școala obișnuită a unui spațiu sau a unei săli de instruire și resurse
pentru copiii deficienți, integrați individual în clase obișnuite din școala respectivă: profesorul
care se ocupă cu elevii deficienți este profesorul de sprijin care desfașoară activități cu acești copii,
atât în spațiul special amenajat în școala, cât și la orele de clasă, atunci când condițiile permit acest
lucru, colaborând direct cu educatorii din clasele unde sunt integrați copiii.
Modelul itinerant favorizează integrarea într-o școala de masă a unui număr mic de copii
cu cerințe speciale, domiciliați la mică distanță de școală și sprijiniți de un profesor itinerant
(specializat în munca la domiciliul copiilor cu un anumit tip de deficiență); ei pot astfel participa la
activităţile şcolii respective.
Modelul comun este relativ asemănător cu modelul precedent, cu deosebirea că profesorul
itinerant este responsabil de toți copiii cu deficiențe dintr-un anumit areal și oferă servicii de
sprijinire a copilului și familiei, ajută părinții la alcătuirea programelor de învățare, urmărește
evoluția școlară a copilului, colaborează cu profesorii școlii obișnuite în care este integrat copilul și
intervine atunci când apar probleme de învățare sau de adaptare a copiilor la anumite cerințe școlare.
Aspecte importante ale procesului de integrare a copiilor cu C.E.S
Depistarea copiilor cu C.E.S
Exemple de caracteristici generale ale copiilor cu CES:
hiperactivitate;
slabă capacitate de a fi atent;
orientare confuză în spațiu și timp;
incapacitatea de a urmări instrucțiuni orale;
poftă necontrolată de dulce/hipoglicemie;
inversează literele sau cuvintele;
face frecvent greșeli de ortografie;
prinde greu o minge și o lovește greu cu piciorul;
nu poate sări coarda;
dificultăți la încheierea nasturilor, la legarea șireturilor;
mod defectuos de a ține creionul în mână;
caligrafie mediocră;
incapacitate de a sări;
stângăcie;
ezitări la coborârea scărilor;
dificultăți de a sta într-un picior.
Documente necesare
1. Certificatul de expertiză şi orientare şcolară şi profesională
Familia trebuie să depună la Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială şi Protecţia copilului
o cerere prin care solicită evaluarea copilului în cadrul Serviciului de Evaluare Complexă de către
Comisia de Protecţie a Copilului. Aici i se vor solicita familiei unele investigaţii medicale având
drept subiect copilul. Dovezile investigaţiilor medicale vor face parte din dosarul pe care familia îl
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va întocmi pentru Comisia de Evaluare care le va lua în considerare în demersul de diagnosticare şi
orientare a copilului.
Acest document este absolut necesar pentru a se putea solicita serviciile unui profesor de
sprijin pentru copilul în cauză.
2. Planul de servicii personalizate (PSP)
PSP conţine informaţii biografice, tipuri de servicii (educaţionale, sociale, medicale,
psihologice etc.) de care va beneficia copilul, competenţe, niveluri şi dificultăţi de realizare, scopuri
şi obiective ale învăţării, aspecte de parteneriat cu părinţii copilului, alţi specialişti, comunitatea
locală etc.
3. Planul de intervenţie personalizat (PIP)
În PIP se prevăd conţinuturile, metodologiile de lucru, criteriile minimale de apreciere
aprogresului, a modalităţilor şi instrumentelor de evaluare.
4. Derularea planului de intervenţie
Se precizează domeniul şi scopul programului de intervenţie, parametrul urmărit/ tema/
unitatea de învăţare, obiectivele, secvenţele educative/ activităţile de învăţare, perioada de timp,
metode şi mijloace didactice, metode şi instrumente de evaluare.
5. Programul de înregistrare al copiilor cu CES, prin realizarea unei baze de
date specifice la nivelul şcolii
În cazul în care familia nu cooperează în vederea evaluării copilului cu CES., şcoala poate
cere o evaluare a Comisiei Interne de Evaluare Continuă din cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie
Incluzivă. Această comisie face o evaluare doar la nivel educaţional şi nu eliberează Certificate de
expertiză şi orientare şcolară/profesională. În baza acestei evaluări şcoala poate întocmi şi aplica un
plan de intervenţie personalizată în cazul copilului evaluat.
Proiectarea curriculară în cazul copiilor cu C.E.S
Există 6 principii ale proiectării curriculare în cazul copiilor cu C.E.S:
1) accent pe ideile fundamentale;
2) utilizarea unor strategii didactice de bază;
3) asigurarea de suport intermediar în realizarea oricăror acţiuni;
4) integrarea strategică a cunoştinţelor;
5) recapitularea obiectivă a acestora;
6) asigurarea unui fond primar de cunoştinţe.
Această proiectare se face de către profesorul de sprijin în colaborare cu celelalte cadre
didactice care predau la clasă, urmărindu-se formarea competenţelor de bază de citit, scris, socotit,
prin: recapitulare, conversaţie, lucru în grup şi utilizarea de material intuitiv.
În cazul în care numărul copiilor cu c.e.s. reprezintă 10 - 15% din numărul elevilor clasei,
atunci predarea se va realiza în parteneriat: învăţător/profesor de specialitate şi profesor de sprijin.
Profesorul de sprijin poate desfăşura şi activităţi individuale cu elevul în afara clasei de
elevi de 2 - 3 ori pe săptămână sau în afara orelor de curs. Ultimele două modalităţi sunt mai des
utilizate, în detrimentul primei care este, de fapt, cea mai eficientă. Celelalte presupun excluderea
copilului cu c.e.s. din grupul clasei şi astfel principalul obiectiv al recuperării şi ameliorării acestor
copii, acela de a socializa, este eliminat. Ceea ce se urmăreşte nu este neapărat progresul intelectual
al copilului cu c.e.s., cât progresul la nivel social şi aptitudinal al acestuia.
În cazul în care într-o clasă există un copil cu c.e.s., în funcţie de nivelul deficienţelor
diagnosticate, se va diminua efectivul maxim al clasei cu 1 - 2 elevi.
Bibliografie:
1. Asociația RENINCO România – „Ghid de predare-învățare pentru copiii cu cerințe educative
speciale”, http://profesoriitineranti.files.wordpress.com/2013/01/ghid.pdf;
2. Coord. Horga, I., Jigău, M. – „Situaţia copiilor cu cerinţe educative speciale incluşi în învăţământul
de masă”, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, UNICEF, Bucureşti, 2009, www.unicef.ro;
3. Coord. din partea UNICEF Moldova Tomșa, S. și colab. – „Înțelege-mă, ascultă-mă... Ghid pentru
specialiștii din domeniul îngrijirii și protecției copilului” în cadrul proiectului „Consolidarea
sistemului local de referire şi dezvoltarea unui sistem integrat de servicii sociale”, implementat de
Asociaţia SOMATO, în parteneriat cu Primăria Bălţi şi Institutul de Reforme Penale, cu suportul
financiar al Reprezentanţei UNICEF în Republica Moldova, Bălți, 2011;
4. www.copil-speranta.ro.
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Parteneriatul educațional, modalitate de stimulare a creativității
Profesor învățământ primar Adina ȘTIRBĂȚ
Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” Bacău
Parteneriatul educaţional este un concept ce are valoare de principiu în pedagogie,
reprezentând o extensie a principiului unităţii cerinţelor în educaţie. În prezent, se pune accent pe
faptul că elevul este parte a deciziilor educative, după posibilităţile şi dimensiunile alegerilor sale.
Educaţia are în sarcina ei, de la vârstele cele mai mici, educarea responsabilizării sociale şi luarea
rapidă a deciziilor. Între educator şi elev se stabilește o relaţie cu sensuri noi, o relaţie partenerială,
datorită aspectelor ei de conducere democratică şi flexibilităţii în luarea deciziilor. Nu doar copilul
învaţă şi se dezvoltă sub influenţa educatorului, ci şi acesta se transformă prin relaţia educativă,
rezolvarea fiecărei probleme educative adăugând competenţe noi educatorului.
Conştientizând faptul că viaţa comunitară presupune angajare publică, simţ al relaţiilor,
simţul responsabilităţii şi capacitatea anticipării, şcoala îşi afirmă dispoziţiile de a angaja
parteneriate, deschiderea ei fiind necesară pentru adaptarea la o societate în schimbare continuă.
Şcoala deschisă faţă de schimbare este definită pe baza unor elemente cheie, şi anume: finalităţile
ei, ce se referă explicit la dezvoltarea elevului şi la pregătirea sa pentru viaţă şi pentru succes în
cadrul unei societăţi care se schimbă continuu; un set de principii referitoare la demnitatea umană,
echitate, educaţie permanentă; o cultură organizaţionlă bazată pe valori şi norme democratice; un
demers educaţional orientat pe centrarea pe elev asociată cu respectul pentru fiecare persoană ce îşi
desfăşoară activitatea în şcoală şi/sau care relaţionează cu unitatea şcolară; cu un management
participativ, orientat către asigurarea creşterii calităţii şi exercitat prin mecanisme participative, ce
implică în proiectare, decizie, evaluare toate segmentele comunităţii şcolare; proiectele instituţionale
centrate pe ameliorare, schimbare, dezvoltare, creştere care cuprinde programe speciale pentru
încurajarea iniţiativei şi creativităţii; gestionarea resurselor orientată către folosirea eficientă a
fiecărei resurse, investită în resursa umană, atragerea unor resurse suplimentare, circulaţia liberă a
informaţiei corecte şi complete; parteneriatul şcolii cu persoane/instituţii din comunitate şi relaţii
constante cu mediul extern al şcolii; grija şi efortul pentru prestigiu şi imagine, ce au ca sursă
calitatea reală a demersului educaţional şi contribuţia şcolii la rezolvarea problemelor comunităţii şi
la succesul elevilor săi.
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească parteneriatul pentru a fi funcţional ţin de
precizarea axului valoric care direcţionează eforturile partenerilor, a direcţiilor prioritare în care se
angajează, a rolului asumat de diferitele instituţii şi categorii în cadrul parteneriatului şi de elaborarea
unor strategii coerente de acţiune. Pentru realizarea unui parteneriat autentic, instituţiile trebuie să
manifeste preocupări comune şi atribuţii în domeniu, să deţină capacităţile instituţionale
corespunzătoare şi autonomie de decizie în domeniu, să aibă resurse umane cu disponibilitate de
implicare să conştientizeze nevoile de colaborare şi avantajele reciproce, să-şi asume roluri şi
responsabilităţi şi să se respecte reciproc.
Conceptul de parteneriat educaţional constituie o atitudine în câmpul educaţional, şi
presupune colaborare, cooperare, comunicare eficientă, acces egal, acceptarea diferenţelor şi
interacţiuni îndreptate în scopul optimizării rezultatelor educaţiei.
Datorită abordării curriculare flexibile şi deschise pe care o presupune în rezolvarea
problemelor cu care se confruntă astăzi educaţia, parteneriatul educaţional tinde să devină un
concept central.
Din abordarea curriculară a educaţiei rezultă nevoi precum aceea de cunoaştere, respect şi
valorizare a diversităţii, ce presupune unicitatea fiinţei umane şi multiculturalitatea. Fiecare copil
este unic, are particularităţi diferite, determinate de caracteristici individuale şi de apartenenţa lor la
un spaţiu şi o identitate socio-culturală. Copilul intră, de la începutul existenţei sale, în interacţiuni
umane, care se manifestă în diverse forme: ca interdependenţă a factorilor sociali, ca influenţare, ca
schimb de idei, sentimente şi stiluri de conduită. E.Vraşmas consideră că particularităţile individuale
reprezintă răspunsurile personale la solicitările mediului, unicitatea venind din ecuaţia subiectivă a
fiecăruia, din stilurile de învăţare, din ritmurile dezvoltării, din trăsăturile, capacităţile, competentele
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şi comportamentele fiecăruia, amprenta culturală fiind importantă pentru că determină bogăţia
diversităţii la nivelul grupului social.
Educaţia constituie domeniul eforturilor conjugate a factorilor implicaţi în scopul realizării
unei complexe desfăşurări a caracteristicilor potenţiale ale personalităţii, în vederea formării de
abilităţi, deprinderi, aptitudini şi capacităţi de integrare socială. Este un proces cu o importanţă
socială majoră, prin intermediul ei realizându-se comunicarea experienţei sociale către copii şi tineri,
angajându-se astfel în formarea personalităţii complex dezvoltate pentru progresul social. Educaţia,
pe lângă funcţia cognitivă, informativă, îndeplineşte şi roluri formative privind conduitele de rol şi
de statut. Funcţia ei axiologică rezidă în faptul că oferă criterii de ierarhizare a valorilor şi de
integrare a propriilor capacitaţi în optica socială şi în schimbările acesteia.
Un atribut definitoriu pentru conceptul de educaţie îl constituie dimensiunea lui valorică.
Educaţia are ca finalitate formarea personalităţii umane, mai precis formarea unui anumit tip de
model de personalitate umană, istoriceşte determinat. R. Heiss consideră caracterul ca fiind miezul
personalităţii, un centru viu din care se dezvoltă esenţa unui om. Caracterul reprezintă
particularitatea specifică prin care o persoană se deosebeşte de alta, semn caracteristic al
individualităţii, care-i determină modul de manifestare sau conduita, stilul de reacţie fata de
evenimentele trăite. Caracterul este ansamblul dispoziţiilor permanente care conduce pe individ în
raportul lui cu lumea exterioară şi cu el însuşi şi care-i dau un stil de reacţie propriu în situaţiile
trăite. El constituie un sistem de atitudini stabile şi specific individuale şi de dispoziţii antrenate în
viaţa concretă, având o semnificaţie morală şi definind pe individ ca membru al societăţii. Forma de
manifestare a caracterului reprezintă un aliaj specific între elementele înnăscute şi cele dobândite pe
parcursul vieţii, ca efect al interacţiunii individului cu mediul socio-cultural.
Parteneriatul educaţional se instituie între următoarele instituţii: familie (partener
tradiţional al şcolii), şcoală (ca instituţie socială transmiţătoare de valori), comunitate (ca beneficiar
al serviciilor educaţionale), agenţii educaţionali (elevi, părinţi, cadre didactice, psihologi, alţi
specialişti), instituţii de cultură (universităţi, biblioteci, muzee, centre de cultură), şi alţi factori
interesaţi în dezvoltarea instituţională a sistemului de educaţie.
Obiectivele parteneriatelor educaţionale sunt:
- să asigure coerenţa politicilor şi strategiilor de menţinere a educaţiei ca sector prioritar;
- să consolideze cadrul instituţional şi legislativ al dezvoltării umane;
- să asigure instrumente instituţiilor şcolare necesare în dezvoltarea programelor
specifice;
- să implice comunitatea în asigurarea calităţii educaţiei;
- să asigure colaborarea şcolii cu beneficiarii în sensul realizării echităţii, a egalităţii de
şanse;
- să elaboreze programe comune, menite să faciliteze integrarea socio-profesionale a
absolvenţilor;
- să confirme şi să întărească rolul unităţilor de învăţământ în viaţa comunităţii;
- să asigure articularea programelor europene şi internaţionale care determină măsuri de
inovare şi de dezvoltare la nivel local, judeţean sau regional;
- să asigure, în cooperare cu mass-media, informarea corectă şi completă a beneficiarilor
şi publicului în ceea ce priveşte impactul social al programelor şi măsurilor din
domeniul educaţional.
Proiectele educaţionale derulate în regim de parteneriat trebuie să se bazeze pe valori
comune, precum asigurarea egalităţii de şanse în educaţie, încurajarea iniţiativei şi implicării,
dezvoltarea cooperării, colaborării, cultivarea disciplinei şi responsabilităţii, promovarea
comunicării eficiente, dezvoltarea spiritului civic.
Parteneriatul educaţional reprezintă o formă de colaborare ce vine în sprijinul formării
personalităţii armonioase a copilului, formă ce presupune existenţa unităţii de cerinţe, opţiuni,
decizii şi acţiuni întreprinse de factorii cu responsabilităţi educaţionale. Parteneriatul educaţional
funcţionează având la bază principiul unităţii, continuităţii şi consecventei influenţelor educative.
Este necesar ca toţi partenerii să aibă acelaşi punct de vedere, să acţioneze unitar în legătură cu toate
problemele legate de viaţa, activitatea, formarea personalităţii elevilor, să se încadreze într-un sistem
de exigenţe.
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Procesul formării trăsăturilor morale de voinţă şi caracter ale elevilor înregistrează, sub
influenţele nesistematice ale diverşilor factori implicaţi, dificultăţi şi inerţii. De aici rezultă
necesitatea stabilirii şi implementării unor strategii comune coerente. Este necesară precizarea axului
valoric care direcţionează eforturile partenerilor, a direcţiilor prioritare în care se angajează, a rolului
asumat de diferitele instituţii şi categorii în cadrul parteneriatului şi de elaborarea unor strategii
coerente de acţiune.
Organizarea procesului de educaţie pentru valori urmăreşte realizarea unităţii dintre
componenta obiectivă, reprezentată de normele sociale şi cea subiectivă, atitudinea faţă de aceste
cerinţe. Factorii educaţionali acţionează în sprijinul realizării unităţii între conştiinţa şi conduita
elevului, între idealurile lui şi cele ale societăţii din care face parte. Convingerile morale reflectă
asimilarea de către elev a unor informaţii privind normele morale şi determinarea atitudinii adecvate.
Strategiile elaborate în parteneriat de factorii implicaţi în procesul de educaţie pentru valori
presupun: modelarea atitudinilor pozitive faţă de ceilalţi şi faţă de relaţiile umane, în general;
generarea de convingeri asociate valorilor morale; cultivarea modelelor comportamentale adecvate
normelor şi valorilor societăţii din care face parte elevul.
Instituţiile bine determinate ale societăţii, şcoala, familia şi comunitatea, joacă diferite
roluri în creşterea şi dezvoltarea fiinţei umane. Pentru valorizarea maximală a acestora pledează
instituirea parteneriatului educaţional. Şcoala este instituţia care realizează în mod planificat şi
organizat sprijinirea dezvoltării individului prin procesele de instrucţie şi educaţie, concentrate în
procesul de învăţământ. O şcoală eficientă este partenera elevului, valorizând respectarea identităţii
sale cu familia, recunoscând importanţa acesteia şi căutând să atragă în procesul didactic toate
resursele educative ale societăţii, pe care le identifică, le implica şi le foloseşte activ.
În devenirea personalităţii elevului, comunicarea permanentă, colaborarea şi cooperarea
factorilor educaţionali reprezintă o prioritate, materializându-se în avantaje oferite de instituţii în
formarea lui în spiritul valorii societăţii în care trăieşte.
Bibliografie:
1. Cosmovici, Andrei (coord.), Iacob, Luminita, Psihologie scolară, Editura Polirom, 1999;
2. Dragomir, Mariana, Pleşa, Adriana, Breaz, Mircea, Chicinaş, Luminiţa, Manual de management
educaţional pentru directorii unităţilor de învăţământ, Editura Hiperborea, Turda, 2000;
3. Ordonanţa Guvernului României nr. 115/31 august 2000;
4. Șchiopu, Ursula (coord.), Dicţionar de psihologie, Editura Babel, 1997.

