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ACTIVITATEA INTEGRATĂ

1. Un punct de plecare…
“Există un singur obiect de studiu pentru educație, și acela
este Viața, în toate manifestările sale”. (Alfred North
Whitehead, 1929)
“Când mergi pe-afară, natura nu te pune față în față pentru
trei sferturi de oră numai cu flori și în următoarele trei
sferturi numai cu animale”. (Jacobs H.H., 1989)
2. Conceptul de integrare în context educațional și
legătura cu holismul
 Acțiunea de a face să interrelaționeze diverse elemente
pentru a constitui un tot armonios, de nivel superior, a
aduce părți separate într-un întreg unitar, funcțional,
armonios.
 Sinonime pentru integrare: fuziune, armonizare,
încorporare, unificare și coeziune
HOLISM: Teorie care vorbește despre ireductibilitatea
întregului la părțile componente, de superioritatea
ansamblului față de suma părților, de viziunea integrală și
integrată asupra obiectelor, fenomenelor, proceselor
studiate.
DEFINIȚII
ALE
INTEGRĂRII
ÎN
CONTEXT
EDUCAȚIONAL:
 Educația organizată astfel încât să traverseze barierele
obiectelor de studiu, aducând împreună diferitele aspecte
ale curriculumului în asociații semnificative care să se
centreze pe ariile mai largi de studiu. (Shoemaker, 1991)
 (Într-un curriculum integrat...) Experiențele de învățare
planificate nu le oferă celor ce învață doar o viziune
unificată asupra cunoașterii existente, ci motivează și
dezvoltă puterea elevilor de a percepe noi relații și de a
crea noi modele, sisteme și structuri. (Dressel, 1958)
 (Interdisciplinaritatea...) O viziune asupra cunoașterii și
o abordare a curriculumului care aplică în mod conștient
metodologia și limbajul din mai multe discipline pentru a
examina o temă centrală, o problemă sau o experiență.
(Jacobs, 1989).
PARTICULARITĂȚI ALE ÎNVĂȚĂRII INTEGRATE:
 interacțiunea obiectelor de studiu;
 centrarea pe activități integrate de tipul proiectelor;
 relații între concepte, fenomene și procese din domenii
diferite;
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 corelarea rezultatelor învățării cu situațiile din viața
cotidiană;
 unitățile tematice, conceptele sau problemele ca
principii organizatoare ale curriculumului;
 flexibilitatea în gestionarea timpului școlar și în
gruparea elevilor;
 rezolvarea de „probleme” – cea mai importantă forță
motrice a integrării, datorită relevanței sale practice.
CARACTERISTICI DEFINITORII ALE ACTIVITĂȚII
INTEGRATE:
 Finalitățile activității integrate sunt selectate din listele
de obiective-cadru și de referință ale domeniilor
experiențiale, iar obiectivele operaționale vor constitui un
set unitar și restrâns de patru-cinci obiective, cu referire
directă la experiențele de învățare vizate.
 Conținuturile abordate sunt selectate și abordate în
strânsă relație cu nucleul de integrare curriculară (tema
săptămânii, tema anuală de studiu...)
 Fiecare din situațiile de învățare proiectate și
desfășurate în cadrul activității integrate contribuie la
explicitarea, analiza, rezolvarea temei activității.
 Activitatea integrată trebuie să vizeze antrenarea de
abilități disciplinare și/sau transferabile, oferind copiilor
ocazii de comunicare, cooperare, utilizare a unor surse
variate de informații, investigație, experimentare,
identificare de soluții, testare de ipoteze etc.
PAȘI ÎN PROIECTAREA UNEI TEME CROSSCURRICULARE:
 Planificarea timpului
 Colectarea/mobilizarea resurselor necesare
 Proiectarea activităților de învățare și planificarea (ce
facem, de ce facem, cu cine, cum, când și unde, care sunt
rezultatele)
 Desfășurarea activității culminante (eveniment) și
evaluarea finală a temei.
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3. Tipuri de activități integrate întâlnite în aplicarea
noului curriculum
3.1. Activitate didactică de sine stătătoare, având
conținuturi integrate, care articulează armonios conținuturi
referitoare la două sau mai multe domenii experiențiale.
Durata unei astfel de activități va fi aceea a unei activități
didactice din grădiniță, conform vârstei copiilor.
Exemplu: Tema săptămânii fiind Oameni și case, se
poate desfășura într-una dintre zile o activitatea integrată
care poate conecta conținuturi din două domenii: Estetic și
creativ și Științe. Astfel, activitatea poate fi organizată în
jurul unei activități practice de construcție a unor case din
materiale diverse, fapt care implică și rezolvarea unor
probleme matematice (să măsoare, să împartă în două
sau în sferturi, să grupeze elementele date/materialele
după formă, mărime și culoare, să folosească un număr
dat de elemente în forme geometrice diferite etc. La
sfârșitul activității, fiecare copil/grup de copii își va
prezenta casa, iar colegii, în funcție de criteriile stabilite de
comun acord la început, îi vor acorda cheia potrivită,
respectiv o cheie care are numărul corespunzător notei
care i se potrivește lucrării (chei cu note de la 1 la 10).
3.2. Activitate integrată care include mai multe secvențe
didactice – situații de învățare ale căror conținuturi (ale
două sau ale mai multor domenii experiențiale sau
categorii de activitate) se articulează în jurul unui nucleu
de integrare curriculară. O astfel de activitate didactică
integrată se va desfășura pe parcursul duratei de timp
dedicate activităților comune.
Exemplu: Tema proiectului este Iepurele și proiectul
durează doar o săptămână. Într-una din zile, se poate
desfășura cu copiii o activitate integrată care se articulează
în jurul conceptului de iepure și care include situații de
învățare din Domeniul Limbă și comunicare și din
Domeniul Științe. Astfel, copiii vor fi invitați să se așeze pe
pernuțe și să vizioneze un spectacol de teatru: "Coliba
iepurașului". Teatrul va fi prezentat de educatoare, până la
momentul în care iepurașul rămâne fără casă și este
azvârlit afară de vulpe. Pe fundalul plânsetului iepurașului
din poveste, un lucrător de la magazinul specializat în
vânzarea animalelor mici de casă va intra în clasă cu un
iepuraș, spunându-le că este chiar iepurașul din poveste.
Educatoarea va folosi acest prilej pentru a deturna atenția
copiilor și pentru a lăsa copiii să facă cunoștință cu
iepurașul, să discute despre el cu lucrătorul care l-a adus,
dar și între ei, împărtășindu-și din experiențele proprii
legate de întâlnirea cu un iepuraș, etc. Se va pune un
accent deosebit pe învățarea activă și pe libertatea copiilor
de a investiga, fiecare după dorință și după posibilități ceea
ce este de interes pentru ei. În final, o discuție de grup, cu
toți copiii strânși pe pernuțe în jurul iepurașului și cu
posibilitatea de a-l mângâia fiecare sau de a-l ține în brațe
puțin, va stabili ceea ce știu ei despre iepure. Drept
mulțumire pentru iepuraș, că a fost cuminte și s-a lăsat
"studiat", și pentru lucrătorul care l-a adus și le-a spus
atâtea lucruri interesante despre iepuraș, copiii vor
interpreta, împreună cu educatoarea, jocul cu text și cânt
"Iepurașul Țup ". După un moment de pauză, copiii se vor
întoarce la teatru, urmărind, în continuare, ce s-a întâmplat
cu iepurașul și cu căsuța acestuia.
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3.3. Program de activitate integrată având conținuturi
articulate în jurul unui nucleu de integrare curriculară, care
cuprinde o parte sau toate activitățile comune ale zilei și o
parte sau toate activitățile alese.
Exemplu: Tema săptămânii este Pădurea, iar tema
zilei poate fi În excursie. Scenariul va cuprinde fragmente
de educație muzicală (DEC) și de educație fizică (DPM),
de activitate matematică (DȘ) și de educație moral-civică
(DOS), după cum urmează.
Copiii sunt așezați pe covor, în poziția întins pe spate,
cu ochii închiși, și sunt invitați să audieze ceva la
casetofon. La casetofon se va auzi o înregistrare cu
zgomote din natură (foșnet de frunze, vânt, ciripit de
păsărele), toate pe un fundal muzical liniștitor. În timpul
audiției educatoarea va trece printre copii și le va sugera
să se relaxeze, să încerce să-și imagineze că sunt într-o
pădure, într-o zi frumoasă de primăvară, că soarele le
mângâie fețele, că sunt o mulțime de flori în jurul lor și că
miroase a iarbă crudă, etc. După cinci minute,
înregistrarea va fi oprită și educatoarea va mângâia câte
un copil pe creștet, rugându-l să deschidă ochii și să spună
ce a văzut și ce a simțit în visul lui de o clipă. După ce sunt
ascultate impresiile a 3-4 copii, educatoarea va invita copiii
într-o excursie, tot imaginară, prin această pădure. Astfel,
copiii se vor alinia, își vor pune rucsacurile în spate și, cu
atenție, vor păși în cerc, în urma doamnei educatoare,
executând diferite forme de mers și alergare. Printre
formele de mers și alergare se poate intercala jocul cu text
și cânt "Când am fost noi la pădure". În timpul excursiei
copiii vor întâlni obstacole (crengi, buturugi sau mlaștini)
pe care le vor trece cu grijă și corect, rând pe rând. La un
moment dat, ei vor ajunge într-o poieniță, unde se vor
așeza pentru a se odihni. Aici, educatoarea le va atrage
atenția asupra florilor frumoase care îi înconjoară și îi va
invita să lucreze și ei flori asemănătoare acestora cu
materialele pe care ea le-a luat în propriul rucsac (pătrate
de hârtie glasată de diferite culori, foarfece, lipici). Fiecare
copil va lucra la floarea lui, după cum dorește și simte,
apelând la tehnica pe care o stăpânește cel mai bine.
Florile vor fi puse de către copii într-un coș de răchită.
După ce au lucrat, copiii vor prepara și servi, împreună cu
educatoarea, cartofi copți în jar (surpriza excursiei). Încep
pregătirile: fiecare copil va fi invitat să ia câte un cartof; un
copil va număra băieții, iar altul va număra fetele, după
care vor stabili care grup este mai numeros și cu cât
anume; copiii vor stabili dacă numărul cartofilor deținuți de
băieți este mai numeros decât cel al fetelor și cu cât; un
copil va fi invitat să descopere câți cartofi mai sunt în coș;
pentru cartofii rămași copiii sunt invitați să ofere soluții
(dacă vor fi împărțiți, cum vor fi împărțiți etc); fiecare copil
va fi pus în situația de a strânge și aduce tot atâtea
crenguțe pentru foc câți cartofi au fost în plus în coș.
Educatoarea, asistată de copii, va aranja crenguțele pentru
foc, va „aprinde“ focul și va discuta cu copiii despre aceste
lucruri subliniind niște reguli de comportare importante
despre locul care se alege pentru un foc în pădure, despre
cum se face, întreține și păzește focul, despre cum se
folosește el, despre cum ne comportăm atunci când
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suntem în preajma lui, etc. Evident, experiența copiilor
legată de aceste lucruri va fi și ea folosită în timpul
discuțiilor. După prepararea cartofilor aceștia vor fi serviți,
ținând cont de alte reguli, stabilite și discutate cu copiii.
Excursia va lua sfârșit, după „stingere“ focului și
strângerea tuturor lucrurilor personale sau a deșeurilor
care ar putea strica aspectul pădurii, odată cu întoarcerea
ÎNVĂȚĂMÂNT
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Grădinița p. p. ”Rița-Gărgărița” Brănești, jud . Ilfov
Grupa: Mijlocie - “Strumfii”
Educatoare: Niță Carmen
Nivel:I
Domeniu: Domeniul Științe
Categoria de activitate: Cunoașterea mediului
înconjurător
Tema anuala: „Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”
Tema proiectului: “O poveste să-ți mai spun…”(3
saptamani-III)
Tema săptămânală:”Unde au fugit odată jucăriile…”
Tema activității:”Tot felul de jucării, oare din ce sunt
făcute, copii?”
Tipul de activitate: însușire de noi cunoștiințe
Forma de realizare: observare și joc senzitiv
Scopul:-însușirea de noi cunoștiințe cu privire la gruparea
jucăriilor după materialul din care sunt confecționate,
părțile componente și modul de folosire,
Obiective operaționale:
-O1-Să identifice principalele categorii de jucării
(ex:plușuri, cuburi de lemn,puzzle-uri, jucării din plasticpăpuși și mașini);
-O2-Să identifice materialele din care sunt făcute
jucăriile;
-O3-Să participe la jocul senzorial;