Activităţile outdoor în grădiniţa de copii
Profesor învățământ primar Maria-Magdalena ȘTIRBU
Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Bacău - Grădiniţa „Lizuca”
Educaţia în aer liber îşi are originea în multe iniţiative apărute în ultimii 150 de ani:
taberele de corturi, cercetăşia întemeiată în 1907 de englezul Robert Baden Powell, şcolile în pădure
din Danemarca, Suedia, şcolile şi mişcarea Outward Bound înființate de Kurt Hahn.
,,Există mai mult în tine decât crezi!” era motto-ul după care se ghida Kurt Hahn, pionier al educației
experiențiale, fondatorul primei școli de Educație Experiențială Outdoor – Outward Bound – in
1941.
John Dewey din SUA, o personalitate marcantă a pedagogiei mondiale și părintele
educației experiențiale susținea învățarea prin practică sau a învăța făcând, punând copilul în situația
de a-și disciplina impulsurile cu ajutorul experiențelor educative.
În ce cadru învăţ? Programele de Educație Outdoor se desfășoară în natură, în mediu natural
și finalitatea acestora o reprezintă schimbările vizibile produse la nivelul comportamentului
participanților. Din acest motiv, Educația Outdoor are un caracter nonformal.
Cum învăț? În Educația Outdoor copilul învață totul în mod practic, activ, prin experiențe
personale la care mai apoi reflectă pentru a extrage învățăturile. Acest mod de învățare, caracteristic
Educației Outdoor, se numește Experiențial: „Înveți cu creierul, mâinile și inima!”
Un vechi proverb chinezesc accentuează eficiența Educației Experiențiale:
„Ce aud – Uit, Ce văd – Îmi amintesc, Ce fac – Înțeleg”. Specialiștii spun că: „ne amintim 20 %
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din ceea ce auzim, 30% din ceea ce vedem și 90 % din ceea ce facem”.
Procesul Educației Outdoor poate fi sintetizat în următoarea frază:
Participantul este plasat într-un mediu fizic și social unic, mai apoi primește un set de
provocări și probleme care într-o primă fază duc la apariția stresului, însă mai apoi, prin
perseverență, abilități și competențe învățate, acestea sunt rezolvate, acest fapt determinând
autocunoașterea și dezvoltarea personalității.
În „ Scrisoarea metodică” pentru învățământul preșcolar pentru anul școlar 2014 - 2015
sunt prezentate „trei mari concepte... integrate și multidimensionale, prezente în legislația și/sau în
documentele de politică publică ale majorității statelor lumii: interesul superior al copilului, starea
de bine a copilului și bucuria/plăcerea de a învăța”.
Dintre cele trei concepte, bucuria/plăcerea de a învăța se pliază cel mai bine pe cerințele
activităților de tip outdoor, în sensul că „adulții din jurul copilului, inclusiv educatoarea, pot oferi
ocazii favorabile pentru a trezi în copil plăcerea de a învăța”.
Termenul de educație de tip outdoor (în aer liber) este folosit în general pentru a se face
referire la o serie de activități organizate, care au loc într-o varietate de moduri, în medii diverse,
predominant în aer liber. Bucuria/plăcerea de a învăța este posibilă, referindu-ne desigur și la
conceptul de educație de tip outdoor, prin faptul că acest acest tip de educație, organizează și
„furnizează” copiilor experiențe de învățare.
Educația în afara sălii de grupă se bazează pe o învățare experențială, apelând la toate
simțurile (vizual, olfactiv, tactil, kinestezic) pentru percepții și observație. Activitățile de tip outdoor
oferă nenumărate beneficii fizice, emoționale, mentale și un cadru stimulativ de învățare prin
varietatea mediului.
Obiectivele acestui tip de activitate sunt formulate astfel încât copilul să fie capabil:
- să își formeze noi concepții și idei pe baza propriei observații/experiențe;
- să reflecteze și să interpreteze aceste experiențe din perspective diverse;
- să se implice în totalitate și să fie deschis pentru noi experiențe;
- să folosească cele învățate pentru a lua decizii, a rezolva probleme, a face față unor provocări
(personale, sociale și ale mediului).
Elemente definitorii ale educației de tip outdoor sunt natura și jocul. Dacă natura/mediul
înconjurător reprezintă sursa de învățare, jocul la vârsta preșcolară reprezintă modalitatea prin care
învață preșcolarul. „Jocul ca activitate fundamentală a perioadei preșcolare nu necesită prezența unei
clădiri, a unor ziduri. Copilul se joacă, prin joc dobândind achiziții fundamentale, atât în ceea ce
privește aspectul informativ și în special, cel formativ. Prin furnizarea de experiențe pozitive și
semnificative în aer liber, pentru preșcolari se extinde baza de cunoștințe și se îmbunătățește
capacitatea de a internaliza aceste experiențe, într-un mod care este relevant pentru nivelul lor de
dezvoltare”. (Popescu, F. 2014, p. 27)
Activitățile de tip outdoor trebuie planificate și organizate astfel încât „să fie conexate la
conținuturile școlare”, iar mediul să ofere o modalitate „de aplicare, de punere la probă sau
experimentare a unor cunoștințe stipulate în Curriculumul școlar”. (Șerban, G., 2014, p. 21). În
„Curriculum pentru învăţământul preşcolar” este prevăzut ca în programul zilnic obligatoriu să
existe cel puţin o activitate sau un moment, secvenţă de mişcare, ca şi ieşirea în aer liber, cel puţin
odată pe zi, indiferent de anotimp.
În integrarea și planificarea activităților de tip outdoor în cadrul Domeniilor experențiale și
în cadrul programului zilnic instructiv-educativ, educatoarea trebuie să țină cont de particularitățile
de vârstă ale copiilor. Deși mediul/locul în care se planifică desfășurarea unei activități outdoor este
același, cerințele și acțiunile la care sunt supuși copiii sunt diferite atât calitativ, cât și cantitativ.
Copiii de trei ani explorează diferit un anumit loc dintr-un parc, față de cei de cinci sau șase ani. Dar
ceea ce este cu adevărat important este faptul că, în momentul în care educatoarea își planifică
desfășurarea unei activități outdoor, are în vedere satisfacerea nevoilor individuale ale fiecărui copil
din grupă: nevoia de a fi responsabil, nevoia de a fi activ, nevoia de a fi inclus social, nevoia de a se
simți în siguranță, nevoia de a experimenta, nevoia de a investiga, nevoia de a cunoaște nemijlocit
elementele mediului înconjurător, nevoia de mișcare și descărcare energetică.
În grădiniță educația outdoor se poate desfășura sub formă de excursii tematice, drumeții,
picnicuri, incursiuni în lumea reală: parc, pădure, cartier, centru comercial, grădina botanică;
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observări în natură; participări la proiecte ecologice; ateliere de creație în aer liber (pictură, desen,
dans, olărit etc) sau doar jocuri de mișcare în aer liber. Marele dezavantaj al acestor activități este
reticența unor părinți pentru activitățile în aer liber atunci când vremea nu este „perfectă”, din frica
de a nu răci sau a se îmbolnăvii cei mici, sau supraprotecţia pe care aceştia o revarsă asupra celor
mici, închistându-i şi reducându-le mişcările sau activităţile pe care aceştia „au voie” să le facă („Nu
pune florile în rond dacă nu ai mănuşi!”; „Dacă ieşi afară vezi să nu pui mâna pe nimic!”; „Ai gijă
să te îmbraci!” etc). În momentul în care toate „piedicele” vor fi înlăturate, iar părinţii vor fi deschişi
şi cooperanţi, activităţile outdoor vor fi activităţile pline de bucurii şi de momente unice, aşa cum îşi
doresc să fie.
Jucării și obiecte utile
Ana-Loredana TEBEICĂ
Școala Gimnazială ,,Alexandru cel Bun” Bacău
,,Jucăriile obișnuite duc la o proastă dezvoltare a imaginației :copii trebuie să și le facă
singuri,în cea mai deplină libertate,cum și din ce le trece prin minte” (Radu Tudoran)
,,Înțelepciunea și iubirea mea e jocul” a spus filozoful poet Lucian Blaga. Jocul face parte
din firea omului, deși vârsta jocului este îndeosebi copilăria și adolescența. Și dacă oricum copiii se
joacă, noi, adulții, să le facilităm această îndeletnicire, mai ales că, în epoca modernă pe care o
parcurgem, mediul uman s-a ,,rupt” de natură, s-a artificializat; ei trebuie deprinși să se joace fie
acasă, fie în aer liber sau în timpul excursiilor în natură, cu jucării pe care le pot realiza singuri, sau
cu ajutorul unei persoane adulte, cu jucării pe care le realizează din orice și … mai nimic. De
asemenea, pot construi unele obiecte utile pentru activități cu caracter practic, ori pentru a-și
împodobi camera în care locuiesc, pentru a obține piese pentru diferite colecții.
Materialele necesare se află la îndemâna oricui, în orice familie (adesea prin recuperarea și
refolosirea unor ambalaje, a unor deșeuri, jucării etc) sau pot fi procurate ușor din comerț, pot fi
culese din natură, în timpul plimbărilor și excursiilor. De asemenea, unetele de trebuință sunt simple
și la îndemână. Construcțiile pot fi realizate pe o masă de lucru obișnuită.
Hârtia și cartonul sunt materialele cele mai la îndemână, puțin costisitoare și lesne de folosit
pentru a realiza obiecte și lucrări utile, interesante, frumoase. Nu doar copiii, ci și decoratorii,
scenografii, artiștii plastici… folosesc cu secces hârtia și cartonul pentru lucrări cu scop practic și
estetic.
Frunzele și florile, cu forme și culori variate, atât în stare proaspătă, cât și uscată, constituie
un material excelent pt realizarea unor compoziții artistice inedite și atractive, prilej nelimitat de
manifestare a fanteziei creatoare și a bunului gust.
Astfel, experimentând, construind și jucându-vă totodată, veţi afla răspunsuri practice la
multe dintre întrebările care v-au venit în minte.
Studiul tematic – abordarea cunoştintelor în mod integrator
Profesor învățământ primar Mariana TÎNJALĂ
Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău
,,Cu cât a văzut şi a auzit mai mult un copil, cu atât vrea el să vadă şi să audă mai mult.”
Jean Piaget
Un scop important al Programului Step by Step pentru învăţământul primar este de a cultiva
la copii trăsături cum ar fi curiozitatea, admiraţia, imaginaţia, gândirea critică, spontaneitatea şi
plăcerea în experienţele estetice. Cadrele didactice din cadrul Programului Step by Step pentru
învăţământul primar pun mare preţ pe aceste calităţi, deoarece ele influenţează capacitatea copilului
de a recepţiona noţiuni şi de a utiliza ideile într-un chip original. O dată cu trecerea copilului din
Programul Step by Step de învăţământ preşcolar în cel şcolar, cadrele didactice se folosesc de
programă pentru a sprijini dezvoltarea şi a cultiva aceste caracteristici preţuite. Scopul urmărit îl
atingem pe calea predării grupate pe subiecte sau pe unităţi tematice.
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,,Astfel de îmbinări de gândire conştientă, sentimente şi acţiuni realizate de copii tind să le
creeze o experienţă de auto-adaptare, fluentă, deosebit de importantă în dezvoltarea personalităţii
la vârsta de formare. (Mihaly Csikzentmihali, 1993).7
O abordare tematică a predării pune accentul pe aspectele intelectuale, sociale, emoţionale,
fizice şi estetice ale dezvoltării copilului. Predarea tematică sprijină dezvoltarea concomitentă a
acestor domenii în loc să se concentreze pe un aspect izolat, ceea ce ar fi nefiresc pentru dezvoltarea
copilului. Atunci când învăţătorii vor desluşi căi de proiectare a unităţilor tematice, ei vor putea da
posibilitatea copiilor de a folosi o gândire originală, plină de ingeniozitate. Învăţătorii îi pot încuraja
pe copii să răspundă în mod semnificativ şi satisfăcător la conţinutul predat. Activităţile adecvate
copiilor sunt programate pentru a obţine de la aceştia gânduri şi comportamente care să le dezvolte
spiritul de competiţie şi să îi pregătească pentru succes.
Predarea tematică este benefică pentru toată lumea. Părinţii sunt implicaţi şi în cunoştinţă
de cauză atunci când împărtăşesc din experienţa lor în cadrul diferitelor activităţi ale clasei.
Învăţătorii sunt stimulaţi de conţinutul mereu nou şi de metodologii didactice noi. Copiilor li se
recunoaşte capacitatea de gândire originală şi competenţă şi li se permit noi căi de a-şi dovedi
cunoştinţele. Un astfel de model integrat de predare, atunci când este pregătit şi aplicat cu grijă, poate
conduce la constituirea unei comunităţi de elevi care: se preocupă unul de celălalt; efectuează asocieri
intelectuale interesante; dezvoltă deprinderi de comunicare şi dialog; formează spiritul de colectiv.
Predarea tematică presupune integrarea diferitelor discipline prin explorarea unei idei
interesante care se leagă de mai multe domenii. Se face în aşa fel încât elevii să vadă legăturile dintre
diferitele discipline şi legăturile acestora cu viaţa. Predarea tematică priveşte mai multe discipline şi
solicită o planificare şi o cooperare didactică. Studiul tematic „Paşi prin Bacău” prezintă un exemplu
de studiere amănunţită a oraşului Bacău, prin investigarea tuturor aspectelor acestui subiect, trecând
prin toate domeniile.
Studiu tematic
PAŞI PRIN BACĂU
Obiectivul general al studiului tematic:
• Dobândirea unor informaţii despre oraşul natal, Bacău, în vederea realizării unui
portofoliu de prezentare şi a formării unei atitudini de bun cetăţean.
Obiectivele de referinţă specifice fiecărui domeniu:
limba şi literatura română
1. să citescă texte care cuprind informaţii despre geografia, istoria, dezvoltarea oraşului
Bacău;
2. să citească informaţii despre oamenii de cultură ai oraşului nostru;
3. să selecteze fragmente din operele unor scriitori băcăuani;
4. să poarte discuţii cu privire la istoria oraşului, precum şi cu privire la dezvoltarea acestuia
de-a lungul timpului;
5. să selecteze din publicaţiile vechi şi actuale informaţii legate de oraşul nostru;
6. să redacteze texte, informaţii, note pe diverse teme referitoare la oraşul Bacău;
7. să citească şi să povestească legende legate de oraşul nostru;
8. să alcătuiască un itinerar pentru vizitarea oraşului;
9. să prezinte colegilor informaţii despre anumite clădiri, obiective ale oraşului;
10. să formuleze întrebări pentru anumiţi invitaţi;
11. să realizeze reportaje sau interviuri despre oraşul nostru;
12. să descrie oraşul în diferite anotimpuri;
13. să redacteze diferite fişe de observaţii în legătură cu aspecte din oraş.
matematică
1. să creeze exerciţii şi probleme legate de oraşul nostru;
2. să efectueze măsurători ale temperaturilor în diferite anotimpuri;
3. să realizeze grafice ale evoluţiei temperaturilor lunar, anual;
4. să efectueze calcule pentru a stabili diferenţele legate de temperaturi, pe anotimpuri;
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5. să estimeze mărimea unor bulevarde şi străzi ale oraşului.
ştiinţe
1. să observe diferite modificări care apar în oraş;
2. să înregistreze date şi să descrie diferite fenomene care au loc în timpul anotimpurilor;
3. să realizeze un calendar în care să reprezinte starea vremii de-a lungul unei luni, a unui
anotimp;
4. să se orienteze folosind diferite hărţi: a României, a judeţului, a oraşului;
5. să realizeze o hartă, un plan al cartierului în care locuiesc, al vecinătăţii şcolii în care
învaţă;
6. să realizeze studii cu privire la flora şi fauna oraşului;
7. să înregistreze informaţii cu privire la râul Bistriţa.
arte
1. să realizeze colaje cu: imagini din vechiul oraş şi din noul oraş, cu monumente din oraş,
cu imagini ale unor obiective ale oraşului;
2. să realizeze desene, picturi care să reprezinte aspecte din oraşul nostru;
3. să realizeze macheta cartierului în care locuiesc;
4. să reprezinte prin diferite tehnici peisaje;
5. să reproducă prin desen, pictură, imagini din lecturile citite despre oraşul Bacău;
6. să realizeze o lucrare în care să-şi exprime gândurile despre imaginea oraşului în viitor;
7. să realizeze un fotomontaj despreBacău;
8. să realizeze afişe de prezentare a diferitelor evenimente din oraş.
muzică
1. să înveţe melodii legate de specificul oraşului nostru;
2. să audieze melodii scrise de compozitorii oraşului;
3. să vizioneze spectacole muzicale susţinute de formaţii ale oraşului;
4. să vizioneze spectacole muzicale şi artistice în teatre din oraşul nostru.
social
1. să viziteze diferite instituţii, obiective economice, muzee din oraşul nostru;
2. să participe la întâlniri cu diferite personalitaţi ale oraşului;
3. să participe la editarea unei reviste pentru cei mici;
4. să participe la acţiuni ecologice desfăşurate în oraşul nostru;
5. să participe la acţiuni de caritate organizate de şcoală şi de Crucea Roşie Bacău;
6. să participe la excursii în jurul oraşului.
Temele parcurse
I. Aşezare geografică,
II. Istoria oraşului,
III. Legendele Bacăului,
IV. Oameni de seamă,
V. Oraşul azi, oraşul de ieri,
VI. Pentru un oraş curat,
VII. Evaluare: portofoliu, fotomontaj „Bacăul de ieri - Bacăul de azi”.
Subtemele studiului tematic
I.
Bacău:
➢ Aşezarea, suprafaţa oraşului,
➢ Judeţul Bacău, aşezare, vecini,
➢ Vecinii oraşului nostru,
➢ Relieful oraşului,
➢ Clima oraşului nostru,
➢ Vegetaţia şi animalele,
➢ Apele;
II.
Istoria oraşului:
➢ Începuturile oraşului,
➢ Oraşul de-a lungul timpului,
➢ Vizită la muzeele din oraş,
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➢
III.