Eveniment
didactic
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-O4-Să-și exprime propriile impresii si trăiri cu privire la
jucăria aleasă;
Strategii didactice:
- a) Materiale didactice:mobilierul grupei reorganizat
potrivit cerințelor activității, jucării confecționate din diferite
materiale,forme și mărimi, o eșarfă, bulinuțe pentru
recompensarea copiilor la finalul activității;
- b) Metode:observația, conversația,explicația și joc
senzorial;
Jocul senzorial:”Ghiceste ce ai primit!”
Sarcina didactică:identificarea unei jucării cu ajutorul
simțului tactil și denumirea ei;
Regulile jocului:Educatoarea solicită copiilor să formeze
echipe de câte doi copii, un preșcolar va alege după
preferință o jucărie din cele expuse și observate deja și i-o
va oferi partenerului său legat la ochi. Acesta va trebui să
identifice categoria din care face parte jucăria cu ajutorul
simțului tactil.
Elemente de joc: surpriză, legarea la ochi cu o
eșarfă,ghicirea, aplauze;
- c) Forme de organizare:frontal,pe echipe,individual;
Durata:20-25 minute;
Bibliografie: Programa activităților instructiv-educative în
grădinița de copii, București, 2000.
Gheorghian E.,Taiban Maria,Metodica jocurilor și a
programului distractiv în grădinița de copii,Manual pentru
liceele pedagogice
de educatoare,Editura Didactică și Pedagogica,
București, 1973

Conținutul științific

1.Moment
organizatoric

-Aranjarea copiilor pentru activitate, asigurarea
ordinii și disciplinei;
Educatoarea îi introduce pe copii în sala de grupă
unde în prealabil măsuțele au fost grupate,
jucăriile frumos aranjate pe categorii și acoperite.

2.
Captarea
atenției
și
intuirea
materialului

Copiii privesc cu surprindere noul aranjament și
întreabă curioși ce se găsește sub învelitori.
Educatoarea le răspunde că azi au o misiune
foarte interesantă și grea, ei trebuie să
dovedească că se pricep foarte bine la jucării
pentru a deveni ajutoarele de nădejde ale
Doctoriței Plușica. Clinica Doctoriței Plușica s-a
mărit din cauza numărului mare de jucării care
trebuie consultate, iar doctorița iși caută ajutoare
noi și pricepute în ceea ce privește jucăriile, doriți
să-i dovedim că și noi știm foarte multe lucruri
despre jucării?
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3.Anunțarea
temei
enunțarea
obiectivelor
propuse

și

4.Reactualizare
a cunoștiințelor
5.Dirijarea
învățării

6.Încheierea
activității
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Pe fiecare masă sub păturică, așteaptă liniștite
câteva jucării pe care noi va trebui să le
identificăm materialul din care sunt făcute, dacă
seamănă cu obiectele reale și cum ne fac ele să
ne simțim . Îi vom demonstra Plușicăi prin
activitatea ”Tot felul de jucării, oare din ce sunt
făcute, copii?”în cadrul căreia vom observa din ce
sunt confecționate, care sunt părțile lor
componente, cum le folosim și cum ne fac să ne
simțim, iar apoi ne vom juca ”Ghicește ce ai
primit!”

Conversația

Reactualizarea cunoștiințelor se realizează printro conversație a educatoarei cu preșcolarii pe
baza materialului didactic.

Conversația

Educatoarea însoțită de preșcolari va merge la
fiecare măsuță, va dezveli, pe rând jucăriile
expuse și le va adresa copiilor întrebări referitoare
la materialele din care sunt confecționate, la
părțile componente și la sentimentele pe care
copiii le au referitor la acestea.
Educatoarea le propune apoi un joc senzorial
copiilor „Ghicește ce ai primit!”.Explicarea și
demonstrarea jocului.Copiii vor forma echipe de
câte doi: un copil va alege o jucărie preferată și o
va da partenerului său legat la ochi cu o eșarfă să
ghicească doar cu ajutorul pipăitului despre ce fel
de jucărie poate fi vorba.
Executarea jocului de probă. Se va executa cu
ajutorul unui preșcolar. Educatoarea îl va lega la
ochi cu o eșarfa, îi va da o jucărie aleasă la
întâmplare și îl va ruga să încerce să descopere
doar folosindu-se de pipăit despre ce fel de
jucarie e vorba.
Executarea propriu-zisă a jocului.Jocul se va
desfășura conform regulilor deja explicate până
când toți copiii vor participa la joc.

Conversația

Jucăriile
aranjate
pe
mobilier

Demon
-strația

Jucăriile
aranjate
pe
mobilier

La finalul jocului, după ce fiecare copil a
participat, preșcolarii sunt invitați să-și aleagă
jucaria preferată și să danseze cu ea dupa
melodia “Fuga jucăriilor”
Se fac aprecieri asupra modului în care copiii s-au
implicat în activitate, fiind recompensați cu
bulinuțe colorate