Vizitarea unor monumente;
Legendele Bacăului:
La 6 octombrie 1408, domnitorul Moldovei, Alexandru cel Bun, semna un hrisov prin care
orânduia dările ce trebuiau plătite de negustorii din Liov în trecerea lor prin Bacău. „Cine va duce
postav în Ţara Românească, va da… la margine, în Bacău, de grivnă doi groşi (monedă a timpului
nn.). Iar cei ce aduc din Ţara Românească fie piper, fie lînă, sau orice, pentru 12 cîntare, în Bacău,
o jumătate de rublă de argint…” Documentul este prima atestare scrisă în care urbea dintre Bistriţa
şi Siret apare menţionată ca aşezare urbană.
IV.
Oameni de seamă ai oraşului:
Personalităţi:
- Grigore Tăbăcaru, ilustru pedagog de la începutul secolului al XX-lea care a întrezărit rolul
experimentului în activitatea pedagogică;
- Vasile Alecsandri (1821 - 1890), poet, autor, dramaturg, folclorist, om politic, ministru,
academician român, creator al teatrului românesc şi a literaturii dramatice în România, personalitate
marcantă a Moldovei şi apoi a României de-a lungul întregului secol al XIX-lea;
- George Bacovia (1881 - 1957), poet;
- Alexandru Piru (1917 - 1993), critic literar;
- Solomon Marcus (1925), matematician;
- Petru Cimpoeşu (1952, Vaslui), scriitor;
- Ovidiu Bălan, dirijor;
- Ilie Boca, pictor;
- Alexandru Şafran, cărturar, teolog, filosof, istoric şi literat evreu;
- Gheorghe Vrănceanu, matematician.
V.
Evaluare:
➢ Portofoliu,
➢ Fotomontaj: „Bacăul de ieri - Bacăul de azi”.
Cercetările, dar şi experienţa noastră au arătat că îmbinarea a mai multor căi de a şti sau
modalităţi de învăţare sunt combinate, înţelegerea este mărită. Predarea tematică este o cale de a
dezvolta înţelegerea.
Educația ecologică – și responsabilitatea școlii
Profesor învățământ primar Maria TOFĂLEANU
Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Buhuși
Motto:
„Învăţaţi-i pe copiii voştri ceea ce i-am învăţat şi noi pe ai noştri: că pământul, cu tot ce
are frumos, este mama noastră. Tot ceea ce i se întâmplă pământului va ajunge să li se întâmple şi
copiilor acestui pământ. Noi ştim cel puţin atât: nu pământul aparţine omului, ci omul aparţine
pământului. Omul este firul care ţese drama vieţii şi ceea ce-i face pământului îşi face lui însuşi.”
Educaţia ecologică nu-şi atinge scopul decât dacă este diseminată în societate, dacă
comunitatea locală este receptivă la problemele de mediu înţelegând necesitatea adoptării unui
comportament ecologic. Comunitatea locală trebuie să înţeleagă că de noi toţi depinde calitatea vieţii
de azi, dar şi de mâine. De respectarea principiilor de dezvoltare durabilă depinde viitorul omenirii.
Grădiniţa, şcoala pot avea un rol important în implementarea acestui concept, în
sensibilizarea factorilor educaţionali, a opiniei publice cu privire la importanţa realizării educaţiei
ecologice încă de timpuriu. În condiţiile societăţii de astăzi a desfăşura activităţi ecologice eficiente
nu este posibil decât dacă acestea sunt desfăşurate în parteneriat şi activităţile desfăşurate de elevi
depăşesc graniţele școlii.
Mă voi opri la una din direcțiile în care am acţionat şi prin care am urmărit schimbarea
mentalităţii comunităţii locale vizavi de problemele de mediu - promovarea conceptului de turism
ecologic, a excursiilor tematice ca mijloc de cunoaştere a resurselor locale.
Interacţiunea copil-mediu oferă mijloacele cele mai eficiente în educarea intelectuală a copiilor, în
formarea unei personalităţi armonioase şi creatoare, în formarea comportamentului ecologic a
viitorului cetăţean capabil să-şi exercite în mod responsabil rolurile cu care societatea îl va investi.
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Dintre multitudinea de mijloace prin care se realizează interacţiunea copil - mediu un loc
important îl ocupă excursiile. În această lucrare ne vom referi la excursiile tematice care au ca scop
cunoaşterea de către copii a unor arii protejate şi necesitatea protejării acestor arii.
Prin excursiile tematice copiii sunt învăţaţi să surprindă frumuseţea naturii şi rolul ei în viaţa
omului. Copiii au învăţat să protejeze şi să păstreze aceste bogăţii oferite de natură, au învăţat că de
ei depinde calitatea vieţii pe Pământ în viitor.
Prin aceste excursii tematice încercăm să schimbăm mentalitatea oamenilor vizavi de excursiile şi
ieşirile la iarbă verde unde în urma excursioniştilor rămân tone de gunoi, focuri făcute în zone
interzise şi care nu doresc să audă ciripitul păsărelelor ci doar muzica dată la maxim, etc.
În judeţul Bacău este o astfel de arie protejată, Codrul Secular Runc. Arie naturală cu o
suprafață de 57,60 hectare se află la limita sudică a județului Neamț cu județul Bacău, în partea vestică
a satului Izvoare. Accesul se face pe DJ156H Buhuși DN15 - Runcu.
Rezervația naturală a fost declarată arie protejată prin Hotărârea de Guvern nr. 2151 din 30 noiembrie
2004 (privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone) și reprezintă o zonă
împădurită cu rol de protecție pentru specii arboricole de fag (Fagus sylvatica), cu vârste de peste
150 de ani. În cadrul său pot fi întâlniți fagii îngemănați, descoperiți în anul 1961, ce au trunchiuri
aparținând unor specii diferite, relicte din epoca post-glaciară, concrescute. Acești fagi sunt declarați
monumente ale naturii.
Principalele caracteristici sau principii ale ecoturismului prezentate şi în pliantele editate de
cei care administrează Rezervația sunt:
•
impact minim asupra mediului înconjurător;
•
impact minim şi respect maxim pentru cultura gazdă;
•
beneficiu cât mai mare pentru comunităţile locale;
•
satisfacţie recreaţională maximă pentru turişti;
•
contribuie la conservarea şi protejarea zonelor în care este practicat.
Astfel, ecoturismul poate fi definit ca fiind acea formă de turism care implică un impact
scăzut asupra mediului, contribuie la conservarea speciilor şi habitatelor şi aduce beneficii pentru
comunităţile locale. Elementele cheie care îl deosebesc de alte forme de turism sunt educaţia
ecologică primită în timpul turului turistic, folosirea durabilă a resurselor şi caracterul etic al
experienţei.
Unul dintre obiectivele administraţiei este dezvoltarea unor suprafeţe bine definite pentru educaţia
publică, recreere responsabilă şi pentru aprecierea vieţii sălbatice în habitatele sale variate şi unice.
În acest sens se doreşte dezvoltarea unui turism ecologic în zonă, prin care vizitatorii pot beneficia
într-un cadru organizat de biodiversitatea şi frumuseţea parcului natural.
Un binecunoscut proverb spune: «cine seamănă vânt va culege furtună». Împreună să sădim
atunci în sufletele copiilor o sămânţă de bunătate pentru ca în viitor oamenii să fie mai toleranţi şi
mai atenţi la cei din jur, să sădim o sămânţă de credinţă ca peste ani, chiar de este soare sau plouă, să
nu uităm că Dumnezeu este scutul nostru de fiecare zi, să semănăm o sămânţă de dragoste şi frumos
pentru ca în viitor să trăim în armonie. Sămânţa semănată în sufletele copiilor va rodi peste ani.
Datoria noastră, a educatorilor de azi şi de mâine, este de a transmite atât copiilor, cât şi comunităţii
în care locuim următorul mesaj: „viitorul omenirii este în mâinile noastre”.
Bibliografie:
1. Breben, Silvia, Niţu Adina, Tuturugă Maria, Mascota Eco te învaţă!, Editura Decesfera, Bucureşti, 2007;
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Valențele formativ-educative ale parteneriatului educațional
Profesor învățământ primar Mimi-Lenuța TOMA
Școala Gimnazială „Emil Brăescu” Măgura, jud. Bacău
Într-o societate aflată în permanentă schimbare este firească preocuparea cadrelor didactice
de a căuta strategii şi metode optime pentru creşterea eficienţei activităţii didactice.
Ca să rămână un mediu permanent şi atractiv pentru elevi, şcoala îşi diversifică metodele de
informare a elevilor, de formare a priceperilor şi deprinderilor, foloseşte variate activităţi, care au ca
principal subiect elevul, cu aspiraţiile şi interesele sale.
Tema parteneriatelor educative a constituit o preocupare constantă pentru pedagogia
românească, fiind în atenţia deopotrivă a cercetătorilor, cadrelor didactice şi părinţilor. În acest
context, parteneriatul educaţional reprezintă o prioritate a strategiilor orientate către dezvoltarea
educaţiei româneşti.
Curiozitatea copiilor este stârnită încă din primii ani de viaţă de tot ceea ce-i înconjoară. A
gândi, a proiecta şi a desfăşura parteneriate educaţionale ţinând cont de specificul vârstei copiilor, de
interesele şi dorinţele lor, înseamnă a-i forma şi educa într-o formă accesibilă şi atractivă. Ei pot
deveni activi, motivaţi, participând cu plăcere la activităţile din cadrul parteneriatului, fiind interesaţi
de reuşita în domeniul în care sunt implicaţi.
Parteneriatul educaţional presupune participarea activă la realizarea unor acţiuni comune
bazate pe schimbul de propuneri şi idei. Cuvântul „parteneriat” presupune existenţa a doi sau mai
mulţi parteneri , care împreună încearcă să rezolve o problemă, sarcină prin acţiuni comune. În orice
parteneriat trebuie să existe totuși unul sau mai mulţi coordonatori precum şi participanţii activi, la
care se pot adăuga ca parteneri diferite instituții din comunitatea locală (ONG-uri, biblioteca, consilii
locale, palate ale copiilor, inspectorate școlare etc).
Parteneriatul educaţional reprezintă o direcţie educativă imperios necesară dezvoltării
actuale a şcolii româneşti, oferind contexte noi de formare a unei personalităţi complexe şi complete,
fiind o formă de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul elevului la nivelul procesului
educațional și presupunând o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni educative între factorii
educaţionali. Astfel, ca atitudine, parteneriatul presupune: acceptarea diferenţelor şi tolerarea
opţiunilor diferite; egalizarea şanselor de participare la o acţiune educativă comună; interacţiuni
acceptate de toţi partenerii; comunicare eficientă între participanţi; colaborare (acţiune comună în
care fiecare are rolul său diferit); cooperare (acţiune comună în care se petrec interrelaţii şi roluri
comune).
În abordarea curriculară a educaţiei se identifică nevoia cunoaşterii, respectării şi valorizării
diversităţii. Este vorba de o diversitate care presupune unicitatea fiecărei fiinţe umane şi
multiculturalitatea.
Nici televizorul şi nici calculatorul nu le oferă elevilor ceea ce le oferă activităţile desfăşurate
în comun cu alţi elevi de vârsta lor, ieşirile în natură, unde au posibilitatea de a admira frumuseţea şi
diversitatea formelor vii, de a medita, de a pune întrebări şi de a afla răspunsuri. În acelaşi timp, îşi
dezvoltă abilităţile de comunicare, îşi stabilesc relaţii de prietenie, care pot să dureze.
Astfel, elevii trebuie scoşi din atmosfera obişnuită de zi cu zi, pentru a intra în relaţie cu
semenii, cu alţi copii de aceeaşi vârstă cu ei, de a cunoaşte alte locuri, lucru ce va avea un rol însemnat
în pregătirea social-civică, în dezvoltarea formativ-informativă.
Valenţele formativ - educative ale parteneriatului educaţional sunt:
- dezvoltă comunicarea la elevi;
- exersează capacitatea de analiză, de luare a deciziilor oportune la momentul potrivit;
- asigură o mai bună clarificare a cunoştinţelor;
- asigură o mai bună punere în practică a cunoştinţelor, exersarea priceperilor şi capacităţilor în
variate contexte şi situaţii;
- dezvoltă spiritul civic prin faptul că se obţine un produs final care reprezintă întregul colectiv;
- valorifică şi se stimulează potenţialul creativ şi originalitatea elevului;
- stimulează implicarea activă în sarcină a elevului, acesta fiind mai conştient de responsabilitatea
ce şi-o asumă.
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Cu valenţe formative deosebite pentru elevi sunt proiectele de parteneriat educaţional
desfăşurate pe parcursul unui an şcolar, sau a mai multor ani şcolari, având ca parteneri educaţionali
şi alte instituţii din comunităţile locale: biserică, dispensar, poliţie, biblioteca comunală, biblioteca
judeţeană, unităţi de învăţământ din judeţ, alte instituţii şi organizaţii.
În ultimii ani şcolari, împreună cu elevii claselor pe care le-am cooordonat am desfăşurat
mai multe proiecte educaţionale: „Ne cheamă natura!”; „Micii ecologişti”; „Apa - izvorul vieţii”;
„Sănătatea – bunul cel mai de preț”; „Învaţă să dăruieşti!”; „Educaţia rutieră – educaţie pentru viaţă”.
Proiectul educaţional „Învaţă să dăruieşti!” a avut ca obiective: educarea elevilor în scopul
ajutorării semenilor în diverse situaţii limită, promovarea actului întrajutorării ca o normalitate,
sesizarea diverselor situaţii de criză, mobilizarea rapidă utilizând metode şi resurse proprii pentru
ajutorarea semenilor, realizarea activităţilor de consiliere cu grupuri de elevi aflaţi în dificultate,
antrenarea elevilor în acte de donaţie, realizarea de concursuri, expoziţii cu teme din acest program.
Dintre activităţile realizate în cadrul acestui proiect aş enumera pe cele care au avut un adânc
ecou în sufletele copiilor: vizite la bătrânii neajutoraţi, singuri, cărora le-am oferit daruri şi i-am ajutat
la treburi gospodăreşti, am dăruit de Crăciun, de Paşte cadouri unor copii cu o situaţie materială
precară. Numai aşa elevii au înţeles dictonul de pe sigla proiectului „Dăruind vei dobândi”.
Proiectele „Ne cheamă natura!”, „Apa - izvorul vieţii”, „Micii ecologişti” au avut ca scop
cultivarea interesului faţă de menţinerea unui mediu natural, sănătos şi echilibrat a unui
comportament favorabil ameliorării relaţiilor dintre om şi natură, formarea unei atitudini combative
a poluării mediului înconjurător, formarea de capacităţi şi deprinderi de protejare a naturii,
mobilizarea comunităţii locale în activităţi de protecţie a mediului, formarea unei atitudini de respect
şi adoptarea unui comportament eco-civic faţă de natură şi comunitate. Având ca motto îndemnul lui
Eugen Pora ,,A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, dar a face ceva pentru salvarea naturii
atât de ameninţată astăzi, înseamnă a contribui la fericirea omenirii”, am încercat prin numeroase
activităţi să conştientizăm pericolul intervenţiilor abuzive ale omului în natură. În colaborare cu
consiliul local şi primăria comunei, am desfăşurat activităţi de ecologizare în împrejurimile comunei,
pe pârâul Negel, am plantat pomi în curtea şcolii, am confecţionat căsuţe pentru păsărele şi le-am
montat în arborii din curtea şcolii cu prilejul Zilei Păsărilor, am colecţionat maculatură, am
confecţionat costume ecologice din materiale refolosibile şi am fost admiraţi în cadrul „Paradei Eco.
Cu prilejul „Zilei Pământului” am organizat o expoziţie „S.O.S. – NATURA!”, program artistic și
jocuri diverse.
„Educaţia rutieră - educaţia pentru viaţă” vizează educarea copiilor pentru cunoaşterea şi
respectarea regulilor de circulaţie, adoptarea unui comportament de evitare a accidentelor, de
conştientizarea pericolelor străzii. Astfel grupe de câte 3 elevi au făcut parte din patrulele şcolare
supraveghind ieşirea elevilor din curtea şcolii, traversarea străzilor, însoţirea elevilor pe drumul spre
casă. În cadrul lecțiilor „Strada - prieten sau duşman?” sau „Prietenul nostru, agentul de circulaţie”
am invitat agenţi de la poliţia locală și județeană, sporind astfel atractivitatea şi eficienţa activităţii.
Dar pentru că educaţia sanitară, educaţia pentru sănătate reprezintă una din laturile cele mai
importante a procesului instructiv-educativ, am iniţiat proiectul educaţional „Sănătatea – bunul cel
mai de preț” în parteneriat cu medicul comunei. Întâlnirile cu medicul, vizitele la cabinetul medical,
au constituit pentru elevi prilejuri de conştientizare a faptului că sănătatea trebuie păstrată printr-o
alimentaţie corectă, trebuie respectate regulile de igienă personală, fiind necesară şi practicarea unui
sport.
Creşterea copiilor într-un mediu sănătos încă de la vârste timpurii, reprezintă una dintre
principalele căi de promovare a cunoştinţelor corecte privind diferitele aspecte ale sănătăţii şi totodată
de formare a atitudinilor şi deprinderilor indispensabile unui comportament responsabil şi sănătos. A
învăţa copilul, de la cea mai fragedă vârstă, să fie îngrijit, să respecte regulile de igienă personală, să
se obişnuiască cu un regim raţional de alimentaţie, înseamnă a pune bazele trainice formării
comportamentului igienic. Deprinderile elementare de igienă trebuie imprimate de timpuriu pentru a
deveni elemente ale modului de viaţă cotidian.
Activităţile desfășurate au contribuit la dezvoltarea unor atitudini şi comportamente
democratice la elevi, stimulând atât iniţiativa şi răspunderea personală cât şi spiritul de întrajutorare
şi solidaritate de grup, spiritul critic, capacitatea de argumentare, de a acţiona şi rezolva probleme în
mod responsabil.
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Scopul acestor proiecte – parteneriat este de a educa elevii pentru practicarea unui
comportament ecologic, de a le cultiva dragostea şi interesul pentru lumea care ne înconjoară, de a le
stimula spiritul de protecţie a mediului natural şi de a sensibiliza întreaga comunitate la problemele
cu care se confruntă omenirea pentru a se putea lua măsurile necesare de ocrotire a naturii.
Prin aceste parteneriate elevii învaţă să comunice, să fie deschişi unii faţă de alţii, să
dăruiască, să fie toleranţi, să nu fie individualişti sau egoişti, să împărtăşească ceea ce ştiu şi altora,
să lucreeze în echipă, să colaboreze, să lege prietenii.
Implicarea comunităţii în activităţile desfăşurate de şcoală poate avea un impact pozitiv
asupra rezultatelor la învăţătură ale elevilor, asupra frecvenţei şi a comportamentului acestora.
Aceasta s-ar putea datora faptului că şcoala ar înceta să fie privită doar ca locul unde elevii îşi însuşesc
cunoştinţe, ci şi ca un sprijin pentru comunitate în întregul ei.
Bibliografie:
1. Agabrian, Mircea; Millea, Vlad (2005), Parteneriate școală-familie-comunitate, Editura Institutul
European, Iași;
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Pasiunea pentru lectură - o deprindere care se învaţă
Profesor învățământ primar Florentina TRANDAFIR
Şcoala Gimnaziala „I.S.Sturdza” Săuceşti
Trezirea interesului pentru lectură este punctul de plecare pe tărâmul cunoaşterii şi în acelaşi
timp chezăşia succesului în activitatea şcolară pentru fiecare învăţător cât şi pentru elevii săi.
Copilul în general este lipsit de încredere în forţele lui. Efortul pe care îl face în primele
clase pentru a parcurge câteva pagini este uriaş. Lectura propriu-zisă nu începe însă decât după ce
copilul reuşeşte singur să descifreze cu uşurinţă ideile ascunse în spatele semnelor grafice, odată cu
descifrarea enigmei acestor hieroglife care adesea îi înspăimântă pe copii. Învăţătorul şi părinţii
trebuie să sesizeze acest moment dificil din viaţa psihică a micuţului, pe jumătate înspăimântat de
tainele scrisului, pe jumătate crispat de efortul făcut pentru descifrarea unor semne atât de curioase
şi pline de mister. Numai formarea interesului pentru lectură nu este suficient pentru a face din orice
copil zburdalnic, dornic de joc şi voie bună, un cititor liniştit, care se cufundă ore întregi în lectura
unei cărţi. Pentru a-i determina pe copii să devină cititori pasionaţi este necesar să se formeze cu
răbdare şi stăruinţă gustul pentru lectură.
Întâlnim adesea copii care ascultă cu mult interes o lectură frumoasă citită de părinţi sau de
învăţător, dar preferă să se joace, sau să-şi piardă vremea în modul cel mai neaşteptat, fără a fi tentaţi
săptămâni de-a rândul să mai citească şi altceva decât ceea ce li se cere de către învăţător în orele de
curs. La aceşti elevi care au învins deja greutăţile începutului, nu mai poate fi vorba de lipsa de
interes, ci problema îmbracă alt aspect, gustul pentru lectură nu este încă format.
Lectura cărţilor constituie o activitate fundamentală pentru întreţinerea condiţiei
intelectuale, îmbogăţirea cunoştinţelor şi a limbajului, pentru cunoaşterea indirectă a diferitelor
universuri şi realităţi. Mai mult decât oricare din tehnicile audio-vizualului prin care sunt vehiculate
valorile culturii, lectura cărţii oferă celui care o parcurge, pe lângă satisfacţiile ce le aduce orice fapt
inedit, prilejuri unice de reflecţie, de meditaţie.
Lectura îndeamnă la introspecţie, angajează valori formative care îşi pun amprenta pe
întregul comportament al cititorului. Tocmai de aceea se apreciază că lectura (cărţi , reviste, ziare,
diverse publicaţii), reprezintă una dintre cele mai răspândite şi intense activităţi ale omului modern.
O secvenţă foarte importantă în stimularea interesului pentru lectură şi formarea de cititori pasionaţi
este legată de felul în care se recomandă ce să citească şi cum să citească, de modul în care noi,cadrele
didactice reușim să formăm gustul elevilor pentru lectură, ca mai târziu să se poată transforma în
pasiune. Dintre modalităţile aflate la îndemâna noastră pentru dezvoltarea interesului copiilor pentru
lectură menţionez:
- modelul de cititor oferit de cadrul didactic - citirea/povestirea incitantă: cadrul didactic
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trebuie să întrerupă lectura sau povestirea pe care o expune copiilor, într-un moment de maximă
atractivitate, lăsându-i pe elevi să-şi imagineze continuarea întâmplării (lectura cu predicţii);
- organizarea unor concursuri de recitări, ghicitori, finalizate cu recompense;
- desfăşurarea unor jocuri literare: ,,Bibliotecarul şi prietenii săi’’, ,,Prietenii cărții”;
- jocurile literare sunt mijloace pasionante care-i invită pe copii la lectură. De exemplu, jocul
,,Recunoaşteţi povestirea” place mult elevilor şi îi determină să citească povestirea pentru a putea
câştiga jocul. Elevii sunt împărţiţi în grupe de câte patru. Se prezintă câte un fragment dintr-o
povestire şi li se cere să recunoască titlul şi autorul. Câştigă cei care au recunoscut toate povestirile.
- la fel se poate desfașura jocul ,,Recunoaşteţi personajul” cu deosebirea că din fragmentele
prezentate trebuie să recunoască numele personajului şi titlul povești.
- ,,Scaunul povestitorului”: după ce elevii fac un exerciţiu de redactare liberă, sunt invitaţi să
ia loc pe un scaun, care devine scaunul povestitorului”: Ceilalţi elevi le vor pune întrebări.
- „Povestirea în lanţ” - este un joc prin care conţinutul poveştilor citite este redat de cât mai
mulţi elevi. Povestea este cunoscută de toţi elevii. Elevii sunt aşezaţi în cerc formând un „lanţ”. Este
numit primul elev să povestească. Acesta povesteşte un fragment, altul continuă povestirea de acolo
de unde s-a oprit primul şi tot aşa până la sfârşitul acesteia. Copilul care nu poate continua povestirea,
„rupe lanţul” şi drept pedeapsă trebuie să citească cu o lectură mai mult.
- ,,Povestea comuna”: Participanţii/grupul se aşează în cerc. Ei vor crea o poveste comună,
fiecare spunând/compunând o parte din poveste. Liderul începe povestea, iar ceilalţi o continuă pe
rând. Nimeni nu ştie ce fel de poveste va fi, ea va fi creată cuvânt cu cuvânt.
- recomandarea unor texte literare adecvate vârstei şi preocupărilor elevilor;
- prezentarea unor cărţi în aşa fel încât să ambiţioneze elevii în achiziţionarea şi lecturarea
lor;
Noi, cadrele didactice avem dificila misiune de a-l întoarce pe cititor la carte folosind
diverse metode, cât mai active, mai antrenante şi mai atractive. Datoria noastră rămâne promovarea
unor soluţii directe de stimulare a lecturii şi încercarea de a optimiza demersul educativ prin realizarea
unui schimb de idei, de metode, de activităţi, de materiale didactice în sprijinul dezvoltării sferei
motivaţionale a elevului.
Atunci când copiii nu simt lectura ca pe o obligaţie, ci o caută ca pe o sursă de informare,
de bucurie, de relaxare, putem spune că am împlinit cu adevărat marea parte din misiunea ce o avem.
Bibliografie:
Parfenie Constantin, „Metodica studierii limbii şi literaturii române”, Editura Polirom, Iaşi, 1999.