Jocul

Eșarfă

Catedra 82 – 83

Explicația

Jucăriile
aranjate
și
acoperite
pe
mobilier

Frontal

Evaluare
orală
frontală

Frontal

Evaluare
orală

Individual

Jucării
Bulinuțe
colorate

In echipă

individuală
și pe
echipă

Frontal

Evaluare
orală
și
aprecierea
rezultatelor
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PROPUNĂTOR: Prof. Înv.primar CRISTEA FULVIA
PERIOADA DE ELABORARE: 25.09.2017 – 18.10.2017
CUPRINS
CAPITOLUL I: Statele membre ale Uniunii Europene
SUBCAPITOLE: 1) Descoperǎ statele membre ale Uniunii Europene
2) Țǎrile membre ale Uniunii Europene în imagini
3) Președinții Uniunii Europene
SUBTEME:1.1. Istoricul Uniunii Europene
2.1.Imagini care prezintǎ elemente specifice din Romȃnia și din
celelalte țǎri membre ale Uniunii Europene
3.1. Președintele Parlamentului European
3.2. Președintele Consiliului European
3.3. Președintele Comisiei Europene
CAPITOLUL II: O Europǎ fǎrǎ frontiere
SUBCAPITOLE: 1) Simbolurile U.E.
SUBTEME:
1.1. Drapelul european
1.2. Imnul european
1.3. Ziua Europei
1.4. Mottoul U.E.
1.5. Moneda euro – moneda de schimb pentru mulți europeni
ARGUMENT
“Nu formǎm coaliții între state, ci uniune între oameni.”
Jean Monnet
Copilul, încă de la vârstă mică este atras de tot ce e în preajma sa, de casă, de satul sau orașul în care locuiește. Între
el și acest mic univers se naște o legătură trainicǎ, plină de o puternică încărcătură emoțională, care nu este altceva
decât embrionul aprinselor simțăminte de mai târziu ale iubirii de patrie. Astfel, cunoașterea spontană, mai întâi a
mediului înconjurător, reprezintă punctul de pornire al unui șir întreg de acțiuni conștiente, care vor duce cu timpul la
consolidarea înălțătorului sentiment de dragoste de patrie. O dată cu integrarea românilor în structurile europene,
diferitele grupări etnice, religioase, culturale și tradiționale trebuie educate în spiritual conlucrǎrii, al respectului și
toleranței. Educatorul ca și copilul se formeazǎ în noul context al integrǎrii în Uniunea Europeanǎ și prin noile strategii
didactice prezentate ca niște jocuri de învǎțare, de cooperare, distractive, învațǎ copiii sǎ rezolve probleme, sǎ ia decizii
în grup și sǎ aplaneze conflicte.
Am considerat cǎ, situațiile de învǎțare rezolvate prin metode interactive de grup dezvoltǎ copiilor gȃndirea
democraticǎ deoarece ei exerseazǎ gȃndirea criticǎ și înțeleg cǎ atunci cȃnd analizeazǎ un personaj, un comportament,
o faptǎ,o idee, un eveniment, ei criticǎ ideea,fapta, nu criticǎ personajul din poveste, copilul, adultul.
Un învǎțǎmȃnt care se vrea european, integrat în Uniunea Europeanǎ, urmǎrește ca noutate în Romȃnia,
individualizarea instruirii copiilor, tratarea lor diferențiatǎ, încurajarea celor care au nevoie de ajutor, proiectarea
strategiilor de stimulare a interesului copiilor pentru afirmarea de sine și pentru instruirea conform nevoilor și capacitǎților
fiecǎruia.
Astfel cǎ, în cadrul activitǎților din cadrul proiectului, Uniunea Europeanǎ în ochii noștri’preșcolarii/elevii au fost grupați
în funcție de abilitǎți, talente (inteligențe) pentru valorizarea cȃt mai eficientǎ a potențialului creator al fiecǎrui copil, dupǎ
cum urmeazǎ: verbalǎ/lingvisticǎ, logico-matematicǎ, vizualǎ/spațialǎ, ritmicǎ/muzicalǎ, corporalǎ/kinestezicǎ. La nivel
intelectual ele apar în combinații, fiecare individ fiind de fapt “o colecție de inteligențe“, oferindu-le tuturor șansa de-a
avea satisfacția propriei reușite.
În cadrul muncii în echipǎ, forma de activitate predominantǎ, elevii cu profil de inteligențǎ asemǎnǎtor au fost stimulați
sǎ interacționeze, sǎ-și exprime pǎreri proprii, sǎ colaboreze cu colegii în realizarea sarcinilor de lucru și sǎ se simtǎ
parte integrantǎ a unui cerc ce le-a pus în valoare aptitudinile.
SCOPUL PROIECTULUI:
Conștientizarea apartenenței la marea familie europeanǎ prin îmbogǎțirea sistemului de cunoștințe, cu informații
despre U.E.
Formarea competențelor adecvate muncii în grup.
Promovarea valorilor naționale și europene prin diverse activitǎți educative.
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FORMA DE REALIZARE: Activitate integratǎ
TIPURI DE INTELIGENȚĂ UTILIZATE ÎN CADRUL PROIECTULUI (Elevii au fost împǎrțiți pe grupe în funcție de
acestea).
Inteligența verbală/lingvistică
Inteligența logică/matematică
Inteligența vizuală/spațială
Inteligența corporală/kinestezică
Inteligența muzicală/ritmică
DISCIPLINE / ARII CURRICULRE
Limba și literatura romȃnǎ /Comunicare în limba romȃnǎ
Matematicǎ /Matematicǎ și științe ale naturii
Muzicǎ și mișcare; Arte vizuale și abilitǎți practice / Arte; Tehnologii
Educație civicǎ /Om și societate
COMPETENȚE ALE ÎNVĂȚĂRII INTEGRATE
Limba și literatura romȃnǎ
Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare
1.1. Realizarea de deducții simple pe baza audierii unui text literar sau informativ accesibil.
1.5. Manifestarea interesului pentru receptarea mesajului oral indiferent de perturbǎrile de canal.
2.3. Prezentarea ordonatǎ logic și cronologic a unui proiect.
Matematicǎ
Dezvoltarea abilitǎților și dorințelor elevilor de a utilize moduri matematice de gȃndire logicǎ, pentru rezolvarea
unor probleme din cotidian
2.4. Efectuarea de adunǎri și scǎderi de numere naturale în concentrul 0-1 000 000 sau cu numere fracționare.
5.1.Utilizarea tehnologiei specifice și a unor simboluri matematice în rezolvarea și/sau compunerea de probleme cu
raționamente diverse.
5.3. Rezolvarea de probleme cu operațiile aritmetice studiate, în concentrul 0 – 1 000 000.
Educație civicǎ
Aplicarea unor norme de conduitǎ în viața cotidianǎ
1. Recunoașterea locurilor de apartenențǎ (localǎ, naționalǎ, europeanǎ) în care se integreazǎ
persoane.
2.Identificarea unor elemente relevante pentru apartenența la diferite comunitǎți (localǎ,
naționalǎ, europeanǎ).
Arte vizuale și abilitǎți practice
Descoperirea și încurajarea aptitudinilor artistice ale copiilor
1.2. Evidențierea caracteristicilor diferitelor categorii de elemente de limbaj plastic, în compoziții în mediul înconjurǎtor și
în imagini
2.1 Realizarea de compoziții la alegere, valorificȃnd potențialul expresiv al limbajului plastic
Muzicǎ și mișcare
Cȃntarea individualǎ, în mici grupuri, în colectiv, însoțitǎ de elemente de mișcare cu diferențieri expresive.
DEZVOLTAREA ELEMENTELOR DE CONȚINUT
GRUPA- INTELIGENȚA VERBALĂ/LINGVISTICĂ
Va prezenta în cadrul capitolului „Statele membre ale Uniunii Europene”, urmǎtoarele:
- istoricul Uniunii Europene ;
- prezentarea unui filmuleț cu imagini reprezentative din țǎrile membre ale U.E. ;
- comentarea acestor imagini ;
- jocuri interactive prin care cei mici, cetǎțeni europeni au putut sǎ identifice unele edificii culturale din
Romȃnia, dar și din alte țǎri membre ale U.E. ;
- dezbatere pe baza oportunitǎților pe care le au ca și cetǎțeni ai U.E. ;
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- eseul „Romȃnia, țara mea frumoasǎ“;
Prof.înv.primar Fulvia CRISTEA
- prezentartea președinților U.E., în imagini: Președintele
Școala Gimnazială nr.3 Uzunu
Parlamentului European – Martin Schulz; Președintele
Consiliului European – Donald Tusk; Președintele Comisiei
Urmare din pagina 6
Europene - Jean-Claude Juncker;
- dialogul cu tema „Negocierea” (Tony Blair- fostul premier
britanic; David Cameron – premierul britanic; Roger Farage - liderul Partidului pentru Independența Marii Britanii);
- compuneri versuri ;
- recitǎri.
GRUPA – INTELIGENȚA LOGICĂ/MATEMATICĂ
Va prezenta în cadrul capitolului „O Europǎ fǎrǎ frontiere“, urmǎtoarele:
- identificarea unor situații concrete care se pot transpune în limbaj matematic (REBUSUL);
- scrierea cu cifre romane în situații concrete ;
- compunerea și rezolvarea de probleme pornind de la numere date;
- efectuarea unor calcule elementare în limita 1-10;
GRUPA - INTELIGENȚA VIZUALĂ/SPAȚIALĂ
Va prezenta în cadrul capitolului „Statele membre ale Uniunii Europene’’, urmǎtoarele:
exerciții joc de schițare prin desen: „Satul meu în Uniunea Europeanǎ’’;
Olanda- Țara lalelelor”; „Grǎdina francezilor’’; „Steagurile țǎrilor membre ale Uniunii Europene’’; „Portul popular din țǎrile
membre U.E.“;
- compoziții simple folosind aplicații informatice.
GRUPA – INTELIGENȚA CORPORALĂ/KINESTEZICĂ
Va prezenta în cadrul capitolului „Statele membre ale Uniunii Europene’’, urmǎtoarele:
- confecționarea stegulețelor statelor membre U.E.;
- realizarea albumelor „ Cultura naționalǎ’’și „ Romȃnia, țara mea frumoasǎ’’;
- colaj - „Ulcele din zona Munteniei’’;
- amenajarea sǎlii de clasǎ;
- realizarea expozițiilor: „Comorile neamului mǎ definesc’’ și „Arta culinarǎ a țǎrilor U.E”.
GRUPA- INTELIGENȚA MUZICALĂ/RITMICĂ
Va cȃnta, Imnul Național al Romȃniei “Deșteaptǎ-te, romȃne!”, versuri: Andrei Mureșanu și Imnul Uniunii Europene „Odǎ
bucuriei’’din Simfonia a IX-a, de Ludwig van Beethoven

RESURSE DE PROIECT:
RESURSE UMANE: învǎțǎtorii claselor I-IV, elevii clasei
a IV-a, pǎrinții și bunicii acestora
RESURSE TEMPORALE: 25.09.2017 – 18.10.2017
RESURSE FINANCIARE: Autofinanțare
RESURSE DE SPAȚIU: Liceul Tehnologic „Mihai
Viteazul” Cǎlugǎreni
Structura: Școala Gimnazialǎ NR. 3 Uzunu
RESURSE MATERIALE:
Laptop, CD-uri, videoproiector, aparat foto, camerǎ
video, carton duplex, poliester, hȃrtie glasatǎ, hȃrtie
creponatǎ acuarele, foarfece, adeziv, șabloane,
imprimantǎ, obiecte tradiționale de uz gospodǎresc,
costume populare, creioane,creioane colorate/cerate,
radierǎ, hȃrtie albǎ, pensule, burete, ațǎ
METODE DIDACTICE:
explicațiația,conversația dirijatǎ,învǎțarea prin
descoperire, problematizarea, jocul didactic, exercițiul,
dezbaterea, expunerea, povestirea, observația, turul
galeriei
MEDIATIZARE: Prezentarea proiectului în cadrul Cercului pedagogic;
EVALUAREA PROIECTULUI: Expoziția „Meritǎm sǎ fim cetǎțeni europeni!“,
CD (filmare și fotografii din timpul activitǎților),
postere.
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CUTIUȚA CU EMOȚII
Descrierea activităților:
Activitatea nr. 1. Să ne cunoaștem mai bine
Obiective specifice:
1. Să
dezvolte
abilități
de
autocunoaștere,
intercunoaștere, comunicare și relaționare
2. Să dezvolte abilități de autocontrol, în raport cu
reguli prestabilite și cunoscute
3. Să dezvolte abilități de autoapreciere și
interapreciere a comportamentelor din timpul
activității
Strategii:
Timp de lucru: 35 minute
Materiale necesare: 5 reguli în imagini, fișe de
autoevaluare a comportamentelor în raport cu
regulile de grup, creioane/culori, coronițe din carton cu
numele fiecărui copil, fișa cu zâmbăreți lipiți pe autocolant
Metode: expunerea, explicația, demonstrația, convesația,
jocul
Scenariul activitǎții:
Organizare: 5 minute
Primirea coronițelor de prinți și prințese, cu numele fiecărui
copil.
 Discuții cu copiii, pentru stabilirea regulilor- 5
minute:
prezentarea fiecărei imagini, analizarea ei de către copii și
precizarea regulii pe care o simbolizează- afișarea
imaginilor într-un loc vizibil.
 Exercițiu joc « Mingea fierbinte » (pentru o mai
bună cunoaștere a regulilor) - 8 min.:
Asezați în cerc, fiecare copil va striga un coleg pe numele
mic și, înainte de a arunca mingea
spre el, îi va adresa o întrebare despre o regulă. Acesta îi
răspunde și adresează, la rândul lui, altă întrebare unui
coleg, pasându-i mingea. Jocul se termină când fiecare
copil a primit o dată mingea (notă: daca un copil nu
răspunde corect la întrebare/ nu-și amintește răspunsul,
aruncă mingea la alt coleg, solicitând răspunsul la
întrebare).
 Exercițiu
joc
de
autocunoaștere,
intercunoaștere - 10 minute:
Asezați în cerc larg, pe scăunele, copiii care îndeplinesc
crieteriile enunțate de profesorul psiholog, vor trece în
centrul cercului- exemple de criterii: cei care au frați/ surori
mai mici; cei care au frați/ surori mai mari; copiii unici; cei
care au un animal acasă; cei care fac sport; cei cărora le
place să deseneze; cei cărora le plac poveștile ș.a.
Notă: copiii din centrul cercului aduc precizări- exemplu:
câți frați au, ce animal preferă etc.
La sfârșitul jocului, copiii se așează pe scăunele și răspund
la întrebările profesorului psiholog, exemplu: Ce ați aflat
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despre Mara? (că e copil unic, că are acasă un câine..., că
îi place să deseneze etc.)
Încheierea activității –7 minute:
 autoaprecierea respectării regulilor: fiecare copil
decupează și lipește/desenează chipul vesel
 în căsuța rezervată activității nr. 1, numai în
dreptul regulii pe care a respectat-o; în acest timp,
doamna ȋnvatatoare verifică dacă aprecierile sunt
corect realizate;
 evaluarea activității: fiecare copil apreciază cum sa simțit la activitate;
 aprecieri finale realizate de profesorul psiholog,
anunțarea următoarei întâlniri, rămas-bun.
Activitatea nr. 2. Ce înseamnă bunele maniere
Obiective specifice:
1. Să
dezvolte
abilități
de
autoanaliză
a
comportamentelor
prosociale/a
bunelor
manierepracticate
2. Să dezvolte abilități de comunicare, de autocontrol
în raport cu reguli prestabilite și cunoscute
3. Să dezvolte abilități de autoapreciere și
interapreciere a comportamentelor din timpul
activității
Strategii:
Timp de lucru: 35 minute
Materiale necesare: 5 reguli în imagini, fișe de
autoevaluare a comportamentelor în raport cu
regulile de grup, creioane, o coală de flipchart, markere,
handout-poveste cu tâlc
Metode: expunerea, explicația, demonstrația, convesația,
exercițiul de spargere a gheții
Scenariul activitǎții:
 Sumarizare - 2 minute: reamintirea regulilor,
respectarea lor pe parcursul activității și
autoaprecierea
la
sfârșitul
activității
nr.
2(desenarea chipului vesel pentru fiecare din cele
5 reguli respectate).
 Exercițiu de spargere a gheții - 10 minute:
profesorul psiholog va solicita un creion (de la
copii/ doamna educatoare) și, după ce-l va primi, îi
va MULȚUMI. Va demonstra în aer pentru copii
cum se desenează o floare. Când va da primului
copil creionul, îi va spune: POFTIM, apoi, îi va
solicita copilului să o imite; după ce acesta va
finaliza desenul și va da mai departe creionul, îl va
aprecia (nu în funcție de desen, ci în funcție de
cuvintele
folosite:
«multumesc»,
respectiv,
«poftim»). Jocul va fi executat de fiecare copil.
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Discuții cu copiii despre modul cum au realizat
sarcina și scopul ascuns al jocului, anunțarea
titlului activității- 3 min.
 Discutarea unei povestiri cu tâlc «Povestea
celor doi lupi» - 3 min.
(Într-o după – amiază, o bunică îi povesti nepotului său
despre o bătălie care se dă în toți oamenii.
Aceasta este o bătălie între doi lupi.
Unul se înfurie, e lacom, este gelos, egoist, minte, se
văicărește.
Celălalt e vesel, calm, iubitor, binevoitor, generos,
încrezător, optimist, recunoscător.
Nepotul se gândi pentru o clipă apoi întrebă:
- Și cine va câștiga această bătălie?
Bătrâna i-a răspuns simplu:
- Cel pe care îl hrănesc!
- Voi ce lup ați hrăni, de ce?)
 Analizarea unei imagini cu cuvinte magice și
completarea cu alte exemple de bune maniere
reieșite din poveste - exemple de cuvinte
magice: mulțumesc, te rog, poftim etc.-5 min.
 Reflecție asupra «lupului» pe care îl hrănesc/
calităților pe care vor să le dezvolte.
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Discuții cu elevii despre întâmplări în care au
dat dovadă de bune maniere-7 minute
 Încheierea activității –5 minute:
autoaprecierea respectării regulilor:
- fiecare copil lipește/desenează chipul vesel în
căsuța rezervată activității nr. 2, numai în dreptul
regulii pe care a respectat-o;
- în acest timp, doamna ȋnvatoare verifică dacă
aprecierile sunt corect realizate;
- evaluarea activității: fiecare copil apreciază cum
s-a simțit la activitate;
- aprecieri finale, anunțarea următoarei întâlniri,
rămas bun.

BIBLIOGRAFIE:
Maria Dorina Pașca, „Povestea terapeutică”, Editura
Ardealul, 2004

Proiect de parteneriat educațional
"MAI APROAPE DE LITERATURĂ,
MAI APROAPE DE EMINESCU "
CONCURS JUDEȚEAN LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
EDIȚIA a II-a 24-25 martie 2018
Prof.înv.primar Nineta VĂDUVA
Prof.înv.primar Rodica COPORAN
Școala Gimnazială “Mihai Eminescu”, Giurgiu

Proiectul de parteneriat educațional „Mai aproape de
literatură, mai aproape de Eminescu” s-a derulat pe
parcursul anilor școlari 2016-2017 și 2017-2018. Activitatea
Continuare în pagina 10
principală a proiectului a constituit-o concursul județean de
limba și literatura română, ediția I care a avut loc în perioada
25 – 26 martie 2017, respectiv ediția a II-a 24-25 martie 2018.
Acestea s-au derulat conform proiectului și regulamentului
propriu, fiind avizate de către Inspectoratul Școlar Județean
Giurgiu.
Unitatea școlară care a organizat acest proiect – ediția a II-a,
a fost Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” - Giurgiu
reprezentată de doamna prof. Ana Monica Zimnicaru în calitate
de director al unității școlare. Proiectul a fost inițiat de prof . înv.
primar Nineta Văduva și de prof. Ana Monica Zimnicaru,fiind
organizat în parteneriat cu:
Inspectoratul Școlar al Județului Giurgiu, Primăria Giurgiu,
Casa Corpului Didactic, Giurgiu, Centrul Cultural „Ion Vinea”,
Giurgiu, Asociația de Tineret Ion Vinea,Cenaclul Literar
„Luceafărul”, Editura Zorio, Asociația de părinți a Școlii
Gimnaziale „Mihai Eminescu”, Giurgiu.
Unitățile școlare care au participat la acest proiect și cu care a
fost semnat un Acord de parteneriat în acest sens, au fost
următoarele:
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Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Giurgiu, Școala
Gimnazială „Academician Marin Voiculescu” Giurgiu,
Școala Gimnazială „Sfântul Gheorghe” Giurgiu, Școala
Gimnazială Nr.5. Giurgiu, Școala Gimnazială ”Mircea cel
Bătrân” Giurgiu, Școala Gimnazială Nr. 10 Giurgiu, Școala
Gimnazială Nr. 7 Giurgiu .

Ediția a II-a a Concursului Județean „Mai aproape de
literatură, mai aproape de Eminescu” a înregistrat un
număr de 160 de participanți înscriși din rândul elevilor și
45 de cadre didactice participante/implicate.
Conform regulamentului concursului, au fost acordate
premii în ordinea punctajelor realizate de către participanți,
în procent de 30% din numărul acestora: Premiul I, Premiul
II, Premiul III și Mențiuni. Elevii care nu s-au aflat printre
câștigătorii acestei ediții, au primit diplome de participare.
Premiile au constat în cărți, seturi de instrumente de scris,
medalii și au fost oferite în cadrul festivității de premiere
desfășurată la Centrul Cultural ”ION VINEA ” Giurgiu, în
data de 25 martie 2017.

Concursul a fost structurat pe 2 secțiuni:
- I. Elevi - concurs: „Mai aproape de literatură, mai
aproape de Eminescu”.
- II. Cadre didactice - Comunicări metodico- științifice„Natura în opera lui Mihai Eminescu ”
Secțiunea I a fost gândită în funcție de ciclul de
învățământ în care au fost cuprinși copiii participanți
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(primar / gimnazial), pe nivele de educație. Realizarea
lucrărilor are ca izvor de inspirație opera lui Mihai
Eminescu urmărind stimularea dorinței de cunoaștere și
promovare a creațiilor eminesciene în activități
extracurriculare de tip concurs.
Sesiunea a II-a, adresată cadrelor didactice, a cuprins
lucrări ce au constat într-un material electronic, document
word, PPT (maxim 15 slide-uri), care au respectat tema
propusă. Secțiunile au avut atât un caracter didactic, cât și
un pronunțat caracter cultural-artistic.
Evenimentul didactic a fost mediatizat și promovat prin
postarea anunțului proiectului pe site-ul instituțiilor
partenere cât și prin publicarea rezultatelor obținute de
elevi pe site-ul instituțiilor partenere și pe site–ul școlii și
pagina oficială de facebook a Școlii Gimnaziale „Mihai
Eminescu” Giurgiu. În acest sens, un factor important a fost
determinat de prezența în momentele derulării concursului

a corespondentului Radio România - prof. Talianu Emil,
a directorului Editurii Zorio – scriitorul Petre Crăciun și
a președintelui Cenaclului literar „Luceafărul” – poeta
Pălăngeanu Dunia, care prin abordarea lor au adus un
plus de imagine concursului și școlii organizatoare și de
asemenea,
au
promovat
rezultatele
înregistrate.
Diseminarea s-a realizat în cadrul Asociației de părinți și în
cadrul instituțiilor de învățământ partenere.
Rezultate calitative și cantitative așteptate ca urmare a
implementării proiectului
Rezultate cantitative:
- creșterea numărului de elevi participanți la
activități;
- crearea unui blog în care vor fi publicate rezultatele
proiectului, impresii ale participanților, materiale de
studiu, link-uri etc.;
- alcătuirea unor materiale suport metodic.
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Prof.înv.primar Rodica COPORAN
Școala Gimnazială “Mihai Eminescu”, Giurgiu
Urmare din pagina 10

Rezultate calitative:
- îmbunătățirea calității actului de predare/învățare;
- experimentarea unor tehnici noi de predare;
- instruirea subiecților într-un mediu relaxat, necoercitiv, prin metode active;
- valorificarea potențialului creativ al participanților;
- dezvoltarea spiritului competitiv;
- creșterea potențialului elevilor de adaptare la
situații noi de învățare;
-

dezvoltarea abilităților de căutare și filtrare a
informațiilor;
creșterea capacității de analiză și sinteză a
informațiilor;

valorificarea resurselor de învățare online și offline;
orientarea intereselor elevilor din grupul-țintă spre
utilizarea bibliotecii școlare și on-line, ca alternativă
și complement al învățării clasice;
- formarea între grupurile de elevi participanți a
relațiilor bazate pe prietenie, toleranță, comunicare,
cooperare.
Coordonatorii echipei de proiect pentru Ediția a II-a a
Concursului Județean „Mai aproape de literatură, mai
aproape de Eminescu” au fost:
1. Prof. OPRIȘAN GIGI, inspector școlar general
2. Prof. ANDRAȘ ILDIKO, inspector educație
permanentă
3. Prof. CIOBANU DANA MIHAELA, inspector
învățămant primar
4. Prof.
GHEORGHIU
CORINA,inspector
învățămant primar
5. Prof. ENE NICOLETA,inspector școlar lb. și
literatura română
6. Prof. BALAN DUMITRA, director C.C.D. Giurgiu
7. Ec. BARBU NICOLAE, primar - Primăria
Municipiului Giurgiu
8. Prof. COPORAN RODICA, Școala Gimnazială
„Mihai Eminescu ”, Giurgiu
9. Prof, FILIMON FLORENTINA Școala Gimnazială
„Mihai Eminescu ”, Giurgiu
10. Prof. LĂCĂTUȘU MONICA, Școala Gimnazială
„Mihai Eminescu ”, Giurgiu
11. Prof. LIXANDRU CARMEN, Școala Gimnazială
„Mihai Eminescu ”, Giurgiu
Echipa de proiect a avut următoarea componență:
1. Prof. VASILE IULIA, Școala Gimnazială „Mihai
Eminescu ”, Giurgiu
2. Prof. GHELMEZ STELICA, Școala Gimnazială
„Mihai Eminescu
3. Prof. FRÎNCU MARIETA, Școala Gimnazială
„Mihai Eminescu”, Giurgiu
4. Prof. SIMION MARIANA, Școala Gimnazială
„Mihai Eminescu“, Giurgiu
-