Cursurile furnizate de CCD „Grigore Tabacaru” Bacău – de la teorie la fapte
Profesor învățământ primar Lenuța TROFIN-RADOVICI
Legea Educației Naționale pune accent pe dimensiunea civică a educației, o atenție
deosebită fiind acordată dobândirii de valori și atitudini democratice, în scopul transformării elevului
de astăzi într-un viitor cetățean activ, implicat în problemele societății, capabil să răspundă unei
realități dinamice și complexe.
Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Sunt importante și
utile. Actualele activități instructiv-educative sunt centrate pe aceasta individualitate a tinerilor, de
aici și nevoia de a utiliza metode variate de predare, selectate cu multă atenție, în funcție de
personalitatea și nevoile celor care urmează a participa. Astfel, în activitatea didactică, este indicat
să putem identifica din timp elevii cu un potențial crescut sau scăzut în diferite domenii de activitate.
În fiecare școală se urmează un curriculum unitar; prin curriculum unitar înțelegându-se
rutina cursurilor care are ca finalitate o examinare publică (evaluare națională, bacalaureat). Astfel,
elevii învață mult pentru a avea rezultate bune și a promova. Dar este suficient în ceea ce privește
formarea personalităţii tinerilor, a celor care vor participa activ la cerințele societății noastre actuale?
Constatăm în experiența noastră de zi cu zi că există un elev care are rezultate foarte bune, dar nu se
poate exprima liber, fiind emotiv; în acest caz, elevul va trebui, mai târziu să aplice pentru un loc de
muncă, să participe la diferite interviuri la care, cel mai probabil, va fi respins, nu datorită pregătirii
sale ci pentru că nu reușește să o pună în valoare. Pe lângă studiu, tinerii trebuie să mai fie și
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conștienți de lumea exterioară și de ce se întâmplă în jurul lor. Cu alte cuvinte, dezvoltarea
individului trebuie să să facă pe cele două planuri: atât intelectual, cât și fizic. 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 românească
contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea
la dezvoltarea de sine şi de măsura în care el 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.
Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare
urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui
stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ in diferite domenii și a unui
simț civic activ. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe
punându-i în 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 îmbinăm şcoala cu viaţa.
Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în
mod echilibrat şi momentele recreative, relaxante, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În
cadrul acestor activităţi elevii se obișnuiesc să folosească surse informaţionale diverse, să
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe activ. Prin faptul că în asemenea
activităţi se integrează de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se
autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască
elevii, să-i dirijeze, să influenţeze dezvoltarea lor, 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 socioculturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul
ei, fructificarea talentelor personale ale elevilor şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.
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 pot să acţioneaze pozitiv.
Pornind de la dorința de a înlocui metodele tradiționale cu cele active, centrate pe
experiență, participare, cercetare și impărtășire a cunoștințelor acumulate am inițiat și coordonat
derularea unui proiect de voluntariat în cadrul Școlii Gimnaziale „Grigore Tabacaru” din
Hemeiuș în parteneriat cu „Asociația Creștin Filantropică Sfinții Voievozi Mihail și Gavril” din
Vatra Dornei și Primăria Hemeiuș cu titlul „Din suflet, pentru suflet de copil”. Acest proiect de
voluntariat își propune ca alături de cunoștințele teoretice ale elevilor să-i ajute pe aceștia să
acumuleze experiență practică și să-și formeze o serie de capacități, aptitudini, atitudini și valori.
Acest proiect s-a născut ca urmare a participării mele alaturi de alte cadre didactice din
școala noastră la un curs oferit de CCD „Grigora Tabacaru”, Bacău, cu titlul „Educație pentru
o cetățenie activă” ca răspuns la dorința de a pune în practică cele studiate pe parcursul acestui curs
extrem de interesant, cu formatori ce au însuflețit participanții cu dorința de a trece de la teorie la
practică.
Cadrele didactice, elevii și părinții au aratat o deschidere deosebită pentru acest proiect, în
ambele școli („Grigore Tabacaru” și „I. Simionescu”), dovedind solidaritate și activism civic.
Ajutorul umanitar, filantropic oferit prin donațiile colectate de aceștia cu entuziasm, a ajuns la
destinație, aducând zâmbet și speranță pe chipul celor 120 de copii aflați în grija asociației din Vatra
Dornei. Însoțită de directoarea școlii, prof. Delia-Nicoleta Popescu și înv. Tebeică Ana-Loredana cu
ajutorul cărora donațiile colectate au ajuns la beneficiari ne-am fi dorit să transmitem acel sentiment
unic zărit pe chipul micuților spre fiecare donator, spre fiecare participant la acest proiect de
voluntariat. Credem că implicarea noastră în acest proiect ne-a conectat la realitatea socială şi că a
contribuit, la sensibilizarea cetăţenilor şi autorităţilor la problemele tinerilor instituţionalizaţi care
întâmpină dificultăţi de integrare socială.
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Este minunat să constați câți oameni generoși, dornici de împlicare sunt în jurul nostru, gata
să aducă o bucurie în prag de sărbătoare în sufletul copiilor ce au nevoie de ajutor!
Mulţumim pentru sprijinul acordat pentru buna desfășurare a proiectului cadrelor didactice
implicate, elevilor și părintilor, primarului localității Hemeiuș, domnul Constantin Sava, conducerii
Școlii Gimnaziale „Grigore Tabacaru”.
„Cuvintele care nu sunt urmate de fapte nu valorează nimic” Esop
Coordonator proiect: înv. Trofin-Radovici Lenuța
Bibliografie:
1. Cernea, Maria, „Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ”,
în „Învăţământul primar” nr. 1/2000, Editura Discipol, Bucureşti;
2. Crăciun, Corneliu, (2011), Metodica predării limbii și literaturii române în gimnaziu și în liceu, Editura
Emia;
3. Deșteptarea, ziar local, (2017), Din suflet pentru suflet de copil, articol de Trofin-Radovici Lenuța;
4. Pavelescu, Marilena, (2010), Metodica predării limbii și literaturii române, Editura Corint;
5. Stoica, Marin, (2002), Pedagogie și psihologie, Editura Gheorghe Alexandru.
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Principiul participării conştiente şi active a elevilor în activitatea de învăţare
Învăţător Mariana TURLUIANU
Școala Gimnazială „Emil Brăescu” Măgura, Bacău
În sensul cel mai larg al cuvântului, învăţarea constituie „procesul dobândirii experienţei
individuale de comportare” (A. N. Leontiev), deci nu e vorba numai de formarea priceperilor şi
însuşirea unor cunoştinţe, ci se cuprinde şi formarea motivaţiei, atitudinilor, sentimentelor, că şi a
voinţei. Tot ceeea ce nu este înnăscut este învăţat, se formează în experienţă, prin contactul cu mediul
social sic el natural. În felul acesta se înţelege că în procesul de învăţare este antrenat întreg psihicul,
toate funcţiile, deşi nu totdeauna în aceeaşi măsură, în unele cazuri predominând unele, în altele,
altele.
Esenţă acestui principiu se exprimă în considerarea elevului că subiect al propriului proces
de devenire, de asimilare a celor transmise şi de formare a personalităţii sale. Nimic din tot ceea ce
se întreprinde din exterior nu se reflectă că într-o oglindă, iar dezvoltarea ne apare că un rezultat al
activităţii subiectului, că autodezvoltare. Important este că, pornind de la acest postulat, profesorul
să stimuleze prin actul predării participarea elevului la propria să formare. Prin această prisma
învăţarea ne apare că un process de structurare şi restructurare continuă a întregului edificiu anterior,
dinamică internă a personalităţii constituind în acelaşi timp un rezultat şi o condiţie a acestei
participări active din partea elevului. Fiecare stadiu al dezvoltării psihice se caracterizează printr-o
anumită structura şi organizare internă care-şi pune amprentsa asupra tuturor acţiunilor şi
influenţelor externe. Formarea acestei structure este consecinţă unei elaborări care nu poate fi
realizată în afară participării active a subiectului. „Rezultatele activităţii umane generalizandu-se şi
fixându-se intră că “material de constructive” în structura capacităţii omului” (S. L. Rubinstein,
1982, p. 341). Noile teorii ale învăţării se concentrează tot mai mult asupra mecanismului intern al
elaborării. Avem aici în vedere cercetările întreprinse de H. Wallon, J. Piaget, P. I. Galperin etc.,
cercetări care au pus în evident faptul că formarea conceptelor are loc pe baza interiorizării unor
acţiuni, adică pe baza trecerii de la acţiuni externe, cu obiectele, la acţiuni interne ce se desfăşoară
pe plan mintal cu ajutorul limbajului. În spiritual psihologiei genetice, gândirea ne apare că un “joc
de operaţii” şi nu o simplă asimilare de imagini şi noţiuni. A formă gândirea înseamnă a formă
operaţii, iar a formă operaţii înseamnă a le elabora sau construi în acţiune şi prin acţiune. Constatarea
poate fi extinsă şi asupra altor componente ale personalităţii. Din punct de vedere psihologic, acest
process de interiorizare ce se realizează numai cu participarea activă a subiectului este în acelaşi
timp şi un proces conştient, după cum orice activitate conştientă implică şi atributul de active, de
prelucrare creatoare sub tensiunea unor cerinţe subiective şi antrenând diverse procese şi însuşiri
psihice, în cele din urmă personalitatea, în ansamblul său. Participare conştientă înseamnă integrarea
a ceea ce se asimilează, şi se formează în structure sau scheme de asimilare tot mai largi. Informaţiile
care nu se integrează în astfel de structure constituie un blocaj nu numai pentru memorie, ci şi pentru
gândire.
Concluzia didactic ce se desprinde de aici este aceea că educaţia se înfăptuieşte şi de către
elev în calitatea să de subiect, în consecinţă procesul de învăţământ urmează să asigure condiţiile
necesare unei participări active din partea acestuia. „A instrui pe cineva într-o disciplină nu înseamnă
a-l face să înmagazineze în minte asemenea rezultate, ci a-l învaţă să participle la procesul care face
posibilă crearea de cunoştinţe” (J. S. Bruner, 1970, p. 89).
Pentru a relevă suporturile psihologice ale activizării va trebui să apelăm la unele rezultate
mai semnificative ale psihologiei contemporane. Dintre acestea menţionăm, în primul rând, teza
potrivit căreia structura intelectului infantile este deosebită de cea a adultului, teza care impune o
viziune nouă asupra interpretării relaţiei dintre educaţie şi dezvoltare. În consecinţă, educaţia,
respectiv actul predării în procesul de învăţământ, urmează a stimuli dezvoltarea acestei structure
intelectuale având în vedere nu numai nivelul proceselor cognitive, ci şi relaţiile dintre ele. Toate
componentele structurii intelectuale le-am putea include într-un parametru intitulat cognitivintelectual. El este 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.
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Pe de altă parte elevul este impulsionat în activitatea de învăţare de anumite mobiluri
interne, de anumiţi factori „nonintelectuali” cum ar fi diverse categorii de motive (trebuinţele,
intenţiile, valenţele), stările afective, nivelul de aspiraţii, atitudini, interse etc. Toate aceste
componente pot fi, de asemenea, ierarhizate pe o scară, de la cele inferioare spre cele superioare, şi
constituie cel de-al doilea parametru pe care l-am putea denumi activator-motivaţional.
Componentele celor doi parametrii nu acţionează izolat, ci într-o strânsă interdependent, determinate
de faptul că ele sunt integrate în structura personalităţii, structura ce îmbracă o dinamică proprie.
Cerinţă fundamental a principiului însuşirii conştiente şi active este aceea de a asigura o
interdependent optimă între componentele cognitiv-intelectuale şi cele activator-motivaţionale ale
personalităţii elevului în funcţie de nivelul dezvoltării sale ontogenetice şi de situaţie concretă în
care este antrenat. Desfăşurarea procesului de învăţământ urmează să fie orientată în concordanţă cu
această cerinţă, realizarea ei presupunând aplicarea unei tehnologii adecvate. Principiul însuşirii
conştiente şi active reprezintă o călăuză pentru activitatea profesorului.
Bibliografie:
“Tratatul de pedagogie şcolară” – ediţia a II-a, Ioan Nicola;
S. L. Rubinstein, 1982, p. 341;
J. S. Bruner, 1970, p. 89.