Revista editată de:

Adresa: Str. Dr. Ion Munteanu, Nr. 3
Giurgiu, RomâniaTel. / fax. 0246212638
Web: www.ccdgiurgiu.ro
E-mail: ccdgr2002@yahoo.com
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DASCĂLUL,
ÎNTRE FORMARE ȘI INFORMARE
Prof. Mădălina OPRIȘAN,
Școala Gimnazială Nr.1 Oinacu
Continuare în pagina 13

lucrează cu un material mai prețios, mai complicat și mai
sensibil decît omul în devenire.
Ancorat în prezent, întrezărind viitorul și sondând
dimensiunile posibile ale personalității, educatorul
instruiește, educă, îndeamnă, dirijează, cultivă si
organizează, corectează, perfecționează și evaluează
neîncetat procesul formării și desăvârșirii calităților
necesare omului de mâine, fiind nevoit să se autoevalueze
și perfecționeze neîncetat.

Victor Hugo spunea că „Meseria de profesor este o
mare și frumoasă profesiune, care nu seamană cu nici o
alta, o meserie în care mediocritatea nu e permisă, unde
pregătirea excepțională nu se părăsește seara, odată cu
hainele de lucru. O meserie aspră și plăcută, umilă și
mândră, exigentă și liberă satisfăcătoare, o meserie care
epuizează și înviorează, ingrată și plină de farmec.”
Pornind de la ideea că un bun pedagog, pe lângă
stăpânirea conținutului disciplinei pe care o predă și a
tehnicilor de lucru specifice profesiei didactice, are nevoie
și de o cultură generală bogată, care să-i ofere posibilități
de intervenție educativă adecvată în situații diverse, devine
evident rolul formării continue pentru realizarea calității în
educație.

Formarea
continuă
profesionalizează
formatorul
educațional, astfel încât să reușească să răspundă pozitiv
nevoilor personale ale educaților și obiectivelor educației.
Educatorul profesionalizat are puterea de a ameliora
calitatea, de a promova schimbarea, de a asigura
eficacitatea educației, de a anticipa schimbarea.
Formarea continuă este o necesitate permanentă a
cadrelor didactice, indiferent de domeniul profesional și de
nivelul pregătirii fiecaruia, pentru că, așa cum nici nu există
o altă profesie care să solicite atîta competență, dăruire și
umanism ca cea de educator, pentru că în nici una nu se
Pagina 12 din 48

Este bine să realizăm motivarea cadrului didactic spre
formare continuă și dezvoltare profesională nu
unidirecțional, ci în contextul evoluției sale complexe ca
personalitate, întrucât perfecționarea cadrelor didactice
reprezintă o activitate cu conținut pedagogic și social
proiectată, realizată și dezvoltată în cadrul sistemului de
învățămînt, cu funcție managerială de reglare-autoreglare
continuă a procesului de învățământ, la toate nivelurile sale
de referință (funcțional-structural-operațional).
La nivel funcțional, perfecționarea personalului didactic
vizează stimularea capacităților pedagogice și sociale de
convertire practică a finalităților de sistem (ideal, scopuri
ale educației) în obiective angajate în cadrul procesului de
învățământ, în mediul școlar și extrașcolar.
La nivel structural, perfecționarea personalului didactic
vizează stimularea capacităților pedagogice și sociale de
valorificare deplină a tuturor resurselor pedagogice
(informaționale, umane, didactico-materiale, financiare)
existente la nivel de sistem și de proces.
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La nivel operațional, perfecționarea personalului
didactic vizează stimularea capacităților pedagogice și
sociale de proiectare, realizare, dezvoltare și finalizare a
activităților specifice procesului de învățământ (lecții,
cursuri, seminarii, lucrări practice, ore de dirigenție,
activități extrașcolare/cu: elevii, cadrele didactice, părinții,
alți reprezentanți ai comunității educative, activități
manageriale, metodice, de asistență psihopedagogică și
socială, de orientare școlară și profesională, de consiliere
etc.), în condiții optime, corespunzător contextului intern și
extern existent, pe termen scurt, mediu și lung.
Formarea constituie funcția centrală a educației
(exprimată ca formare-dezvoltare permanentă, necesară
pentru integrarea socială optimă a personalității umane).
De-abia după ce vom fi conștientizat toate acestea și faptul
că un dascăl bun trebuie să fie sincer și corect cu elevii, cu
părinții elevilor și mai ales cu el însuși, vom reuși să fim
eficienți în demersul didactic, adică să-i tranformăm pe
elevii noștri în oameni capabili să se adapteze vieții de
mâine.
Casa Corpului Didactic Giurgiu vine în întâmpinarea
nevoilor de formare pe toate nivelurile, cu o ofertă variată
de programe, care poate fi consultată la adresa
http://ccdgiurgiu.ro/data/uploads/oferta/oferta_programe_d
e_formare_2017-2018.pdf.

ÎNVĂȚĂMÂNT
PRIMAR

Bibliografie:
1. Călin Marin, 1995, “Procesul instructiv-educativ”
Instruirea școlară (analiza multireferențială), Editura
Didactică și Pedagogică, București.
2. Maciuc Irina, “Formarea formatorilor. Modele alternative
și programe liniare” Editura Didactică și Pedagogică, RA,
București, 1998.

IMPORTANȚA ANALIZEI FONETICE
A CUVINTELOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNUL PRIMAR

Prof.înv. primar: Mădălina CĂIMĂCANU
Formarea deprinderilor ortografice și de punctuație
Școala Gimnazială Nr.3 Giurgiu
constituie una din principalele sarcini ale studiului limbii,
sarcină a cărei îndeplinire trebuie urmărită cu perseverență
Continuare în pagina 14
și fermitate de-a lungul anilor de școală de către toate
cadrele didactice. Învățătorii sunt cei dintâi care răspund de important mijloc de comunicare, trebuie să fie vorbită și
formarea acestor deprinderi și trebuie să asigure scrisă la fel de toți cei care o folosesc. „Limba copilului este
organizarea și desfășurarea în cele mai bune condiții a limba vorbită, vie, care corespunde trebuințelor și
intereselor sale”.
procesului învățării scrierii corecte.
De asemenea sunt datori să explice elevilor, potrivit
posibilităților lor de înțelegere, că limba, ca cel mai
Pagina 13 din 48
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Bazele deprinderilor ortografice și de punctuație se pun
concomitent cu învățarea citit-scrisului și cu formarea
primelor cunoștințe teoretice elementare‚ se amplifică și se
consolidează cu treptata însușire a noțiunilor și sistemului
noțiunilor de limbă. Aceste cunoștințe și noțiuni constituie
punctul inițial și fundamental teoretic al deprinderilor
respective. Cele mai multe dintre regulile și deprinderile
ortografice derivă și se sprijină pe cunoștințele de fonetică,
morfologie și chiar de lexic, iar cele de punctuație, pe
cunoștințele de sintaxă.
Procesul de formare a priceperilor și deprinderilor
ortografice și de punctuație este un proces de lungă durată,
el începe încă din clasa I, odată cu învățarea citit-scrisului
și se perfecționează apoi în clasele următoare. Regulile
ortografice și de punctuație însușite de elevii din clasele I-II
au o slabă fundamentare teoretică. Datorită lipsei unor
reguli la aceste clase, se recurge frecvent la explicații și
rezolvări situaționale. Acestea au menirea, în primul rând,
de a preveni eventualele greșeli și chiar de a pregăti (prin
semnalarea unor situații, a unor cazuri concrete,
particulare) elaborarea ulterioară a unor reguli noi.
În vederea însușirii deprinderilor de scriere corectă de
către elevi, e necesar să se respecte principiul
particularităților de vârstă. „Învățarea ortografiei trebuie să
urmeze evoluția genetică a copilului: trebuie să comunicăm
reguli de ortografie numai în limbajul vârstei și să folosim
pentru învățarea lor numai procedeele îngăduite de
structura mintală caracteristică stadiului respectiv de
dezvoltare psihică a elevilor”.
Potrivit acestui principiu, la clasele mici, însușirea scrierii
corecte necesită participarea analizatorilor auditivi, vizuali
și verbo-motori.
Rolul analizatorului auditiv apare în mod pregnant în
însușirea ortografiei acelor cuvinte care se scriu cum se
pronunță, conform principiului fonetic. Un alt aspect al
importanței acestui analizator îl prezintă însăși analiza pe
care elevii, sub conducerea învățătorului, o fac pentru a-și
însuși reprezentarea corectă a scrierii unui cuvânt a cărei
regulă de ortografie n-o cunosc. De exemplu, pentru
scrierea cu doi sau trei i la pluralul unor substantive
(băieții, geamgiii, etc), scrierea diferită a genitivului
singular la unele substantive feminine (păpușii, cutiei),
elevii claselor mici nu au cunoștințele teoretice
corespunzătoare.
În aceste cazuri, având în vedere corespondența dintre
ortografie și modul corect de pronunțare a cuvintelor, și
recurgând la analizatorul auditiv, pe baza analizei fonetice
a cuvintelor am prevenit eventualele grafii greșite.
Deci, auzul fonematic al micului școlar are un rol deosebit
în formarea deprinderilor de scriere corectă. Acesta
permite perceperea corectă a sunetului și recunoașterea
rolului acestuia în înțelegerea sensului cuvintelor. Un auz
fonematic deficitar duce la o receptare acustică incorectă a
sunetelor, la înregistrarea lor confuză. În astfel de situații,
este tulburată activitatea sistemului senzorial-auditiv al
vorbirii, activitate care, în situație normală, permite
asimiliarea, precizarea, gruparea și diferențierea sunetelor
vorbirii noastre.
Se pot semnala întârzieri în formarea percepției audioverbale și a analizei fonematice, adică a diferențierii logice
a sunetelor chiar și la unii elevi cu auzul normal. Ca
urmare, pentru înțelegerea fiecărui fonem ca unitate logică
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separată a cuvântului, trebuie pus accent pe formarea
percepției audio-verbale.
O atenție deosebită pentru dezvoltarea auzului
fonematic se acordă descompunerii propoziției în cuvinte, a
cuvintelor în silabe și a silabelor în sunete, apoi realizării,
pe plan verbal și auditiv, a drumului invers: sunet, silabă,
cuvânt, propoziție. Un elev care are capacitatea de a face
exerciții de analiză și sinteză fonetică are posibilitatea să
identifice cu ușurință structura fonetică a cuvintelor care
urmează să fie scrise.
Un rol deosebit în prevenirea greșelilor de ortografie îl
are pronunția corectă, ținând seama de principiul că „ceea
ce poate rămâne nedistins în pronunțare poate de
asemenea fi nedeosebit în scriere”.
O analiză fină a componentelor asigură dezvoltarea
aparatului verbo-motor de care depinde pronunțarea clară
a sunetelor și cuvintelor conform normelor ortoepice ale
limbii române și care, de fapt, reprezintă o condiție de bază
a realizării unui început bun în învățarea corectă a citirii și,
mai ales, a scrierii, știut fiind faptul că o mare parte din
regulile ortografice transpun în planul reprezentării grafice,
normele ortoepice ale limbii noastre literare. De aceea, în
clasa I, este necesar a se pune bazele unei pronunțări
corecte, care va ușura procesul scrierii corecte.
„Exercițiile de educare a auzului și a pronunției se
folosesc în interesul ortografiei atunci când regula de
ortografie concordă cu norma ortoepică”. Aceste exerciții
se folosesc pentru prevenirea unor pronunții greșite și
corectarea pronunției neliterare intrate ca atare în
deprinderi.
În prima situație, obiectul exercițiului este orice cuvânt
nou pe care-l învață elevii și care se scrie așa cum se
pronunță literar. Exemple: gingaș, miresme, festivitate.
Un termen nou devine achiziție autentică numai când este
învățat împreună cu pronunțarea și scrierea lui corectă.
În a doua situație, obiectul exercițiului este orice
pronunție regională (ușe, cuțât, ghie, etc) sau semi-cultă
(conrupt, pâine intermedială, etc). Asemenea cuvinte au
fost pronunțate corect, analizate fonetic, scrise la tablă și
apoi copiate în caiete de către elevi. Prin exercițiile
corective am urmărit să-i fac pe elevi conștienți de
deosebirea dintre pronunția cuvintelor respective și
modelele literare și să le formez deprinderi de pronunțare
conform cu modelul. Pronunția corectă nu se deosebește
totdeauna prin simpla imitare a modelului. Sunt necesare
exerciții repetate pentru a le forma elevilor deprinderi de a
pronunța corect oricând cuvântul respectiv și cuvintele cu
aceeași normă fonetică.
Bibliografie
1. Alexandru Graur, Mic tratat de ortografie, Editura
Științifică, București
2. George Beldescu, Ortografia în școală, Editura Didactică
și Pedagogică, București, 1973
3. Ioan Serdean, Metodica predării limbii române la clasele
I-IV, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1985
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BANII PE ÎNȚELESUL COPIILOR –
UN OPȚIONAL CU REZULTATE