Beneficiile experimentelor științifice pentru micii școlari
Profesor învățământ primar Anișoara ȚINTARU
Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău
Joacă educativă prin experimente ştiinţifice poate concentra atenţia şi setea de învăţare a
prescolarului, astfel încât intelectul lui să fie pregătit să absoarbă informaţiile de baza în primii ani
de şcoală. Modalităţile distractive prin care un părinte poate stimula creativitatea şi gândirea logică a
copilului de vârstă preşcolară sunt foarte importante pentru formarea primelor deprinderi necesare
viitorului elev exemplar.
Descifrarea tainelor ştiinţei prin experimente ştiinţifice contribuie la dezvoltarea capacităţii
de învăţare la preşcolari, precum şi la dezvoltarea lor mentală optimă. Micile încercări de a înţelege
cum funcţionează elementele mediului înconjurător hrănesc interesul şi curiozitatea copiilor de a
cunoaşte, precum şi spiritul lor competitiv în descoperirea de lucruri noi, revoluţionare.
Stafidele dansatoare
Toarnă o băutură răcoritoare carbogazoasă puternic acidulată într-un pahar transparent şi
presară 4 - 5 stafide proaspete pe suprafaţă acestuia. Arată-i copilului tău cum bulele formate de
dioxidul de carbon reuşesc să facă stafidele să sară de jos în sus, de parcă ar dansa. Stafidele au o
masă mai densă decât lichidul băuturii, de aceea se vor scufundă iniţial. Atunci când bulele dioxidului
de carbon se lipesc de suprafaţă stafidelor, fructele sunt propulsate la suprafaţă, unde balonasele
acidulate se sparg, iar stafidele plonjează din nou pe fundul paharului. Procesul continuă până la
eliminarea întregii cantităţi de acid din suc.
Mini oceanul
Umple o sticlă de plastic de 1 litru cu apă, aproximativ trei sferturi. Adaugă colorant
alimentar albastru şi puţin ulei pentru gătit, apoi înşurubează bine capacul sticlei şi arată-i elevului
mic cum uleiul nu se dizolvă niciodată în apă, dispersandu-se în mici bule cu aspect diferit faţă de
cel al lichidului albastru.
Piperul fugar
Presară piper pe suprafaţă unei căni de apă. Pune un strop de săpun lichid pe buricul
degetului arătător şi atinge centrul „lacului” de piper, pentru a formă o zona limpede. Explică-i
elevului că săpunul „sparge” tensiunea formată la suprafaţă apei, iar presiunea din jur împinge piperul
departe de săpun.
Picturile solare
Pune obiecte de forme diferite pe o foaie de hârtie glase de culoare închisă, apoi aşează-le
într-un spaţiu în care pot stă expuse un timp la razele soarelui. După câteva ore, arată-i elevului cum
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acţiunea razelor s-a concretizat în decolorarea hârtiei, lăsând porţiuni mai închise acolo unde
obiectele au fost aşezate.
Dansul popcornului
Umple un borcan de sticlă trei sferturi cu apă şi adaugă 2 linguri de praf de copt.
Completează magică poţiune cu o picătură de colorant alimentar şi 10 - 15 floricele de porumb.
Ultimul pas este să adaugi câţiva stropi de oţet alimentar, acţiune care va determina popcornul să se
mişte singur în aproximativ 2 minute.
Magia de gheaţă
Umple un pahar de apă şi adaugă un cub de gheaţă. Propune-i micuţului tău să lege cu sfoară
cubul şi să încerce astfel să îl scoată din recipient. După câteva încercări eşuate, spune-i să îşi pună
mâinile la ochi şi să numere până la 10, timp în care tu adaugi puţină sare peste gheaţă şi îl rogi să
încerce din nou. De această dată, cubul va putea fi scos cu uşurinţă, graţie faptului că sarea a topit
cubul suficient de mult încât să se „lipească” de sfoară. Explică-i la final fenomenul.
Vulcanul
Pune un borcănel gol de mâncare pentru bebeluşi pe o tavă şi acoperă-l cu plastilină,
modelând-o astfel încât să semene cât mai fidel cu un munte. Adaugă într-un pahar câteva picături
de colorant alimentar roşu şi o linguriţă de praf de copt. Trezeşte „vulcanul” la viaţă cu ajutorul unei
cantităţi mici de oţet, care va produce o spumă similară cu lavă vulcanică.
Cerneală invizibilă
Cu ajutorul unui beţişor de urechi sau o pensula pentru desen, încurajează-ţi copilul să scrie
mesaje sau să realizeze picturi pe o coală albă de desen, folosind suc de lămâie. Lasă urmele să se
usuce, apoi aşează un bec aprins cât mai aproape de „opera de artă”, până când scrisul devine vizibil,
pe măsură ce sucul de lămâie uscat se face tot mai maron la nuanţă.
Ouăle plutitoare
Toarnă apă într-un pahar înalt până când se umple pe jumătate. Adaugă aproximativ 6 linguri
de sare, apoi completează conţinutul adăugând apă plata cu grijă, astfel încât să nu agiţi compoziţia.
Ia un ou crud şi lasă-l să plutească pe suprafaţă lichidului. Apă sărată este mai densă decât apă plata,
aşadar va face orice obiect să plutească. Atunci când oul ajunge pe suprafaţă paharului, el se va
scufundă în apă limpede, însă se va opri undeva la jumătatea paharului, unde se „loveşte” de stratul
mult mai sărat de lichid. Experimentul ştiinţific are rezultatul scontat doar dacă reuşeşti să nu
amesteci cele două tipuri de apă, mai exact să nu dizolvi sarea în totalitate. Iată un mod inedit prin
care poţi să elevul înțelege de ce pluteşte mai uşor în apă marii, în comparaţie cu apă din piscină.
Copiii se dezvoltă intelectual prin intermediul ipotezelor şi al testării validităţii acestora
(dacă plâng, ştiu că vor primi atenţie), mai exact făcând apel în mod inconştient la principiile pe care
se bazează toate experimentele ştiinţifice, de la cele mai simple, până la cele mai complexe.
La vârstă şcolară mică, copilul are deja o viziune generală despre modul în care
interacţionează materia universală, aşadar este pregătit să aprofundeze cunoştinţele sale în arii
restrânse, pentru o descifrare progresivă a vieţii pe Pământ. Dacă şi curiosul tău a atins această vârstă
specială, ajută-l să-şi fructifice potenţialul intelectual cu aceste experimente ştiinţifice distractive
pentru şcolarii mici.
Bibliografie on-line: www.copilul.ro

Matematica pe înțelesul copiilor
Profesor învățământ primar Laura UNGUREANU
Școala Gimnazială „Ion Creangă” Bacău
Studiul matematicii în şcoala primară îşi propune să asigure, pentru toţi elevii, formarea
competenţelor de bază vizând: calculul matematic, noţiuni intuitive de geometrie, măsurare şi măsuri.
În ultimii ani s-a atribuit o nouă dimensiune predării matematicii în ciclul primar, punând în
centrul atenţiei copilul, cu capacităţile şi nevoile sale, şi evoluţia conceptelor şi a raţionamentelor
matematice.
În momentul actual nu ne mai putem permite să pregătim doar elitele. Trebuie să acordăm fiecăruia
şansa, indiferent de gradul său de inteligenţă, să se pregătească pentru schimbare, să-şi dezvolte
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capacitatea de autoinformare într-o şcoală din ce în ce mai „pluralistă”. Schimbările metodologice
din interiorul didacticii matematicii urmăresc realizarea unei învăţări conştiente, participative, care
să conducă elevul la înţelegerea şi interiorizarea conceptelor cheie ale matematicii.
Noţiunile şi conceptele se bazează întotdeauna pe informaţii luate din lumea realului,
respectiv din lumea empiricului şi din lumea teoreticului. Lumea empiricului generează noţiuni, deci
reprezentări ale experienţelor noastre, în general vagi, destul de intuitive (de exemplu: noţiunea de
mulţime, noţiunea de număr, de timp, de spaţiu etc.), iar lumea teoreticului generează concepte,
respectiv reprezentări generale, de natură abstractă, bine definite, capabile să ghideze cercetarea şi să
emită ipoteze (de exemplu: numărul natural, numărul fracţionar, operaţiile aritmetice, unităţile de
măsură standard etc.).
Orice disciplină ştiinţifică are ca scop să facă lumea accesibilă, inteligibilă. Pentru a-l atinge,
ea trebuie să aibă bine formulate conceptele, să fie clar precizată diferenţa dintre „cunoaşterea
savantă” şi cea „şcolară”. Un demers didactic bazat pe concepte implică definirea, pentru fiecare
dintre acestea, a nivelului de formulare corespunzător grupei de vârstă şi organizarea progresului
şcolar, verificând permanent relaţia dintre nivelul de formulare şi nivelul de asimilare.
În matematica ciclului primar întâlnim câteva concepte cheie: conceptul de mulţime, de
relaţie, de număr natural, de bază de numeraţie, de operaţie matematică şi cel de problemă
matematică. Mulţimea este un concept care în matematica ciclului primar nu apare explicit. El este
însă folosit în demersul didactic de predare-învăţare a numărului natural. În concordanţă cu gândirea
concret-intuitivă a copiilor, învăţarea elementelor de teoria mulţimilor se realizează prin acţiuni
concrete cu mulţimi. Astfel, elevii operează cu mulţimi de obiecte, le reunesc, le scad, le compară,
din punct de vedere al numărului de elemente, le pun în corespondenţă biunivocă, totul fără a
conceptualiza acţiunile, teoretice sau practice întreprinse. Conceptul de număr natural nu apare
spontan, în activităţile copilului cu obiecte, ci trebuie să fie impus prin logica acestor acţiuni. Astfel,
o cerinţă de bază este aceea a orientării spre desprinderea, prin acţiuni cu obiecte, a aspectului cardinal
al mulţimilor, lucru realizabil prin sarcinile de învăţare date elevului.
În predarea-învăţarea numărului natural se folosesc, cu precădere, metodele activparticipative, în special jocurile logice și mult material didactic.
Încă din clasa pregătitoare se învaţă operaţiile de adunare şi scădere, fără și cu trecere peste
ordin. Şi în învăţarea acestora se recurge la experienţa de viaţă a copiilor, la exemple practice. Se
porneşte de la concret, de la probleme simple, cu obiecte din proximitatea elevilor sau planșe cu
elemente detașabile, jocuri pe calculator.
Înmulţirea se introduce ca adunare repetată a aceluiaşi termen. Pentru început, explicaţia
poate fi însoţită şi de material didactic concret (beţişoare, castane, creioane) sau de planşe. Iniţial se
introduce împărţirea prin părţi egale, care, spre deosebire de cea prin cuprindere, se înţelege mai uşor,
exprimarea întrebuinţată fiind în concordanţă cu datele experienţei şi cu procesul de gândire care are
loc. Se folosesc materiale didactice cât mai variate, pe cât posibil corespunzătoare experienţei proprii
elevilor: creioane, caiete, bile, magneţi, fructe, dulciuri etc.
Încă din clasa a II-a elevii învaţă numerele fracţionare. La introducerea acestor numere,
trebuie avut în vedere legătura dintre aceste numere şi cele naturale pe care elevii le cunosc deja,
reliefându-se asemănările şi deosebirile; să se raporteze numărul la cantitate şi să se poziţioneze
corect aceste numere pe axa numerelor. Motivaţia necesităţii introducerii acestor numere se va realiza
apelân-du-se la situaţii concrete de viaţă, de exemplu: „Dacă vrei să ştii din câţi membri este formată
familia ta sau câţi colegi ai în clasă, foloseşti numerele naturale. Dar îţi sunt suficiente aceste numere
naturale pentru a exprima un sfert dintr-un măr sau o jumătate dintr-o prăjitură? Nu! Iată deci, că ai
nevoie de noi numere.”
În concordanţă cu gândirea concret-intuitivă, specifică şcolarului mic, folosim variate exemple de
numere fracţionare, raportându-le de fiecare dată la cantitate. Materialul didactic folosit trebuie să fie
apropiat experienţei copiilor, la îndemână, şi în acelaşi timp foarte sugestiv: bentiţe, benzi de hârtie,
obiecte (foi de hârtie, pâini, mere), planşe didactice. Alternând concretul acestora cu abstractul
desenelor (segment, cerc, dreptunghi), se ajunge la figurarea numerelor fracţionare pe axa numerelor.
În toate clasele primare elevii învaţă despre măsurare şi măsuri. Respectând caracteristica
gândirii concret intuitive a şcolarilor, în predarea unităţilor de măsură „măsurătoarea” trebuie să aibă
o mare pondere. Astfel materialul didactic va conţine diferite instrumente de măsură cu care să se
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efectueze atât de către învăţător, cât mai ales de către elevi cât mai multe măsurători: metru de
tâmplărie, ruleta, cântare electonice sau de mână, obiecte de cântărit, vase de diferite capacităţi,
diverse lichide, ceasuri, monede, bancnote etc.
Rrezolvarea de probleme simple sau compuse, cu cele patru operaţii se învaţă în mai multe
etape: una realistă, apoi cea intuitivă şi etapa formal conceptuală. Prima etapă are un caracter pur
concret, elevii manipulând obiectele care li se oferă, într-o multitudine de posibilităţi. A doua etapă
este destinată manipulării imaginilor, care înlocuiesc obiectele reale. A treia etapă corespunde
elaborării materialului semiconcret (adică a imaginilor abstracte), prezentat sub forma unor scheme
grafice, urmate de introducerea simbolurilor matematice. În această fază, copilul este capabil să aibă
noţiuni abstracte.
În compunerea de probleme este bine, ca în clasele mai mici, să se utilizeze mult material
didactic: obiecte, planşe cu imagini, desene, scheme.
În concluzie, cu greu se poate imagina astăzi o lecţie de matematică, la clasele primare, fără
colecţii de obiecte, planşe, scheme, grafice, tabele, diagrame etc. Pentru a ne convinge de acest lucru,
este suficient să deschidem un manual. Cum să deduci cel mai sugestiv şi economic proprietăţile
operaţiilor fără tabele? Cum să ilustrezi ordinea efectuării operaţiilor fără scheme?
Pe de altă parte, în lecţiile de matematică se folosesc videoproiectorul, calculatorul, jocuri
pe CD-uri.
Prin urmare, instrumentele ce stau la dispoziţia învăţătorului sunt variate, chiar dacă puţine
dintre ele sunt specifice matematicii. Este imperios necesar ca învăţătorii nu numai să le cunoască
foarte bine (ceea ce presupune, uneori, o instruire specială, cum ar fi în informatică sau în tehnica
video), dar şi să se gândească la utilizarea lor în timpul orelor.
Bibliografie:
1. Nicola, Ioan – Pedagogie, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1994;
2. Stăncioiu-Jipa Florentina; Stăncioiu Gheorghe – Metodica predării matematicii în învățământul primar,
Editura Fundației Humanitas, București, 2001.

Creativitatea și stimularea comportamentului creativ
în școala românească
Profesor învățământ primar Rodica URSU
Școala Gimnazială „Constantin Platon”Bacău
Creativitatea constituie tot mai mult una din implicațiile esențiale ale culturii și civilizației
contemporane.Ea constituie una din cele mai importante valori umane, sociale și educaționale.
Conceptul nou de creativitate admite o mare contribuție a influenței de mediu și a educației în
formarea creativă a fiecăruia.
Creativitatea face posibilă crearea de produse reale sau pur mintale, constituind un progres
în planul social. Componenta principală a creativităţii o constituie imaginaţia, dar creaţia de valoare
reală mai presupune şi o motivaţie, dorinţa de a realiza ceva nou, ceva deosebit. Şi cum noutatea nu
se obţine cu uşurinţă, o altă componentă este voinţa, perseverenţa în a face numeroase încercări şi
verificări.
Astfel, rolul şcolii la formarea comportamentului creator este foarte important, deoarece
rămâne principalul instrument pe care societatea îl foloseşte pentru cultivarea creativităţii la membrii
ei tineri, de vârstă şcolară. Preocuparea de formare a independenţei în gândire şi exprimare implică
şi o legătură cu familia. Părinţii trebuie convinşi că tutelarea excesivă împiedică dezvoltarea
intelectului, manifestarea independentă a gândirii şi fanteziei lui, factori esenţiali în dobândirea
viitoare a unei autentice competenţe profesionale.
În concluzie, se pot face multe pentru educarea spiritului creativ în şcoală. Dar, se vede
necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire şi stilul de lucru în clasă, cristalizate în
secole de învăţământ tradiţional, prea puţin preocupat de această latură a personalităţii elevului, care
capătă în zilele noastre o valoare din ce în ce mai însemnată.
Creativitatea pedagogică defineşte modelul calităţilor necesare educatorului/cadrului
didactic pentru proiectarea şi realizarea unor activităţi eficiente prin valorificarea capacităţilor sale
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de înnoire permanentă a acţiunilor specifice angajate la nivelul sistemului şi al procesului de
învăţământ.
Şcoala poate fi privită ca un factor important în cunoașterea și stimularea capacității
creative, orientându-se pe creativitatea elevilor ca proces şi ca produs precum şi pe metodele utilizate
în vederea cunoaşterii şi stimulării capacităţii creative a şcolarului mic.
Şcoala, definită prin atribute ca accesibilitate, creativitate, flexibilitate şi continuitate (V.
Chiş, 2002, p. 36), reprezintă principalul factor care poate contribui, decisiv, la valorificarea
creativităţii potenţiale a elevilor, la stimularea înclinaţiilor lor creative şi de educarea creativităţii
(M. Ionescu, 2007, p. 412).
Şcolii 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 şi
a cultivării unor atitudini creative.
Prin urmare, climatul socio-cultural în care elevul creşte nu influenţează doar formarea şi afirmarea
creativităţii, ci şi manifestarea performanţelor creatoare în unităţi productive concrete.
Deşi pare paradoxal, creativitatea este educabilă. Pentru dezvoltarea creativităţii la elevi
există două căi. Pe de o parte modernizarea sistemică a învăţământului, în toate verigile şi
amănuntele sale, în lumina unei pedagogii a creativităţii pe de altă parte introducerea unui curs
aplicativ de creativitate ca o materie de sine stătătoare, repetabil la anumite intervale de timp. Acesta
va avea un triplu caracter: interdisciplinar (ca metodologie, material faptic şi aplicaţii),
supradisciplinar (ca realizare şi finalitate) şi paradisciplinar (ca plasare în programa şcolară, alături
de celelalte discipline de studiu).
Aspiraţia spre dezvoltarea spiritului creativ a dus la conceperea unor metode care, pe de o
parte, să combată blocajele, iar pe de alta, să favorizeze asociaţia cât mai liberă a ideilor.
Metodele de cultivare a creativităţii sunt atât cele tradiţionale (modernizate şi completate
în funcţie de obiectivele propuse) cât şi cele speciale.
În prima categorie intră regândirea şi inovaţiile aduse în metodologia evaluării
randamentului şcolar al elevului, metodele active deja cunoscute şi frecvent utilizate de cadrele
didactice, învăţarea prin descoperire dirijată. Între tehnicile de stimulare a capacităţilor creatoare
amintim brainstormingul (considerat un procedeu, dar mai ales ridicat la rangul de principiu),
sinectica (însemnând în esenţă valorizarea analogiilor), testele de potenţial creativ utilizate ca
exerciţii, o serie de alte tehnici speciale de descătuşare a originalităţii.
Câtă vreme creaţia era socotită un privilegiu dobândit ereditar de o minoritate, şcoala nu sa ocupat în mod special de acest aspect, deşi s-au creat şi clase speciale pentru supradotaţi. Pe lângă
efortul tradiţional de educare a gândirii critice, stimularea fanteziei apare si ea ca un obiectiv major.
Aceasta implică schimbări importante, atât în mentalitatea profesorilor, cât şi în ce privesc metodele
de educare şi instruire.
În primul rând, trebuie schimbat climatul, pentru a elimina blocajele culturale şi emotive,
puternice în şcoala din trecut. Se cer relaţii destinse, democratice, între elevi şi profesori. Apoi,
modul de predare trebuie să solicite pariciparea, iniţiativa elevilor prin folosirea metodelor. În fine,
fantezia trebuie şi ea apreciată corespunzător, alături de temeinicia cunoştinţelor, de raţionamentul
riguros şi de spiritul critic.
Produsul creator de tip pedagogic angajează cel puţin nivelul inventivităţii, situat între
creativitatea semnificativă doar în sens individual şi cea relevantă (şi) în plan social, La acest nivel
,,nu ajung decât puţini indivizi” şi anume ,,cei mai flexibili şi mai receptivi la prelucrări simbolice
pe spaţii largi” (Landau, Erika).
Învăţământul determină creşterea numărului acestora tocmai datorită exerciţiului de
creativitate angajat permanent la nivelul lecţiei, care solicită profesorului adaptarea continuă la
situaţii noi, imprevizibile, în regim de viteză rapidă.
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Produsul creator reflectă complexitatea corelaţiilor subiect-obiect, corelaţii angajate la
nivelul acţiunii educaţionale/didactice prin multiplicarea corespondenţelor pedagogice necesare
între obiectivele pedagogice - conţinuturile pedagogice - strategiile de predare-învăţare-evaluare,
direcţionate special pentru realizarea unui învăţământ prioritar formativ.
Bibliografie:
1. Cerghit, I., Metode de învăţământ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976;
2. Cucoş, C., Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2001;
3. Ionescu, M., Instrucţie şi educaţie, ediţia a III-a revăzută şi adăugită, „Vasile Goldiş” University Press, Arad,
2007;
4. Chiş,V., Provocările pedagogiei contemporane, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2002.

Importanţa păstrării şi transmiterii tradiţiilor populare în
activităţile cu copiii de vârstă şcolară şi preşcolară
Profesor învățământ primar Doiniţa VASILOIU
Şcoala Gimnazială „Emil Brăescu” Măgura, Bacău
«Creaţiile folclorice sunt „pietre scumpe” în sânul poporului» V. Alecsandri
Cultura este un sistem-instrument prin care o persoană este pusă într-o situaţie favorabilă
pentru a confrunta problemele specifice implicate de satisfacerea nevoilor.
Sistemul socio-cultural al organizaţiilor va reflecta sau va trebui să reflecte aspiraţia membrilor
pentru satisfacerea nevoilor prin muncă şi participarea la viaţa organizaţională.
Nici un popor nu poate exista fără comunicare,fără schimb de valori. Valorile fiecărui neam
vin din vechime,îl individualizează şi îl caracterizează.
Pentru a şti cine este,copilul trebuie să înveţe cine au fost strămoşii lui, căpătând astfel
sentimentul de apartenenţă la colectivitatea naţională.
Satul românesc este izvorul sensibilităţii şi spiritualităţii româneşti, de aceea el nu trebuie să
fie uitat. El trebuie să trăiască cu obiceiurile şi datinile sale,cu ocupaţiile şi portul oamenilor săi.
Arta noastră populară,manifestată sub toate aspectele ei, prezintă o bogăţie nepreţuită de
comori pentru toţi cei care-şi iubesc patria şi neamul. Începând cu obiceiurile prilejuite de fiecare
eveniment important în viaţa poporului, continuând cu frumoasele costume pe care le îmbracă în
aceste împrejurări şi terminând cu dansurile, cântecele şi strigăturile nelipsite la aceste datini, izvorul
lor este nesecat pentru acela care încearcă să le cunoască şi să le adune pentru a le dărui din nou, după
cum spune şi Anton Pann: „De la lume adunate, Şi-napoi la lume date.”
Zona Moldovei se înfăţişează ca un areal unitar de manifestări tradiţionale, unele dintre ele
fiind caracteristice tuturor regiunilor locuite de români. Copiii trebuie educaţi pentru a deveni
păstrători ai acestor nestemate, eventual chiar descoperitori de tradiţii noi.
Baladele, cântecele, doinele, şezătorile, arta ceramică, tesăturile populare, împletiturile din
nuiele, portul popular şi nu în ultimul rând dansurile populare alcătuiesc un inestimabil patrimoniu
spiritual al Bucovinei.
În folclorul nostru trebuie să ţinem seama de fondul cultural-istoric pe care aceste obiceiuri
s-au dezvoltat devenind obiceiuri româneşti.
Una dintre caracteristicile importante ale obiceiurilor populare este ambiguitatea lor,
pendularea în ceea ce am putea numi serios şi ceea ce am putea numi săgalnic.
Ambiguităţii obiceiurilor i se adaugă un alt element important şi anume pluralitatea de
limbaje prin care se realizează. La realizarea unui scenariu contribuie limbajul verbal, muzical,
coregrafic, gestic etc. Dar şi sub aspect estetic, diferenţele esenţiale apar între posibilitîţile de expresie
a obiceiurilor şi cele ale spectacolului.
Copiii trebuie îndrumaţi să-şi îndrepte atenţia spre fondul străbun de valori artistice şi
documentare pentru a-l iubi, a-l aprofunda şi a-l răsplăti. Noi cadrele didactice trebuie să-i îndrumăm
în acest sens, să trezim în sufletul copiilor sentimente de adâncă dragoste, de admiraţie şi de mândrie
faţă de zona geografică în care s-a născut.
Dansurile populare, constituie un mijloc complex de educare a copiilor în spiritul dragostei
faţă comorile populare, de valorile artistice ale poporului.
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HORA - este cunoscută pe tot teritoriul ţării noastre, fiind un joc specific românesc. Are însă
particularităţile ei în diferite zone ale ţării.
În Moldova, hora este lentă, uneori apăsată şi se desfăşoară pe baza unui dialog ce se poartă
printre strigături între flăcăii de pe marginea horei şi cel ce este cu perechea sa la mijloc. Strigăturile
sunt rostite în ritmul dansului şi dau mai multă vioiciune, tinereţe şi frumuseţe horei. Din horă, în
Moldova se trece în jocul de doi. Dacă hora este domoală, jocul de doi, specific moldovenilor este
vioi, apăsat, simbolizând freamătul codrilor. Zbuciumate şi apăsate sunt şi jocurile de mână în grupe:
Brâul, Bătuta, dar şi cei de doi: Coasa, Ciobanşul,etc.
Este momentul să specificăm faptul că sărbătorile de iarnă au constituit şi vor constitui prilej
de adâncă trăire sufletească pentru toată populaţia acestui ţinut binecuvântat din totdeauna.
Emoţiile copiilor îşi spun cuvântul încă de la sărbătoarea Sfântului Nicolai - Moşul cerândule copiilor cuminţenie, ascultare, înţelepciune pentru a le pune în ghetuţe curate, îngrijite de ei, daruri.
În întreg judeţul Botoşani,în învăţământul primar și preprimar există tradiţia ca în fiecare an
să se organizeze serbarea pomului de iarnă.
Împodobirea pomului este un prilej de lucruri pentru micuții şi părinţii acestora. Podoabele
sunt lucrate de către copii împreună cu educatoarea/învățătorul în cadrul activităţilor practice şi a
centrului de interes-artă. Împodobirea bradului dezvoltă la copii gustul estetic,astfel că fiecare doreşte
ca podoabele sale să fie cât mai frumos aranjate. Bradul simbolizează viaţă lungă, tânără, sănătoasă,
iar podoabele lui dorinţa omului pentru bunăstare şi frumuseţe. Faza pregătitoare pentru serbarea
pomului de iarnă şi venirea lui Moş Crăciun cu daruri este la fel de emoţionantă ca şi desfăşurarea în
sine. Interesul copiilor pentru repertorii, pentru vestimentaţia adecvată, pentru obiectele pe care le
vor folosi este mare.
La colindă participă toţi copiii din grupă, acestea sunt creaţii ale poporului, păstrate de secole
şi milenii, aduc din adâncul vremurilor-mărturia de credinţă a unui neam creştin.
La „jocul caprei” este mascat un copil în capră-îmbrăcat într-un cojoc întors pe dos,
împodobit cu fel de fel panglici colorate şi mărgele, iar masca este din lemn sau hârtie. Copilul mascat
execută diferite mişcări, pe cântec, iar ceilalţi copii din grupă recită versuri specifice obiceiului. La
fel ca „jocul cu capra” se desfăşoară şi „jocul ursului”, numai că aici pot participa mai mulţi copii
mascaţi.
„Pluguşorul” - obicei foarte iubit de cei mici, este însuşit cu uşurinţă. Un copil spune textul
vestind sosirea Anului Nou cu clopoţelul, iar la îndemnul: „Ia mai mânaţi, măi!”, toţi strigă: „Hăihăi!”, se urează belşug, sănătate etc.
La jocul „căluţilor participă numai băieţi,toţi îmbrăcaţi în costume naţionale,care dansează
„pe cântec”, căluţul confecţionat şi împodobit după specificul zonei (motocei, cordele, clopoţei).
Sorcova şi steaua este specifică atât băieţilor cât şi fetelor, care recită textele specifice
acestor obiceiuri, însoţiţi de sorcovă (floare, crenguţă de brad, o împletitură de flori din hârtie) şi stea.
Aceste obiceiuri le desfăşurăm la serbările pomului de iarnă în prezenţa lui Moş Crăciun, al
părinţilor şi invitaţilor,dar unele dintre ele sunt desfăşurate şi individual, deoarece sunt cunoscute şi
nu lipsesc din nici o familie din Moldova.
Printre serbările desfăşurate – educatorul îl învaţă pe copil rostul intonaţiei, al vestimentaţiei,
al mişcărilor cerute de text, îl ajută să desprindă mesajul, fapt ce le trezeşte copiilor atât mândria de
a fi purtătorii mesajelor străbunilor, cât şi responsabilitatea că ei trebuie să transmită mai departe
aceste tradiţii.
Noi, educatorii trebuie să „sădim” încă din fragedă copilărie, în sufletele copiilor dragostea
pentru folclor, dans popular, cântec popular, pentru tot ceea ce au creat strămoşii noştri.
Bibliografie:
1. Educaţia pentru gândirea creatoare”, Editura Alfa, Piatra Neamţ, 2003;
2. Artur Gorovei, „Literatura populară”, Editura Minerva, Bucureşti, 1985;
3. Virginia Bârleanu, „Culegere de folclor”, Editura Geea, Botoşani, 2001;
4. „Valori şi tradiţii româneşti”, Editura Pim, Iaşi, 2006.
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Pregătirea elevilor de clasa a IV-a pentru ciclul gimnazial
Profesor învățământ primar Margareta VĂTĂMĂNESCU
Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău
Pentru unii copii, debutul în ciclul gimnazial este o aventură. Cei mai mulţi sunt nerăbdători
să înceapă această nouă etapă din viaţa lor de elev numai pentru simplul motiv că nu vor mai fi
,,copii de ciclu primar”, că doamnei învăţătoare, care era în permanenţă în preajma lor şi le ,,acapara”
oarecum nevoia de libertate, îi va lua locul domnul/doamna diriginte/ă împreună cu alţi profesori.
Pentru părinţi însă, această perioadă este de multe ori plină de anxietate, de frământări: ,,Oare cum
se va adapta copilul meu?”, ,,Cum va fi diriginta/profesorii?” sau, dacă se schimbă şi şcoala, ,,Cum
va fi noul colectiv? Care vor fi cerinţele noii şcoli?”.
Trecerea de la ciclul primar la cel gimnazial ar trebui să fie astăzi, urmărind curriculumul
celor două niveluri de învăţământ, una relativ uşoară, lentă, facilitată fiind de asemănările care există
între activităţile pe care elevii le desfăşoară (mai ales) în clasa a IV-a şi, în mod special, în clasa a
V-a. În realitate însă această trecere creează nelinişte şi prguri pe care elevii trebuie să le depăşească.
Fiecare dascăl este preocupat la fiecare final de serie de dorinţa de a face ceva nou şi de a finaliza
activitatea într-un mod inedit, oferind elevilor un prilej de aducere-aminte a minunaţilor ani ai şcolii
primare.
Pentru a diminua întrucâtva ideea de ,,prăpastie” greu de trecut între cele două cicluri
şcolare trebuie ca noi, dascălii, să depunem tot efortul pentru a-i sprijini să acceadă spre o nouă
modalitate de dobândire a unor cunoştinţe şi experienţe, a-i ajuta să atingă o stare de disponibilitate
propice pentru noua activitate de învăţare, să le insuflăm o stare psihologică pozitivă necesară
momentului de debut gimnazial.
De mulţi ani se vorbeşte despre existenţa unui „prag” în trecerea elevilor din clasele ciclului
primar în cele gimnaziale. Învăţătorii şi profesorii sunt preocupaţi de acest „prag” pentru că el este
una din cauzele principale ale eşecurilor, neadaptărilor unor elevi în clasa a V-a. În şcoli se
desfăşoară o serie de activităţi care să conducă la micşorarea acestui „prag”, la scăderea numărului
celor inadaptaţi la cerinţele ciclului gimnazial. Totuşi, sunt elevi care se lovesc de el, se descurcă
greu în clasele mai mari şi, unii, abandonează învăţătura. Şcoala nu trebuie să rămână pasivă, ci
trebuie să acţioneze în diverse feluri pentru ameliorarea situaţiei. În multe unităţi se desfăşoară lecţii
deschise în clasa a IV-a la care participă profesorii ce vor preda la clasa a V-a, în altele ţin profesorii
lecţii deschise la clasa a IV-a. Aceste activităţi se desfăşoară cu scopul ca profesorii să cunoască
elevii sau ca elevii să cunoască viitorii profesori. Dar oare e suficient? În aceste condiţii pentru cine
e mai uşor în clasa a V-a, pentru profesori sau pentru elevi?
Putem spune că aceste acţiuni îşi au eficienţa lor, dar nu sunt suficiente pentru rezolvarea
„pragului” între primar şi gimnaziu.
În urma unor cercetări s-au constatat o serie de cauze care conduc la inadaptarea şcolară a
unor copii în clas a V-a.
Astfel, diferenţa dintre numărul de ore pe săptămână prevăzute pentru clasa a IV-a şi,
respectiv, pentru clasa a V-a conduce la o suprasolicitare a unor copii care nu pot face faţă unui efort
intelectual mai îndelungat pe zi. Aici, trebuie amintit faptul că, de câţiva ani, copiii cu cerinţe
educative speciale au fost obligatoriu integraţi în învăţământul de masă şi au promovat clasele
învăţământului primar cu un bagaj minim de cunoştinţe. Învăţătorul a lucrat cu aceşti elevi ţinând
seama de potenţialul lor intelectual, dar vor face oare profesorii acelaşi lucru?!
Încă din clasa a IV-a se observă că, mai ales, în zilele în care în orar sunt prevăzute 5 ore
ultima oră este aproape compromisă dacă învăţătorul nu-şi planifică acţiuni didactice mai atractive,
în care se transmit mai puţine cunoştinţe. În clasa a V-a, numai după 3 luni, elevul este supus la
efort, în şcoală, de 5 - 6 ore pe zi. Pe lângă aceasta, profesorul este nevoit să-şi ţină ora la fel fie că
e prima, fie că e ultima.
Până la terminarea clasei a IV-a, cuvântul doamnei învăţătoare este literă de lege atât pentru
părinţi, cât şi pentru copii. Din clasa a V-a, prin faţa elevilor se perindă foarte mulţi profesori, fiecare
cu personalitatea lui, cu exigenţele lui, cu pretenţiile lui. Astfel, cuvântul capătă pluralităţi: aşa a

202

Anuarul Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Bacău - 2017
spus doamna de istorie, aşa a spus doamna de matematică etc. Învăţătorii consideră că, în general,
profesorii sunt prea distanţi faţă de elevi.
Este cunoscut faptul că învăţătorul se apropie atât de mult de elevi, încât ajunge uneori la
o dădăceală excesivă. Elevul citeşte pe faţa dascălului dacă răspunsul e bun, execută anumite lucruri
numai la semnul acestuia, îşi corectează răspunsul imediat ce observă că învăţătorul nu-i mulţumit,
ajungând chiar să scrie corect, să se exprime şi să calculeze corect numai în prezenţa învăţătorului.
Sigur că această „dădceală” este necesară un timp, dar, până la sfârşitul clasei a IV-a, elevul trebuie
lăsat să se descurce singur, să rezolve sarcini didactice fărămajutorul învăţătorului. Primul pas în
acest sens este activitatea independentă la lecţie. Dacă ore întregi elevii rezolvă aceleaşi sarcinicu
cele de la tablă, oricât le-ar spune învăţătorul să lucreze singuri, cel nesigur pe cunoştinţe sau cel
care nu ştie tot de la tablă copiază. Astfel, ei sunt scăpaţi de sub control. În urma controlului caietelor
se poate trage concluzia că elevii lucrează, dar câţi lucrează conştient nu se poate şti. De aici se
observă că trebuie să ne preocupe ponderea activităţii independente în fiecare lecţie.
În perioada de trecere de la o clasă la alta au loc transformări fizice şi psihice specifice
vârstei copiilor. Acestea influenţează rezultatele activităţii elevilor şi pot spori dificultăţile de
adaptare atunci când nu sunt luate în considerare de către educatori. Integrarea în clasa a V-a
presupune adaptarea la un alt mod de comportare, schimbarea locului cu care eşti obişnuit, a
prietenilor, a felului de a te purta, implică întotdeauna un efort. Acest efort de adaptare cere un
consum de energie nervoasă, consum care se resimte în activitatea elevilor şi de care educatorii
trebuie să ţină seama. Să nu se uite rolul pe care îl are familia. Pe parcursul ciclului primar, familia
reprezintă un sprijin direct al copilului, al învăţătorului. Odată ajunşi în clasa a V-a, se întâmplă ca
unele familii să îi abandoneze pe copii de cele mai multe ori datorită nepriceperii de a-i ajuta la lecţii.
În ciclul primar rar se întâmplă ca un elev să nu fie întrebat ceva într-o zi. El are totdeauna
ceva de povestit acasă în legătură cu participarea sa la lecţii. În clasa următoare se adună zile în care
elevul nu e solicitat, nu pentru că ar fi o defecţiune de organizare a procesului de predare-învăţare,
ci pentru că fiecare profesor ascultă pe cine consideră sau pe cine se înscrie, cei timizi sau cei care
nu au învăţat nefiind solicitaţi. Cu timpul se formează o atitudine negativă faţă de învăţătură la unii
elevi.
În vederea integrării cu succes a elevilor în ciclul gimnazial este necesar un dialog deschis,
colegial, sincer între învăţător şi profesor. Dacă unul dintre el abordează problema din poziţia care
controlează pe celălalt, eficienţa dialogului tinde spre zero şi au de pierdut copiii. Dacă învăţătorul
nu vrea să colaboreze şi nu-l interesează gradul de adaptare a elevilor în clasele gimnaziale, dialogul
nu poate avea loc.
În acelaşi timp, profesorii ar putea desfăşura interasistenţe la clasa a IV-a, pentru a observa
ce este specific în predarea disciplinei la această clasă şi ce poate transfera la clasa a V-a pentru ca
elevii să treacă mai uşor „pragul” în discuţie. Dar, pentru a se verifica dacă au observat corect acest
„specific”, ar putea ţine câteva lecţii la clasa a IV-a şi să constate dacă ceea ce au reţinut este viabil
sau nu.
Astfel, lecţiile desfăşurate în ultima clasă a ciclului primar de profesori se vor desfăşura în
stilul didactic specific gimnaziului şi vor permite profesorului să se obişnuiască din timp cu clasa.
Toate cele prezentate au dorit să îndrepte atenţia către acest „prag”, să scoată în evidenţă
măsuri posibile pentru micşorarea lui, măsuri care ţin de şcoli, de învăţători şi profesori.
Concluzia ar fi că profesorii şi învăţătorii trebuie să realizaze o echipă în cunoaşterea
individualităţii elevilor deoarece, după cum spunea Titu Maiorescu, „Într-un petec de grădină arunci
sămânţa plantei şi te interesezi de florile ce ies. Şi să rămâi rece la înflorirea sufletească a elevilor
tăi?”
Bibliografie:
• „Învăţământul primar” nr. 4/1992;
• „Învăţământul primar” nr. 4/2004.