Demarat în
anul 2007,
proiectul de
implementare a
educației
financiare în
rândul elevilor de
școală primară își
propune să vină
în sprijinul celor
care doresc să cunoască și să înțeleagă cât mai multe
despre bani și bănci. Primele cinci ediții ale cărții „Banii pe
înțelesul copiilor” au avut un real succes atât în rândul
elevilor, cât și al dascălilor.
Ținând cont de sugestiile acestora, dar și de prevederile
programei
școlare
aprobate
prin
Ordinul
nr.
4887/26.08.2013 al ministrului educației, implementarea
proiectului de introducere a educației financiară ca
disciplină opțională la nivelul învățământului primar (cls.a III
a și a IV- a) a început în anul școlar 2013-2014 pe baza
parteneriatului dintre MENCS și BNR.
Asociația pentru Promovarea Performanței în Educație
(APPE) – președinte prof. dr. ec. Ligia Georgescu –
Goloșoiu împreună cu Ministerul Educației Naționale și alți
actori de pe piața financiar-bancară au pus bazele unui
concurs național sub formă unei olimpiade prin care să fie
recompensați cei mai buni elevi de clasa a III-a și a IV-a la
materia „educație financiară”.
Anul
acesta
APPE
a
organizat
împreună
cu
I.S.J.
Prahova,
cea de a V-a
ediție
a
„Olimpiadei
Micilor
Bancheri”
în
parteneriat
cu
Banca Națională a României, Alpha Bank Romania,
Mastercard, Child and Youth Finance International, Școala
Superioară Comercială Nicolae Kretzulescu București,
Inspectoratele Școlare Județene implicate în concurs,
printre care și Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu.
Prima etapă, locală, a avut loc în perioada 5 – 18 martie
2018.
Din municipiul
și județul Giurgiu
s-au
înscris
următoarele
unități
de
învățământ:
- Școala
Gimnazială
„Mihai
Eminescu”
Giurgiu
–
coordonator prof.
înv. primar Văduva Nineta;
- Școala Gimnazială nr. 1 Găiseni – coordonator prof.
înv. primar Mateescu Gina;
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Prof. Dana CIOBANU,
Școala Gimnazială „Sfântul Gheorghe” Giurgiu

- Școala Gimnazială „Sf.
Gheorghe”
Giurgiu
–
coordonator prof. înv. primar
Ciobanu Dana;
Pentru faza națională s-au
calificat primii trei elevi de la
școlile înscrise la concurs:
- Școala
Gimnazială
„Mihai Eminescu” Giurgiu,
clasa
a
IV-a
B
–
coordonator
prof.
înv.
primar Văduva Nineta:
Ghețu-Pană Anastasia – 100
puncte
Frîncu Ioan Iacob – 100
puncte
Negru Costin – 97 puncte
- Școala Gimnazială nr. 1 Găiseni, clasa a IV-a A –
coordonator prof. înv. primar Mateescu Gina:
Manda Silvia Cornelia – 76 puncte
Papugiu Maria Alina – 72 puncte
Ștefan George Andrei – 66 puncte
- Școala Gimnazială „Sf. Gheorghe” Giurgiu –
coordonator prof. înv. primar Ciobanu Dana;
Muțuțună L.M. Denisa Maria – 95 puncte
Lazăr V. Ana – 89 puncte
Ungureanu C. Cătălina Cristina – 89 puncte
Faza națională se va desfășura în data de 4 mai 2018 la
București, la Școala Superioară Comercială Nicolae
Kretzulescu din București, B-dul Hristo Botev, nr.17. Le
urăm mult succes participanților noștri!
În fiecare an, după încheierea examenului dedicat
olimpiadei, organizatorii și partenerii stau de vorba cu
elevii, îi împart în mai
multe grupuri și efctuează
vizite
la
parteneri
(Mastercard, Alpha Bank,
BCR si BNR). Astfel, micii
bancheri au ocazia să
descopere
lucuri
interesante despre bănci,
carduri și bani, să-și
completeze cunoștințele și
totodată să-și satisafacă
curiozitățile.
Festivitatea decernării
câștigătorilor
Olimpiadei
Micilor Bancheri, la care pe
lângă
copii,
participă
invitați, dascăli, părinți, personalități din domeniul financiarbancar și presă are loc într-un cadru festiv, iar proiectele
realizate de elevi sunt expuse în cadrul evenimentului.
Sigur că în planurile cadru pentru învățământul primar
disciplina opțional este cuprinsă ca număr de ore între 0-1.
Pentru unii timpul înseamnă bani, pentru alții mai mult
decât atât. Dumneavoastră alegeți opționalul!
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EDUCAȚIA PATRIMONIALĂ. PROVOCĂRI ȘI OPORTUNITĂȚI
ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR CHEIE PRIN OPȚIONAL

Pledoarie pentru schimbare
A apărut o problemă importantă în învățământul
românesc și anume responsabilitatea locală pentru
calitatea educației, care necesită relații de colaborare între
școală-familie și comunitate, beneficiarii direcți fiind elevii.
Pentru a întări aceste relații și a ancora elevul în realitatea
cotidiană a comunității, a-l face să simtă că este parte
integrantă a acesteia, pe lângă parteneriate pot fi gândite și
opționale în acest sens, opționale care prin temele propuse
pot dezvolta la elevi norme și conduite sociomorale, abilități
și conduite civice în contextul european actual, aceasta în
termenii în care școala și familia sunt cei doi piloni de
rezistență ai educației, iar curriculum la decizia școlii este
adoptat în urma propunerii școlii și consultării familiei și
elevului. Așa este copilul beneficiar al actului educațional
promovat de cei trei factori deopotrivă.
Educația patrimonială devine tot mai proeminentă în
contextul educațional și de patrimoniu. Factorii de decizie
politică din cadrul organismelor UE(Consiliul Europei și
Comisia Europeană) și din organizații la nivel mondial, cum
ar fi UNESCO, promovează atât protecția patrimoniului
nostru cultural și natural, cât și utilizarea patrimoniului
pentru a îmbogăți procesele de învățare ale oamenilor, în
general și ale tinerilor, în special. Cele două componente
ale conservării patrimoniului – pe de o parte și educația
patrimonială – pe de altă parte, par a fi reciproc benefice.
Prin opționalul precum „Gostinu – localitate europeană”
elevii devin conștienți de valoarea patrimoniului, ca atare și
de valoarea sa în propriul proces de învățare și dezvoltare.
Astfel, patrimoniul va deveni mult mai apreciat și, în
consecință, protecția acestuia poate obține sprijin. În acest
curs am identificat ca beneficiari atât furnizorii serviciilor de
educație, cât și furnizorii de patrimoniu, dar, mai important
decât atât, am gândit că elevii vor cunoaște medii de
învățare bogate și pline de inspirație, care vor susține și
îmbunătăți procesele lor de învățare.
Pentru a veni în sprijinul celor susținute voi aduce în
atenție un astfel de opțional – GOSTINU, LOCALITATE
EUROPEANĂ, opțional propus și realizat de profesor
pentru învățământul primar Apostol Săndica pentru o clasă
a IV-a din localitatea Gostinu, cu speranța că poate fi un alt
mod de abordare a ofertei de opționale și o bună practică
în atingerea celor opt competențe cheie.

Profesor Săndica APOSTOL
Școala Gimnazială „Anghel Mareș”, Gostinu

I.