203

Anuarul Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Bacău - 2017

Singurul drum spre eternitate... cartea
Profesor învățământ primar Mihaela VESPAN
Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău
„... cartea e o făgăduință, o bucurie, o călătorie prin suflete, gânduri şi frumuseți.” Tudor Arghezi
Nu aș putea spune cu exactitate când am citit prima mea carte, dar îmi amintesc şi acum de
fascinația cu care priveam cărțile din bibliotecă, copertele lor colorate şi sugestive şi, chiar dacă,
atunci când le deschideam, vedeam doar semne fără sens, cât de nerăbdătoare eram să aflu comorile
din interior. Îmi aduc aminte cu drag de poveştile mamei pe care le ascultam cu sufletul la gură,
captivată de tărâmurile în care mă purtau şi personajele lor uimitoare. Mai târziu, când am învățat să
citesc, am fost curioasă să vad dacă ele erau așa cum mi le spunea mama și dacă, poate, mai existau
şi altele pe care ea uitase să mi le spună.
Privind în urmă, gustul pentru lectură se dobândește din fragedă copilărie, cu îndrumarea
părinților și, mai târziu a dascalilor, pornind de la cele mai simple întâmplări, basme și, pe măsură ce
creștem, ajungând la intrigi mai complicate, personaje formate, însă din ce în ce mai captivante şi
mai pline de sens. Și asa, încetul cu încetul, învățăm despre lumea care ne înconjoară, despre viaţă,
despre oameni şi noi înșine, căci „nu există cunoaștere înnăscută, pentru motivul că nu există copac
care să iasă din pământ cu frunze şi fructe.” (Voltaire)
Lectura ne dezvoltă imaginaţia şi creativitatea, trezește în noi sentimente diverse şi
profunde, ne arată experiențe variate, personaje cu care uneori ne identificăm şi de care ne legăm
sufletește, crâmpeie din vieți trecute, dar care ne fac să înţelegem cine suntem, de unde ne tragem.
Mai mult decât atât, prin lectură, învăţăm să gândim, dobândim curajul de a hotărî ce şi cum vrem să
fim, să evoluăm. „Omul nu poate descoperi noi oceane, câtă vreme nu are curajul de a pierde din
vedere țărmul.” (Andre Gide). Însă toate acestea se întamplă gradual, pe măsură ce mintea noastră
fragedă se dezvoltă. Dacă la început suntem capabili doar să memorăm sau să reproducem conținutul,
mai târziu, dascălii noştri ne învaţă cum să îl înțelegem, cum să-l interpretam şi cum să extragem din
el adevăratele învațăminte, cum să ne formam convingeri şi concepţii. Datoria îndrumătorilor noştri,
a şcolii este de a ne dezvolta gândirea, de a ne ghida şi canaliza eforturile, de a ne trezi curiozitatea,
astfel încât să experimentăm şi singuri lumea cărţilor şi să fim capabili să ne selectăm propriile zone
de interes. Dascălul este cel care ne lărgeşte orizontul cultural, cel care ne poate dezvolta sau spori
atracţia spre lumea cărţilor, cel care ne învaţă să gândim singuri, asa cum spune şi Comenius: „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.”
Baltasar Gracian spunea: „Frecventarea prietenilor să-ţi fie ca o școală şi convorbirea cu ei
învăţătură. Fă-ți din prietenul tău un învățător şi uneşte prin el foloasele instrucţiei cu plăcerea
conversaţiei.” Și, când mă gândesc la copilărie şi adolescență, îmi aduc aminte de lungile conversaţii
pe care le aveam cu colegii sau prietenii mei pe marginea unei cărţi, cum ne întreceam în evocarea
altor opere cu tipologii sau teme asemănătoare şi cum ne străduiam să găsim o modalitate nouă prin
care am fi putut noi, la rândul nostru, să ilustrăm aceeași idee.
Este adevărat, este vorba de cu totul o altă generaţie, ce nu se mulează pe tendinţele
generaţiei secolului XXI. Însă, dacă ne gândim mai bine, acest secol ne oferă şi mai multe posibilităţi
de a ne lărgi orizontul cultural. Prin intermediul audiobook-urilor, tinerii din zilele de azi pot asculta
cărţile copilăriei noastre, oriunde, oricând, fără constrâgeri de spaţiu şi timp. Filmele pe care le putem
urmări la televizor sau cinema sunt, de cele mai multe ori, ecranizări ale romanelor clasice sau
contemporane, ce pot trezi interesul şi curiozitatea spre opera originală, mult mai completă şi
complexă, ilustrată doar partial în aproximativ două ore de peliculă. Astfel, datoria noastră ca părinţi
şi ca dascăli rămâne astăzi de a învăţa la rândul nostru cum să facem uz de progresul tehnologic şi
cum să-l folosim în beneficiul unei educaţii cuprinzătoare.
O altă lecţie valoroasă primită de la profesorii mei este că şi cartea are vârstele ei. Pentru
fiecare vârsta există cartea potrivită; sunt cărți al căror farmec îl trăim doar la anumite vârste, sunt
cărţi a căror valoare creşte cu timpul, pe măsură ce creştem, ca un vin ce devine mai bun cu fiecare
an ce trece. De fiecare dată când citim o carte, sensurile ei capătă profunzimi, căci „o carte este mai
mult decât o structură verbală sau o serie de structuri verbale, este un dialog stabilit cu cititorul, este
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tonul pe care îl impune cititorului şi este imaginea schimbătoare sau durabilă pe care i-o impune
memoriei sale.” (Jorge Luis Borges)
Dascălul are astfel dificila misiune de a-l întoarce pe elev la carte, folosind diferite metode,
cât mai active, mai antrenante şi mai atractive.
Datoria noastră rămâne promovarea unor soluţii directe de stimulare a lecturii.
Prin iniţierea unor proiecte educaţionale trebuie să încercăm să ne optimizăm demersul
educativ prin realizarea unor schimburi de idei, de metode, de activităţi, de materiale didactice în
sprijinul dezvoltării sferei motivaţionale a elevului.
Bibliografie:
•
BOUCHOT, Henri. Le livre. L'illustration - la reliure. Étude historique sommaire, Paris: Edition
Maison Quantin, [1886]. p 320: fig., il. II 5.617;
•
GAGEA, Adriana; POPESCU, Virgil. Contribuţii la Istoria Culturii Româneşti. Cartea şi
biblioteca: Bibliografie Dan Simionescu. Bucureşti: s.n., 1990. p 48, III 29.779;
•
SELEJAN, Ana. Carte rară şi preţioasă : Catalog. vol 2 : sec. XVIII Sibiu: Biblioteca „Astra”,
1992, p 242, II 65.339(2).

Modalități de îmbogățire a vocabularului la clasa pregătitoare
Oana-Adina VÎLCU
Școala Gimnazială ,,Emil Racoviță” Onești
Odată intrat la școală, comunicarea devine pentru copil, nu numai un instrument de
exteriorizare a gândurilor, sentimentelor și voinței sale, ci și un mijloc de desfășurare a activității
intelectuale, a muncii școlare în general.
Este evident că, pentru aceasta, e nevoie în primul rând ca învățătorul să se ocupe de la
început de îmbogățirea vocabularului, activizarea termenilor cunoscuți și neutralizați, precizarea
cuvintelor insuficient înțelese etc. și – cu ajutorul cuvintelor – să se treacă la alcătuirea propozițiilor,
frazelor, textelor scurte, compunerilor. Pornind de la această premisă am urmărit să îmbogățesc
volumul lexical al elevilor de clasă pregătitoare prin: perfecționarea auzului fonematic, îmbogățirea
vocabularului concomitent cu însușirea structurii gramaticale.
Pentru perfecționare auzului fonematic și a deprinderii de articulare corectă a consoanelor
și a grupurilor de consoane am desfășurat cu elevii frământări de limbă, numărători, versuri scurte
și ritmice pe care le-am însoțit cu bătăi din palme, acestea marcând și despărțirea cuvântului în
silabe, precum și jocuri – exerciții pentru însușirea corectă a cuvintelor. Acestea au plăcut foarte
mult elevilor, jocul fiind activitatea predominantă la această vârstă. Dintre acestea prezint:
• Jocul sunetelor( cu predilecție pentru elevii care nu pronunță corect un anumit
sunet: r,s,ș,t,j,v). Am folosit imagini cu jetoane, sunetul problemă aflându-se la începutul, mijlocul,
sfârșitul cuvântului ce denumește imaginea. De exemplu, le-am prezentat elevilor imagini ce
reprezentau: rață, soare, pahar. S-a identificat sunetul, elevii au fost solicitați să exemplifice alte
cuvinte în care sunetul r se afla în aceeași poziție.
• Jocul silabelor l-am desfășurat pentru perfecționarea capacității de analiză și
sinteză fonetică a cuvintelor care conțin două-trei consoane consecutive și încep cu aceeași silabă:
de exemplu:
- cas: castană, castravete, castel;
- stra: stradă, straie;
- tra: trapă, trage, trase.
• Jocul cuvintelor. Prin acest joc am urmărit dezvoltarea cantitativă și calitativă a
vocabularului și gradul de înțelegere al noțiunilor. De exemplu, i–am întrebat pe elevi ce știu
despre... (toamnă, frunze, școală etc). Trebuie să menționez un răspuns care m-a impresionat:
Toamna mă inspiră.
• Jocul propozițiilor prin care am exersat și verificat folosirea adecvată a cuvintelor
în propoziții. Am cerut elevilor să completeze propozițiile date, utilizând cuvinte potrivite ca sens.
De exemplu: Păsările călătoare pleacă..... Școala începe... . În timpul desfășurării activității le-am
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cerut să nu se rezume doar la enumerarea elementelor compoziționale, ci să interpreteze imaginile,
urmărind să dezvolt independența în vorbire.
Pentru formarea deprinderii de a exprima corect acordul dintre subiect și predicat (am
identificat și aici câteva probleme) am utilizat jocul didactic Răspunde repede și bine în mai multe
variante.
Varianta I (intuitivă). Am folosit imagini care prezentau diferite acțiuni: o fetiță care citește,
un băiat care scrie. Elevii au intuit imaginea, după care au fost întrebați: Ce face fetița? Ei au acordat
în mod corect predicatul sugerat de acțiune cu persoana prezentată în imagine: Fetița citește. Băiatul
scrie. Pentru însușirea formelor corecte ale verbelor la persoana I și persoana a II-a, singular și plural,
le-am cerut să spună ce fac ei, ce fac colegii lor: Eu citesc, tu citești, el citește. În felul acesta verbul
a fost folosit la cele trei persoane, elevii sesizând în mod direct diferența terminației aceluiași verb,
folosit la diferite persoane.
După ce elevii au stăpânit bine acest procedeu, am trecut la varianta a II-a, care constă în
enunțarea unor propoziții cuprinzând predicatul acordat în mod corect cu subiectul. La început am
enunțat o propoziție eliptică de predicat, de exemplu Dimineața eu... . Apoi, folosind metoda
asaltului de idei, elevii au fost solicitați să descopere cât mai multe variante de acțiuni: mă trezesc,
mă spăl, mănânc, merg la școală, cânt, mă joc etc. Complicând varianta, elevilor li s-a cerut să să
formuleze singuri propoziții. Același predicat este folosit, în continuare, la persoane și numere
diferite, deprinzându-i pe elevi cu formele corecte fără a simți că fac un efort de gândire.
Tot pentru formarea deprinderii de a acorda în mod corect subiectul și predicatul am folosit
jocuri de tipul: Găsește cuvântul potrivit, în care elevii trebuie să găsească cuvintele cu valoare de
subiect(acestea pot fi subsatntive, pronume), care se acordă cu un predicat dat.
În jocurile în care am urmărit realizarea acordului corect între subiect și predicat, n-am
utilizat procedeul înlocuirii unui cuvânt corect cu unul greșit, datorită marii varietăți de forme și
terminații verbale, care, consider, că derutează elevii, aceștia însușindu-și formele verbale incorecte.
Sunt convinsă că aceste jocuri sunt utilizate de multe dintre cadrele didactice, cu succes,
mai ales atunci când observăm deficiențe la elevii de la clasă. Consider mult mai oportună o
corectare din primii ani de școală, dezvoltarea unui auz fonematic și a unui vocabular cât mai bogat,
decât scrierea cuvintelor, la clasa pregătitoare.
Bibliografie:
1. Georgescu, Veronica – Rolul jocului didactic în dezvoltarea vocabularului elevilor, Editura Rovimed
Publisher, 2014;
2. Suportul de curs – abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa
pregătitoare.

Valenţe formative ale metodelor interactive în ciclul primar
Învățător Ileana VÎRLAN
Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Bacău
Pornind de la maxima că „Nimic nu este uşor în această lume şi fiecare lucru îşi are
importanţa lui”, în misiunea de învăţător avem în vedere realizarea eficientă a unei sarcini, cu ţintă
pe metode şi tehnici pentru o învăţare activă, care să ducă la declanşarea conştiinciozităţii atât a
învăţătorului, cât şi a elevului.
Activizarea predării-învăţării presupune folosirea unor metode, tehnici şi procedee care săl implice pe elev în procesul de învăţare urmărindu-se dezvoltarea gândirii, stimularea creativităţii,
dezvoltarea interesului pentru învăţare în sensul formării lui ca participant activ la procesul de
educaţie. Astfel, elevul este angajat să înţeleagă lumea în care trăieşte şi să aplice în diferite situaţii
de viaţă ceea ce a învăţat.
Locul central pe care-l ocupă strategiile de predare-învăţare în cadrul tehnologiei didactice
este dat de faptul că proiectarea şi organizarea lecţiei se realizează în funcţie de decizia strategică a
cadrului didactic, corelată cu interesele şi dorinţele elevilor. Strategiile didactice interactive au un rol
esenţial şi ocupă un loc important în toate cele trei faze ale conceperii şi realizării activităţii didactice.
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Predarea – învăţarea - evaluarea activităţii didactice succed şi includ toate aceste operaţii şi
decizii strategice depinzând în mare măsură de buna lor corelare şi deducere reciprocă, precum şi de
creativitatea cadrelor didactice şi de alţi factori ce ţin de elevi (personalitatea, nivelul de pregătire,
motivaţia). Accentul se pune nu pe CE voi preda elevilor, ci pe CUM voi reuşi să-i determin pe elevi
să înveţe. Putem să afirmăm că strategiile didactice constituie cheia reuşitei activităţii instructiveducative şi elementul ei central.
Strategiile didactice de învăţare pot avea la bază stimularea competiţiei ori promovarea
muncii individuale sau pot fi cooperative, elevii lucrând împreună. Dintre ele însă, învăţarea prin
cooperare trebuie să aibă dominanţă în clasă. Numeroase studii demonstrează superioritatea
strategiilor didactice bazate pe cooperare faţă de cele competitive sau individuale în dezvoltarea
proceselor cognitive superioare, a abilităţilor de comunicare, îmbunătăţirea motivaţiei, a stimei de
sine, în dezvoltarea personalităţii.
În lecţiile centrate pe elev sunt dominante activităţile individuale şi cele organizate în
grupuri mici. Pentru crearea unui cadru eficient de învăţare este importantă echilibrarea instuirii
frontale, individuale şi grupale, deoarece fiecare dintre aceste forme de organizare prezintă avantaje
şi dezavantaje. Când se pune problema organizării activităţii în grupuri, învăţătorilor le este cel mai
mult teamă de zgomot, de pierderea controlului asupra clasei şi au reţineri din cauza necunoaşterii
tehnicilor prin care îi pot determina pe elevi să lucreze eficient împreună.
Puncte forte ale activităţii organizate în grupuri mici:
- dezvoltarea abilităţilor de comunicare;
- creşterea gradului de implicare în activitate;
- creşterea responsabilităţii elevului faţă de propria învăţare, dar şi faţă de grup;
- creşterea eficienţei învăţării;
- dezvoltarea abilităţilor de cooperare;
- dezvoltarea identităţii personale;
- schimbarea atitudinii faţă de mediul educaţional.
Organizarea în grupuri mici are şi unele puncte slabe: slab control asupra cantităţii şi
calităţii învăţării, cantitate mică şi calitate incertă a cunoştinţelor dobândite.
Cu toate că nu s-a ajuns la un consens în ceea ce priveşte dimensiunile grupurilor, de reţinut
este faptul că numărul membrilor depinde de mai mulţi factori: obiectivele lecţiei, vârsta elevilor,
natura şi complexitatea sarcinii, experienţa pe care o au să lucreze în grup, materiale, instrumentele
şi aparatura disponibilă, resursele de timp etc.
Se consideră că numărul optim al membrilor grupului este patru - cinci, deoarece astfel,
fiecare are posibilitatea să treacă prin rolurile presupuse de activitatea de grup. Specialişti recomandă
ca elevii să se obişnuiască să lucreze în perechi înainte de organizarea activităţilor în grupuri mici.
Deoarece cercetările au relevat faptul că interacţiunile sunt mai frecvente şi mai profunde în grupurile
eterogene, elevii vor fi amestecaţi în funcţie de nivelul abilităţilor şi al cunoştinţelor, de sex sau alte
caracteristici, de motivaţia pentru învăţare, de competenţele sociale ale elevilor.
Structura timpului este o necesitate. Elevii sunt bine informaţi dacă se limitează timpul şi se
respectă strict această limită. Ei învaţă să lucreze două sau zece minute, iar concluziile sau produsul
să fie prezentate într-un minut sau două. Resursele de timp sunt dozate pentru fiecare activitate, se
comunică din când în când timpul rămas şi activitatea este oprită când timpul alocat desfăşurării
activităţii s-a epuizat.
Aprecierea activităţii în grupuri şi a rezultatelor implică exprimarea într-o judecată de
valoare şi estimarea calităţii procesului de cooperare şi învăţare sau a produselor. Verificarea
rezultatelor învăţării implică o acţiune destul de dificilă, prin care se obţine dovada că într-adevăr
elevii au dobândit cunoştinţele propuse prin obiective. Verificarea necesită utilizarea unui instrument
de evaluare (test, chestionar) sau o formă de evaluare complexă (referate, proiecte, portofolii realizate
prin cooperare). Feedbackul formativ se oferă imediat după evaluare şi permite corectarea erorilor.
Pentru a-i sprijini pe elevi să înveţe să se autoevalueze am formulat întrebări de tipul: „Unde ai
întâmpinat dificultăţi?”, „Unde ai învăţat mai bine, unde mai puţin bine?”, „Care sunt punctele
voastre slabe, dar cele forte?”.
Câştigul copiilor care lucrează în cooperare cu colegii lor, se manifestă în faptul că:
- interrelaţiile dezvoltă capacităţi sociale de comunicare şi de adaptare la regulile grupului;
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- succesele înregistrate în soluţionarea colectivă a problemelor sunt mai mari;
- sunt stimulate gândirea critică şi creativă;
- dezvoltă încrederea în forţele proprii;
- promovează o atitudine pozitivă, respectul reciproc şi toleranţa;
- motivează participarea activă şi implicarea în sarcina colectivă.
Cooperarea asigură o relaţie deschisă între parteneri, dezvoltă atitudini şi comportamente
bazate pe încredere, favorizând formarea atitudinii pozitive faţă de învăţare şi faţă de şcoală. Lucrul
în echipă acoperă neajunsurile învăţării individualizate, acordând o dimensiune considerabilă
dimensiunii sociale, prin desfăşurarea proceselor interpersonale.
Munca în echipă are efecte semnificative asupra personalităţii elevilor, prezenţa partenerilor
de interacţiune constituind un stimulent intelectual şi un declanşator de opinii şi informaţii. Soluţiile
emise pot suferi în cadrul grupului îmbunătăţiri şi ajustări, analiza critică dezvoltând capacitatea de
autoevaluare ale participanţilor. La acest fapt se adaugă şi calitatea mai bună a răspunsurilor,
instalarea unui climat motivant de lucru, caracterizat printr-o tensiune crescută pentru finalizarea
sarcinii.
Învăţarea prin cooperare valorizează schimburile intelectuale şi verbale şi mizează pe o
logică a învăţării care ţine cont de opiniile celorlalţi. Lecţia rămâne procesul de creaţie prin care
învăţătorul modelează personalităţi originale, creative. Pentru aceasta este necesară crearea unei
atmosfere permisive participării afective a elevilor la procesul învăţării, atmosferă care să încurajeze
comunicarea, conlucrarea, consultarea, formularea de întrebări de către elevi, care să-i elibereze de o
anumită stare tensionată, de teamă chiar. În munca mea la clasă am urmărit în permanenţă să-i
încurajez pe elevii mei să gândescă critic, să comunice sincer, să-şi apere opinia cu argumente, le-am
acordat încredere şi respect.
Bibliografie selectivă:
1. Ionescu, Miron, Radu Ioan (coordonatori) - „Didactica modernă”;
2. Oprea, Crenguţa-Lăcrămioara - „Strategii didactice interactive”.