II. Programa de opțional
GOSTINU, LOCALITATE EUROPEANĂ
-OPȚIONAL INTERARII CURRICULARE
COMPETENȚE SPECIFICE
1.1 să identifice pe harta lumii continentele
1.2 să identifice pe harta Europei România
1.3 să identifice pe harta României localitatea Gostinu
1.4 să cunoască evenimentele din istoricul UE
1.5 să spună data intrării României în UE
1.6 să știe nume de țări membre UE
1.7 să cunoască simbolurile UE
1.8 să recunoască Imnul UE
1.9 să spună care este data „Zilei Europei’’ și cum a fost
stabilită aceasta
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ARGUMENT
Odată cu intrarea României în Uniunea Europeană,
fiecare locuitor al acestei țări este cetățean european și
atunci este firesc să fie cunoscute date despre Uniunea
Europeană încă de la vârste fragede, iar în clasa a IV-a,
aflându-se în planul cadru ca și discipline: limba și literatura
română, limba modernă, cultură civică, istorie, geografie,
muzică, educație-fizică, educație plastică, educație
tehnologică, conținuturile propuse pot fi însușite cu ușurință
– elevii pot utiliza harta, pot realiza cronologia
evenimentelor din istoricul UE, pot învăța cântece
populare, dansuri populare, pot realiza lucrări artistice, pot
realiza cercetarea zonei din diferite perspective, altfel spus
pot atinge toate competențele cheie.
În același timp trebuie a fi aduse în atenția copiilor
instituțiile existente în satul românesc, dar mai ales modul
în care acestea au adoptat politicile unitare impuse de UE
și ceea ce este specific satului românesc – tradiții,
obiceiuri, port popular. Satul românesc este izvorul
sensibilității și spiritualității românești, el nu trebuie să
moară, el trebuie să trăiască cu obiceiurile și tradițiile sale,
cu ocupațiile și portul oamenilor săi. Toate acestea sunt
parte a tezaurului culturii românești și contribuie la
identitatea noastră ca popor european. Deoarece Europa a
devenit „casa comună” a mai multor popoare și culturi,
pentru a contribui împreună la crearea marii familii
europene este nevoie să ne cunoaștem, să ne respectăm
tradițiile și obiceiurile, să promovăm valorile comune și să
ne asumăm responsabilitatea unei dezvoltări durabile la
nivel local și regional.
COMPETENȚE GENERALE
1. Cunoașterea istoricului Uniunii Europene
2. Identificarea politicilor unitare ale UE aplicate în diverse
domenii în localitatea Gostinu
3. Cunoașterea obiceiurilor, tradițiilor, portului național
local
4. Declanșarea și menținerea cooperării între elevi, atât
pentru optimizarea propriilor activități de învățare, cât și ale
celorlalți
5. Dezvoltarea capacității de explorare și investigare
COMPETENȚE SPECIFICE ȘI ACTIVITĂȚI DE
ÎNVĂȚARE
1. Cunoașterea istoricului Uniunii Europene
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
- prezentarea planiglobului și a hărții Europei
- ex. de identificare a Europei pe harta lumii, a României
pe harta Europei, a localității Gostinu pe harta României
- prezentarea pe hartă a statelor UE
- să aranjeze evenimentele din istoricul UE în ordine
cronologică
- audirea Imnului UE
- să realizeze prin tehnici de pictură, colaj steagul UE
- completare de rebusuri
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EDUCAȚIA PATRIMONIALĂ. PROVOCĂRI ȘI OPORTUNITĂȚI
ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR CHEIE PRIN OPȚIONAL
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2. Identificarea politricilor unitare ale UE, aplicate în diverse domenii în localitatea Gostinu
COMPETENȚE SPECIFICE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
2.1 să numească domeniile de activitate din localitatea
- vizitarea instituțiilor din localitate
Gostinu
- discuții cu reprezentanți ai instituțiilor de pe plan
2.2 să identifice schimbările survenite în localitate odată cu
local
aplicarea politicilor unitare
- realizare de compuneri, eseuri
2.3 să găsească beneficii aduse locuitorilor comunei prin
aplicarea politicilor unitare
3. Cunoașterea obiceiurilor, tradițiilor, portului național local
COMPETENȚE SPECIFICE
3.1 să numească tradiții și obiceiuri din localitate
3.2 să descrie tradiții și obiceiuri locale
3.3 să descrie portul național local
3.4 să interpreteze melodii populare
3.5 să realizeze pașii de dans popular specific
3.6 să știe care au fost îndeletnicirile oamenilor din aceste
locuri în trecut

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
- intervievarea unor batrâni din sat cu privire la datini
și obiceiuri străvechi
- completare de rebusuri
- realizare de interviuri
- realizare de eseuri
- audiție și interpretare de cântece populare
- realizarea pașilor de horă, sârbă...
- simularea de datini și tradiții locale

4. Declanșarea și menținerea cooperării între elevi, atât pentru optimizarea propriilor activități de învățare cât și ale
celorlalți
COMPETENȚE SPECIFICE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
4.1 să coopereze în activitățile de explorare a realității
- să realizeze portofolii cu informații, fotografii, din care
4.2 să conlucreze în activitățile de colectare a informațiilor
să reiasă portul local, datini….
5. Dezvoltarea capacității de explorare, investigare
COMPETENȚE SPECIFICE
5.1 să găsească fotografii vechi care să redea portul local,
activitățile oamenilor, personalități locale
5.2 să intervieveze locuitori ai satului pentru a afla informații
despre localitatea Gostinu, din trecut și prezent
CONȚINUTURI
I Europa, continent – Uniunea Europeană
- Continentul Europa
- Istoricul UE
- State membre ale UE
- Intrarea României în UE
- Simboluri ale UE
II Instituții, domenii de activitate și politici unitare
- Instituții în Gostinu
- Activități desfășurate de locuitorii comunei
- Politici unitare în diverse domenii de activitate din
Gostinu
III Datini, tradiții, obiceiuri, cântecul și dansul popular
STANDARDE DE PERFORMANȚĂ
1. să valorifice informațiile cu privire la trecutul și prezentul
localității Gostinu
2. să prezinte evenimente din istoricul UE
3. să recunoască simbolurile UE
4. să specifice schimbările din varii domenii de activitate in
Gostinu
5. să identifice căile prin care poate fi promovată și
dezvoltată localitatea natală
MODALITĂȚI DE EVALUARE
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ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
- expozitie de fotografii
- realizare de interviuri, reportaje, știri de presă
- publicare de articole în revista „Orizonturi Dunărene”

-

Observarea sistematică a elevilor
Probe scrise
Probe orale

-

Probe practice
Portofoliul
Proiectul
Eseul

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
M. Manolescu, Curriculum pentru învățământul primar și
preșcolar-teorie și practică, Ed. Credis, București, 2004
R. Tudorică, Programe orientative pentru disciplinele
opționale, Ed. Premier, Ploiești, 2007

III. Transdisciplinaritatea, modalitate de multiplicare a
dimensiunilor educației.
Prin aplicarea în demersul didactic al transdisciplinarității,
respectiv atingerea tuturor competențelor cheie în cadrul
opționalului GOSTINU, LOCALITATE EUROPEANĂ
considerăm că se pot urma însăși pilonii educației:
 a învăța să cunoști (să știi);
 a învăța să faci;
 a învăța să trăiești împreună cu ceilalți;
 a învăța să fii.
Catedra 82 – 83
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Transdisciplinaritatea devine astfel o șansă
extraordinară de a dovedi că știm să fim, știind să-i învățăm
pe elevi să învețe, să facă, să trăiască împreună cu ceilalți,
să fie fericiți.
IV. Concluzii
Derularea unui astfel de opțional reușește să întărească
relațiile comunitare de încredere și bunăvoință reciprocă,
stimulează imaginația, originalitatea, nonconformismul în
idei, nu numai a elevilor ci și a dascălilor și a părinților care
ajung să se cunoască mai bine, dar cea mai mare eficiență
o are în cultivarea sentimentului de mândrie națională,
întărirea convingerii de apartenență la locul unde te-ai
născut și ai crescut, imprimarea dorinței de a locui
permanent aici, de a păstra vie amintirea vremilor demult
apuse, a oamenilor care fac cinste locului dar și a dorinței
de a fi integrat activ comunității, de a contribui pe măsura
puterii la dezvoltarea și promovarea acesteia.
În mare parte activitatea desfășurată în cadrul unei
astfel de discipline opționale este una de explorare,

ÎNVĂȚĂMÂNT
GIMNAZIAL LICEAL

investigare, stocare de informații și materiale care să
certifice
spiritul
românesc,
nemurirea
neamului,
convingerea că poți să faci și tu ca acestea să lumineze
negura trecutului, să deslușească taine, să scrie, chiar
dacă pare pretențios – istorie.
Cu informațiile adunate și din dorința de a nu lăsa
numai în memoria elevilor tezaurul local se pot gândi
activități extracurriculare în parteneriat cu alte unități de
învățământ și alte instituții locale, județene, naționale care
pot sprijini astfel de inițiative.
Prin toate aceste practici, sintagma „ cetățenie
democratică”, care este tot mai vehiculată în mediul
educațional, cu referire la participarea elevilor și a cadrelor
didactice la activități extracurriculare, în spiritul dimensiunii
europene a educației capătă conținut, iar prin satisfacerea
dorințelor și intereselor de cunoaștere a tinerilor, sistemul
educațional devine centru resursă de dezvoltare a
comunității locale, iar competențele cheie capătă conținut.

BIBLIOGRAFIE:
Tudorică Roxana, Programe orientative pentru disciplinele
opționale, Editura Premier, Ploiești, 2007
Lazăr Viorel, Cărășel Aurel, Psihopedagogia activităților
extracurriculare,
Editura
Arves,
2007

ADN – SPIRALA VIEȚII

ADN este probabil cea mai cunoscută moleculă din
biologie, fiind prezent în toate formele de viață.
Fiecare celula din organism conține ADN sau codul genetic,
ceea ce da particularitățile fiecărui individ, fiind depozitarul
tuturor caracteristicilor sale. ADN-ul este cel care dictează
modul în care se evoluează, cresc, se reproduc și
funcționează toate formele de viață.
Diferențele din codul genetic sunt motivul pentru care
unele persoane au ochii albaștri, iar altele căprui, altele sunt
mai predispuse către anumite boli, păsările au câte două
aripi, iar girafele au gâtul lung. Toate acestea, sunt
manifestări concrete, imediat vizibile relative la modul în
care ADN-ul își face simțită prezența în absolut toate
organismele vii, influențându-le decisiv toate aspectele
legate de existența și funcționarea lor.