Profesia de „grădinar de suflete”
Profesor învățământ primar Cristina VRANCIU
Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău
Școala, instituția responsabilă și răspunzătoare de educația tinerei generații este, ca și
societatea în totalitatea sa, într-o continuă schimbare. Și asta pentru că subiecții care participă direct
la procesul educațional fac parte din societate. Ei sunt componenta „vizibilă”, prezentă în tabele,
grafice, statistici și alte date. Dar în spatele lor se află părinții. Și dincolo de ei găsim un șir lung de
factori care ne influențează și ne condiționează în acțiunile noastre: piața muncii, mass-media,
costurile, cerințele, modelele de viață prezentate. Un labirint greu de descifrat, care zilnic ne
marchează și construiește caractere.
Tindem să analizăm părțile din puzzle separat, caracterizând doar finalitățile, rezultatele,
fără să pătrundem mai adânc în esența problemei. E mult mai ușor să critici EFECTUL decât să
cercetezi CAUZA. Numărăm câți copii au trecut examenul de capacitate sau de bacalaureat, calculăm
procente, facem statistici , grafice , implementăm sisteme „big brother” pentru a preveni abaterile și
iar ne plângem de rata scăzută de promovabilitate.
Cel mai ușor e să facem comparații. „Înainte.........” e un cuvânt des uzitat, ceea ce urmează
lui fiind de puține ori o descriere care să avantajeze generația actuală. Da, copiii din ziua de azi sunt
descriși ca fiind dezghețați, spontani, volubili, cu personalitate puternică, care de multe ori te uimesc
cu replici luate din cine știe ce desen animat sau film pentru adolescenți vizionat de la vârste foarte
mici. Dar de multe ori sunt prezentați ca având un deficit de atenție tot mai mare de la o generație la
alta, probleme de comportament și atitudine, abilități kinestezice tot mai scăzute (realizarea unei
funde la pantof poate fi o problemă dificil de rezolvat la vârste din ce în ce mai mari) și cu carențe pe
partea de socializare și empatizare.
Privind mai în adâncul problemei descoperim în spatele acestor tipologii povești foarte
asemănătoare între ele. Unul dintre părinți sau ambii plecați la muncă în străinătate, părinți divorțați
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, părinți sufocați de un serviciu care îi privează de posibilitatea petrecerii timpului cu copiii, probleme
financiare sau, din contră, la polul opus, posibilități financiare traduse în satisfacerea fiecărui moft al
copilului, de multe ori achizițiile în plan material compensând lipsa apropierii afective și absența
părintelui în viața copilui.
Dacă începem să le analizăm separat, găsim și explicații. Deficitul de atenție? Simplu.
Petrecerea timpului îndelungat în fața aparaturii electronice de orice fel: televizor, laptop, tabletă,
telefon, duce în timp la modificări în structura creierului. Acesta nu mai răspunde la stimuli slabi,
cum ar fi o voce caldă sau explicațiile cadrului didactic neînsoțite de lumini, schimbări de culoare și
variații de volum. Creierul devine dependent de stimuli puternici la care să reacționeze. Și
reprezentările, implicit și imaginația, au de suferit. Citirea unei cărți permitea formarea unor imagini
vizuale, un televizor plasează în subconștient informații de-a valma, pe care creierul copilului nu e
capabil să le filtreze.
Televizorul, pe lângă efectele nocive pe care le are, este o sursă inepuizabilă de informații
și, mai ales, de modele. De la el te informezi vizavi de ce e la modă, afli ultimele știri în materie de
accidente, violuri, omoruri, ți se oferă pe tavă istorii care îți arată ce înseamnă să ai succes în
România, ți se oferă modele demne de urmat și te delectezi urmărind emisiuni pline de substanță sau
telenovele la care, alături de copil, poți suspina empatizând cu personajul aflat în suferință.
Timpul petrecut în fața blocului, în care se dezvoltau abilități care să ajute copilul să ia
decizii, să se descurce, să socializeze s-a micșorat foarte mult. A apărut generația copiilor care nu
mai știu să se joace, care preferă să stea în casă. Explicația este simplă și în acest caz. „Nu mai poți
să-i lași singuri în fața blocului că nu știi ce se poate întâmpla, la câte auzi.” Așa că părinții sau bunicii
se transformă de cele mai multe ori în supraveghetori, care monitorizează joaca copilului, gata
oricând să dea un sfat, să vină cu o interdicție din dorința de a-i proteja integritatea corporală și la fel
de pregătiți să intervină de câte ori un șiret s-a desfăcut sau un fular nu mai stă cum trebuie.
Aniversările nu mai au loc acasă, în familie, ci în centre cu animatori care să-i spună
copilului în fiecare minut ce să facă, când să bată din palme, când să sară, când să danseze. Cu cât
timpul copilului e mai organizat, cu atât angajatul și-a făcut mai bine datoria și a motivat investiția
financiară pe care părinții au făcut-o. De pe la 8 - 9 ani și spațiile special amenajate devin învechite,
iar zilele de naștere se mută la mall, unde copiii petrec de minune vizionând un film 3D.
Din dorința de a performa sau de a îndepli un vis pe care părintele nu și l-a putut satisface
în copilărie sau pentru „a-i umple timpul”, copiii sunt înscriși la nenumărate cursuri care să-i
transforme în actori, cântăreți, dansatori. Din fericire, în acest context sunt și multe situații în care
copilul alege activitatea extrașcolară pentru că îi place LUI și acest lucru are valențe pozitive. Dar se
întâmplă, la fel de des, ca participarea la curs a copilului să fie determinată de un vis neîmplinit al
părintelui care „și-a dorit toată viața să facă dansuri, dar părinții n-au avut posibilitatea, așa că mi-am
înscris copilul nerealizând că de fapt încearcă o rezolvare a propriei frustrări prin intermediul altcuiva,
care poate are alte înclinații sau dorințe.
Copilul ajunge la școală obosit, suprasolicitat, cu deficit pe perioada dedicată mișcării fizice,
cu creierul plin de informații nefolositoare, căutând stimuli puternici care să-i trezească interesul,
plictisit de informații băgate cu forța care pentru el sunt neinteresante în comparație cu ultimul joc
de pe telefon.
Mă opresc aici.
Este, cred, cea mai mare introducere realizată de mine vreodată. S-ar putea să fie mai mare
decât cuprinsul, ceea ce ar răsturna puțin structura unei compoziții. Ce legătură au aniversările,
televizorul, timpul alocat jucatului în fața blocului cu profesia de învățător? Răspunsul e ușor de
intuit. AU O EXTREM DE MARE LEGĂTURĂ. Pentru să subiectul principal în jurul căruia
gravitează dascălul este copilul format în această nouă încrengătură de factori.
De ce „grădinar de suflete” și nu „grădinar de minți”? Pentru că, se știe, un cadru didactic
are ca principală atribuție transmiterea de informații. Dacă se poate, cât mai multe, pentru a-și
demonstra și el, la rândul lui, asemeni angajatului de la spațiul de joacă, competența, pentru a-și
satisface egoul și pentru a consolida statulul de „dascăl bun”. Competență tradusă de multe ori în
medalii, diplome, rezultate la concursuri. Nu e nimic rău în asta. Din contră. Valorizarea aptitudinilor
copilului, valorificarea potențialului acestuia nu fac decât să-l ajute să se dezvolte, să poate alege în
viitor dintr-o plajă de opțiuni și nu poate fi decât benefic pentru acesta.
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Dar din punctul meu de vedere nu e suficient. Grădinarul trebuie să sape mai adânc. Nu
trebuie să se preocupe doar de culoarea florii, de petalele ei, de parfumul pe care îl emană. Trebuie
să își concentreze atenția pe rădăcini, pe solul în care crește floarea, pe modul în care aceasta își
pregătește minuțios „hrana” și mai ales pe „soiul” care se va dezvolta din sămânța plantată. Dacă
reușești să faci dintr-un copil un performer, plin de medalii și diplome, dar închis în el și în universul
lui sau, la polul opus, o persoană cu o stimă de sine extrem de crescută care îi privește cu superioritate
pe ceilalți și e primul dispus să discrediteze pe altul care ar atenta la laurii lui, oricând pregătit cu o
ironie mai fin sau mai grosolan construită pentru cei „inferiori”, vom obține doar o plantă carnivoră
atragătoare, dar plină de otravă. Din ce în ce se vorbește și în România tot mai mult de „bullying”,
mai ales în rândul adolescenților. Ceea ce filmele americane cu adolescenți prezentau de mulți ani,
acele frății populate de personaje frivole și malefice în antiteză cu „tocilarii” evitați de toți ceilalți și
prezentați ca niște ciudați, începe să prindă contur și la noi în multe licee.
Care ar fi soluția? Cum pot fi contracarate și vindecate toate acestea? Remediul e complex
dar ingredientul principal e DRAGOSTEA. De un suflet nu te poți îngriji decât cu dragoste. Ce
trebuie să îi cultivi mlădiței apărute în grădina ta?
Dragoste față de propria persoană. Să te iubești e o sintagmă nou apărută și privită cu destul
scepticism, deseori confundată cu narcisismul. Dar dacă nu te iubești pe tine, dacă nu ești mulțumit
de ceea ce ești, cum poți proiecta iubire în jurul tău?
Dragoste față de colegi, părinți, bunici, frați, surori, de ce nu, față de doamna învățătoare.
Dar lista nu se oprește aici. Dragoste față de un copac, față de o insectă, față de un animal, față de tot
ce îți oferă această planetă ca tu să fii fericit.
Dragoste față de școală, față de rostul ei, față de ce înseamnă ea pentru dezvoltarea ta ca om.
Și înțelegerea faptului că școala nu se află doar între niște pereți. Școală e tot ce întâlnești pe cărarea
vieții tale și din care înveți ceva și crești ca OM.
Dragoste față de viață și ce îți oferă ea. Dragoste față de oameni de la care înveți sau cărora
le oferi lecții din care să extragă ei învățăminte.
Regula de aur „Poartă-te cu alții așa cum ți-ai dori să se poarte ei cu tine și nu păstra mânie
pe cei ce nu au învățat încă asta.” vine în completare, împreună cu iertarea.
Pentru mine, realizarea unui climat plin de iubire, pace, prietenie, ajutor reciproc valorează
la ora actuală mai mult decât orice diplomă, la orice concurs. CÂND un elev intră în clasă plângând
că a întârziat, nu pentru că va fi certat, ci pentru că îi place la școală și știe că poate a pierdut ceva
important și jumătate de clasă se ridică din bancă și merge să-l liniștească, CÂND sloganul clasei cu
care începem ziua, „Suntem ca o familie fericită. Învățăm, ne și distrăm. Ne iubim, ne ajutăm, ne
respectăm, ne acceptăm.”, este spus cu toată inima în fiecare zi fără să te mai pună cinevă să-l spui,ci
pentru că l-ai interiorizat și îl simți în ființa ta, CÂND cei care au obținut calificativul E sau un punctaj
mare la un test sau la un concurs sunt ovaționați de întreaga clasă, CÂND un copil de S ia un B sau
chiar un FB și toți colegii se ridică în picioare și îl aplaudă, iar câțiva merg să-l îmbrățiseze, CÂND
un elev e bolnav și toți îi pregătesc în ziua în care se întoarce baloane, banner cu „Bine ai venit”,
inimi uriașe desenate cu mâinile lor și ursuleți de pluș, CÂND...
Aici lista poate continua cu multe, multe exemple. Fiecare dascăl le știe pe ale lui. Sufletul
fiecăruia e plin de amintiri care sfidează timpul și spațiul. Cu asta ne hrănim, de fapt.
Și când trăiești toate acestea, când plângi și râzi alături de elevii tăi, când inima primește de
la ei bucăți din inimile lor în locul celor pe care tu le-ai oferit din a ta, atunci simți cu adevărat că ești
un GRĂDINAR DE SUFLETE și îi mulțumești lui Dumnezeu că ți-a încredințat această misiune
importantă. Și mai uzi puțin o plantă care tocmai a apărut în grădina ta. Oare ce va ieși din această
mlădiță ? Răbdare, grădinare, răbdare, și într-o zi vei afla.
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Cărțile copilăriei și dragostea pentru citit
Profesor învățământ primar Costina-Iuliana ZAHARIA
Școala Gimnazială ,,Miron Costin” Bacău
În urmǎ cu sute de ani, Miron Costin spunea: „cǎ nu iaşte mai frumoasǎ şi mai de folos în
toatǎ viaţa omului zǎbavǎ decât cetitul cǎrţilor”, realizând o caracterizare metaforicǎ atât de izbutitǎ
a lecturii în viaţa omului.
Lectura este un instrument care dezvoltǎ posibilitǎţile de comunicare între oameni, fǎcânduse ecoul capacitǎţilor de gândire şi limbaj; un instrument dintre cele mai preţioase ale activitǎţii
intelectuale şi de petrecere minunatǎ a timpului liber; de cantitatea şi calitatea lecturii depinzând
armonizarea personalitǎţii umane.Importanţa lecturii constǎ în faptul cǎ ea contribuie la îmbogǎţirea
şi dezvoltarea cunoştinţelor elevilor, la formarea gustului pentru citire independentǎ, la dezvoltarea
vocabularului elevilor, la formarea unei atitudini pozitive.
Perioada de formare a gustului pentru lecturǎ coincide cu cea în care se pun bazele citirii,
clasele I-IV. De aceea, învǎţǎtorul trebuie sǎ aplice şi sǎ cunoascǎ modalitǎţile cele mai eficiente de
formare a gustului pentru lecturǎ, încǎ din clasa I. Importanţa lecturii la vârsta micii şcolarităţi
constituie frecvent subiectul discuţiilor, dezbaterilor din cadrul educaţional. Toată lumea caută soluţii
pentru a readuce entuziasmul şi bucuria lecturii în viaţa copiilor. Doar că nu e o sarcină foarte simplă
având în vedere fascinaţia exercitată de gadgeturile tot mai sofisticate şi la preţuri tot mai accesibile.
Lucrând cu şcolarii mici, am tratat întotdeauna ca o prioritate cultivarea plăcerii de a citi.
Am evitat să-i privesc pe copii acuzator din cauză că preferau jocurile pe calculator în locul lecturii.
M-am întrebat: dacă noi am fi avut pe vremea când eram copii acces la tehnologia de azi, oare ar fi
reuşit părinţii sau profesorii noştri să ne atragă în lumea cărţilor? Nu ştiu... mă tem că nu am fi fost
cu nimic mai „buni”. De ce să faci efortul de a citi şi de a-ţi imagina ceea ce citeşti, când ai la
îndemână atâta acţiune, imagine şi culoare, toate gata prelucrate? Este absolut previzibil ce va alege
copilul... dacă nu intervine nimeni şi nimic în alegerea lui. Aşadar, problema nu este la copii. Noi,
adulţii le-am pus în mână tehnologia încă de pe vremea când abia învăţau să umble, iar acum ne
plângem şi îi acuzăm că au devenit dependenţi de ea. Nu o dată mi s-a întâmplat să aud părinţi care
afirmau că dacă îi dă tableta, copilul stă toată ziua cuminte de nu-i mai aude gura şi astfel el, părintele,
îşi poate vedea liniştit de toate treburile, fără a mai fi nevoit să-i acorde atenţie. Alţii considerau un
mare motiv de laudă faptul că, la nici doi ani, copilul manevrează tableta şi smartphone-ul ca unul
mare.
În virtutea celor enunţate anterior, aş îndrăzni să afirm faptul că ei, copiii, sunt, de fapt, nişte
victime şi nicidecum vinovaţii. Nu aş vrea să se înţeleagă cumva că sunt împotriva utilizării de către
copii a tehnologiei. Aceasta este epoca în care trăiesc şi trebuie să se adapteze şi să se integreze, dar
trebuie găsită măsura corectă, iar atunci când ne vine să-i acuzăm că nu acordă atenţie cărţilor, v-aş
propune să ne gândim la ce am făcut noi în acest sens. Câte poveşti le-am citit seara, înainte de
culcare? De câte ori am mers cu copilul la bibliotecă, librărie sau pe mai modernul internet pentru ai comanda cărţi atractive şi potrivite vârstei? De câte ori printre dulciurile şi jucăriile pe care i le-am
cumpărat se afla, pe fundul sacoşei, şi o cărticică? Câte cărţi cuprinde biblioteca de acasă? Şi, nu în
ultimul rând, de câte ori „ne-a prins” citind o carte? Fie că ne place, fie că nu, copiii sunt oglinda
părinţilor şi a societăţii în care trăiesc. Am convingerea faptului că sămânţa dragostei de carte se
sădeşte în familie şi la vârste foarte fragede. Mai târziu, la grădiniţă şi şcoală se creează condiţiile ca
acea sămânţă să crească şi să se dezvolte. Dacă acest demers nu porneşte din familie, şansele ca un
copil să devină lector pasionat sunt extrem de mici. Nu inexistente, fiindcă am întâlnit în activitatea
mea şi excepţii, dar foarte rare şi nu mă refer aici la citiul din obligaţie, ci la plăcerea de a citi.
Cu toate că trăiesc cu această convingere pe care mi-au format-o anii de experienţă la
catedră, nu pot să nu lupt, cu armele mele şi să nu sper la o schimbare. Unul dintre demersurile mele
în acest sens a fost înscrierea copiilor, încă de la începutul clasei a III-a în Clubul de lectură al Editurii
Arthur. De atunci, citim împreună cel puţin o carte în fiecare lună, apoi, în întâlniri după orele de
curs, completăm jurnalele de lectură, discutăm diferite aspecte legate de carte, retrăim emoţiile
personajelor, ne străduim să descifrăm motivele ascunse din spatele unor acţiuni sau decizii, găsim
circumstanţe atenuante personajelor negative sau nod în papură celor pozitive, desprindem învăţături.
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Am constatat, în timp, că una dintre cele mai eficiente şi îndrăgite activităţi desfăşurate cu copiii este
dramatizarea, jucarea unor scene din cărţile îndrăgite.
Îndrumarea lecturii suplimentare a elevilor presupune, pe lângă recomandări de titluri şi autori, o
evaluare cantitativă şi calitativă corespunzătoare. Aceasta ofera posibilitatea de a examina cu
discernământ ce citesc şi cum citesc elevii, de a lua decizii corecte în îndrumarea lecturii. Controlul
lecturii elevilor trebuie să fie o activitate permanentă a învăţătoarei spre a preveni comoditatea,
efectuarea de lecturi facile, superficialitatea, neglijarea cărţilor. În recomandarea textelor pentru
lectură am în vedere sprijinul acestora pentru realizarea obiectivelor şcolare, posibilitatea elevilor de
a face corelaţii, de a achiziţiona informaţii prin efort propriu, de a avea cât mai multă autonomie
intelectuală.
Pentru a forma buni cititori de cărţi şi pentru a cultiva gustul pentru lectură, colaborez cu
părinţii elevilor spre a-i avea în ajutor pentru îndrumarea lecturii suplimentare a celor mici; mediul
familial poate stimula elevii în lecturarea cărţilor specifice vârstei lor. Acelaşi rol important îl are
biblioteca din cadrul şcolii. Elevii trebuie să fie învăţaţi cum să împrumute cărţi de la biblioteca şcolii,
cum să le păstreze în timpul când le citesc.
Formarea unor cititori pasionaţi este un câştig fundamental pentru elevi, făcându-i capabili
să descopere, prin efort propriu, ,,un imens tezaur de informaţie, de experienţe umane, de modele
morale, de emoţii şi sentimente.”
Lectura suplimentară a elevilor reprezintă o formă esenţială de ajutorare a întregului proces
de învăţământ, iar ,,arta de a citi” devine o necesitate de suflet.
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