Profesor Gherghina BRĂGARU
Liceul Teoretic „Tudor Vianu” Giurgiu
Continuare în pagina 19

Ce este de fapt ADN-ul?
În esență, ADN-ul este o molecula foarte lungă ce conține codul genetic unic al fiecărei persoane. Aici se găsesc
”instrucțiunile” ce vizează compunerea proteinelor esențiale pentru funcționarea organismelor.
Aceste ”instrucțiuni” depozitate în ADN se transmit de la părinți la copii, ceea ce conduce la faptul că jumătate din ADN-ul
oricărui copil provine de la un părinte, iar cealaltă jumătate de la celalalt părinte.
Ideea ca ADN este purtătorul informației ereditare a fost confirmata de multe alte experiențe de transformare genetica
efectuate pe bacterii, plante si animale. J. Watson si F. Crick anunța în 1953 ca au reușit cu ajutorul razelor Roentgen să
descopere structura macromoleculei ADN. Modelul lor este confirmat de M. Wilkins și toți vor fi distinși cu premiul Nobel
pentru medicina si biologie(1962).
Molecula de ADN (acid dezoxiribonucleic) codifică nu doar informația necesară auto-replicării, ci și informațiile
necesare construirii unui întreg organism viu. Planurile și schițele pentru o furnică, un delfin, o broască-bou americană
sau un om - toată această informație - este încorporată în structura ADN-ului organismului respectiv, în cadrul unui cod
molecular lung de miliarde de litere.
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Molecula de ADN
Profesor Gherghina BRĂGARU
este bicatenară, fiind
Liceul Teoretic „Tudor Vianu” Giurgiu
formată din 2 catene
polinucleotidice, legate
Urmare din pagina 18
între ele prin legături de
hidrogen, dispuse helicoidal. Catenele
de ADN sunt formate din doar 4
molecule distincte - adenină, timină,
citozină și guanină (baze azotate).
Ne referim la acestea folosind inițialele
lor: A, T, C și G. Pentru fiecare treaptă
a "scării" coexistă două dintre cele 4
baze azotate și vorbim întotdeauna de
perechi de tipul A și T sau G și C,
astfel că dacă se cunoaște o parte
laterală a unei trepte a scării, în mod
automat cealaltă este cunoscută și ea.
Pas cu pas și preț de 3 miliarde de
litere se dezvăluie astfel "formula", „codul” necesar apariției unei ființe umane.
Existența acestui cod minuscul, scris moleculă cu moleculă în interiorul fiecărei celule, reprezintă în sine o descoperire
epocală.
Dar, recent, oamenii de știință au făcut și mai mult, "citind", deci, altfel spus, decodificând acest cod, deci examinând
literă cu literă și înregistrând ori memorând sub diverse forme atât genomul uman, dar și codurile genetice ale altor
viețuitoare.
Deși ADN-ul uman este alcătuit din aproximativ 3 miliarde de baze, mai mult de 99% dintre ele sunt identice la toți
oamenii. Aranjamentul lor definește informația disponibila pentru formarea si întreținerea organismului, tot așa cum
literele din alfabet pot fi aranjate în cuvinte si propoziții.
La om întreaga informație genetica este cuprinsa in 24 de tipuri de molecule de ADN bicatenar, constituind 24 de tipuri
de cromozomi.
Astfel celulele umane conțin 23 de perechi de cromozomi, adică un total de 46 de cromozomi. 22 de perechi se
numesc autozomi, ele arata la fel atât la bărbați cat si la femei. Cea de a 23-a pereche, cromozomii sexuali, diferă la
bărbat si la femeie. Femeile au 2 cromozomi X, în timp ce bărbații au un cromozom X si unul Y. Cei 22 de autozomi sunt
numerotați după mărime. Ceilalți doi cromozomi, X si Y, sunt cromozomii sexuali. Imaginea în care cromozomii umani
sunt ordonați pe perechi se numește cariotip.
Indiferent de structura organismului (animal, planta, om etc.) în care se afla, ADN-ul are aceleași componente si
substanțe chimice. Singurul lucru care face diferențierea dintre ADN-ul unui om si cel al unei plante e ordinea bazelor
azotate. Aceasta succesiune a bazelor se numește cod genetic.
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ORAȘUL MEU ÎN ZI DE SĂRBĂTOARE
Eleva Alexia BECEANU, clasa a VI-a
Prof. coord. Mihaela CERNAT
Sc.Gimn. nr. 10 Giurgiu

Precum fiecare oraș este călăuzit de o anume forță
divină, orașul meu, Giurgiu, s-a creat sub forța numelui
Urmare din pagina 19
Gheorghe, așa cum sărbătoarea îi este numită Sfântul
Gheorghe. Această zi, în care locuitorii giurgiuveni își
venerează orașul, nu este alta decât a douăzeci și treia zi a sunt copil giurgiuvean, am decis să-mi vizitez cartierele
orașului, printre care și bine știutul eveniment din sămânța
lui aprilie. Ziua orașului!
În această zi, bulevardele locului meu de baștină sunt acestuia. Ce văd? E dezolantă fericirea îndreptată către
ornamentate în pasteluri de culori, cât timp locuitorii, printre paralelismul adevăratului Giurgiu. Observ tarabe de strict
care și eu, colecționează roadele Giurgiului cu privirea. profit, observ jocuri de noroc, observ o scenă amplă, unde
Deși adevărata fericire și recunoștință au fost deteriorate altădată cântau voci de soprană, dar acum? Creionez
pe parcursul anilor, Giurgiu încă mai este venerat sub aripa portrete triste ale giurgiuvenilor, mișcându-se lent printre
îmbulzeala de produse fără alegorie. M-am bucurat și eu,
Sf. Gheorghe.
Astfel, în fiecare an va exista o zi în care Giurgiu va fi pentru început, de mulțimea de oameni ce păreau a fi
dichisit în straiele lui Gheorghe; va da o ambianță de oraș veseli la înființarea orașului lor și orașului meu. Totuși,
sofisticat. Sau cel puțin așa ar fi. Căci, de-a lungul a tot mai după ce am recreat drumurile mele pe pietonala mărginită
mult timp, aceste podoabe se prăfuiesc, la fel și părerile de târguri, am aflat portița adevărului, citind de după ea
cum fericirea observată de mine nici nu era acordată
giurgiuvenilor.
În acest an, precum și-ntr-un alt număr mai mare, sărbătorii orașului. Era acordată arcadelor aranjate
atracția principală șade în centrul orașului. Precum și eu profitului, precum și muzica dedicată orașului era
Pagina 19 din 48
Catedra 82 – 83
Editura: CATEDRA, ISSN: 1582-3091

ÎNVĂȚĂMÂNT
GIMNAZIAL LICEAL

ORAȘUL MEU ÎN ZI DE SĂRBĂTOARE

nepotrivită. Văd cu ochiul liber cum atât de puțini
giurgiuveni cântă în surâsul nașterii acestui oraș, sub
penajul divinității, admirând mirajul oferit nu de presupusele
tarabe, ci de arhitectura în relief a meleagului lor. O parte
din locuitori zic că își iubesc orașul, însă pentru a face asta
trebuie să își păstreze condeiul lin de iubire și după ziua
aceasta temeinică, așa cum și acest județ merită iubirea și
patriotismul locuitorilor.
Orașul meu în zi de sărbătoare sclipește precum un
licurici într-o beznă largă, însă dacă nici măcar locuitorii
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Eleva Alexia BECEANU, clasa a VI-a
Prof. coord. Mihaela CERNAT
Sc.Gimn. nr. 10 Giurgiu
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acestuia, numărându-mă și pe mine, nu îi datorează iubirea
și mândria lor… Orașul meu în zi de sărbătoare este plin
de miraj lăudat de ochii orbi ai populației.

ALGORITMUL PRIN CARE EL ÎNVIE
Eleva Alexia BECEANU, clasa a VI-a
Prof. coord. Mihaela CERNAT
Sc.Gimn. nr. 10 Giurgiu

Și pretutindeni se va afla El, fie că-l voi simți sau nu prezența, care deja cutreieră sufletu-mi răzleț.
În fiecare nou duium cu douăsprezece fecioare, se va afla o zi, în pântecul anotimpului de lavandă. Și în acea zi,
deosebită de nașterea Lui strecurată printre bobocii lui decembrie, se reamintește algoritmul ce-arată cum El trăiește și
prin mine. Se numește Paște, deși pseudonimul pe care i l-aș fi țesut eu din anii aceștia nu există, deoarece este
neînsemnat. Această zi este înmiresmată de cartiere din flori pentru învierea Sa, precum și așa va rămâne. El călăuzește
o nouă cale către casa Lui, lăsându-mă să-mi topesc lanțurile de care trag absurd, cu lumina pe care El mi-o
încuviințează.
Există un algoritm ce, printr-un ochi de pizmă se poate ascunde între bulbii sădiți departe; însă care, prin ochii închiși
cât timp inima-i pergament deschis, se desfășoară precum un fir de ață. Un algoritm folosit de El, pentru care învie prin
noi, cei ce i se alătură, dar nu moare. Astfel, în fiecare zi numită Paște, îmi mistuiesc doar dorul, căpătând harul Său.
Acea flacără lichidă îmi scaldă ofuri grele și cugetări zavistnice, deschizând lacătul pe care-l puneam cu agonie la
meleagurile Lui. Paștele, pe lângă sclifoseala alarmantă a dorințelor omenești, este o metaforă. O enigmă prin care și în
cele mai reci nopți în care până și sulițele ceasornicului se învelesc de frig, atunci oamenii se adună la a Sa casă, pentru
a-i primi darul; o parte din sufletul Lui prin care și altele pot fi ogoite. Lumânarea aceea din lut nobil aduce un zmeu de
flăcări; o lumină sfântă ce și ea marchează pacea și ghizdavul în casa tuturor. Acea cometă maleabil se mișcă într-un
dans, pe cât povestește durerea de care m-a ferit și pe mine Mântuitorul, balade și doine pentru a ogoi mucegaiul din
vitrina trupului meu. Iar un așa licurici burnițează un an întreg, pentru a răsări o zi, două, câteva clipiri sau m omente. Însă
poate mistui jarul din alte suflete, care vor burnița doar la viețuirea ei, pentru a o auzi. Iar un așa dar, îmi croșetează în
liniile palmei harta către El. Cu toții primim șansa de a crede în El, însă nu mulți o consideră nestatornici.
Într-o liniște a suflărilor înghețate de timp, mereu va exista speranța oferită de El, o lumină ce va trezi o alegorie
simfonică din inima oricui. Astfel spus, Hristos a înviat!
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Realitatea contemporană demonstrează ca rolul școlii
nu numai că nu s-a diminuat, ci a devenit tot mai complex.
Ideile libertății și descătușării, umanismului și creativității în
educație, chiar dacă pătrund cu greu în mentalitatea
oamenilor, ne îndeamnă să distrugem zidul de nepătruns al
gândirii materialiste care ani în șir a creat stereotipuri
eronate. În actualul context avem nevoie de o educație
dinamică, formativă, centrată pe valori autentice.
Într-o accepțiune foarte largă, termenul performanță
desemnează rezultatele observabile ale învățării. Pentru
abordările
sociocognitive
ale
învățării,
termenul
performanță trimite la comportamentele care traduc
utilizarea de către elevi a cunoștințelor declarative ori a
cunoștințelor procedurale în diferite situații de învățare.
Performanța joacă un rol important în dinamica
motivațională. Ea este și o consecință a motivației,
deoarece cu cât un elev e mai motivat, cu atât performanța
sa va fi mai bună. Un elev motivat va persevera mai mult,
va utiliza strategii de învățare adecvate, care îi vor influența
performanța. Relația dintre motivație și performanță nu
trebuie privită unilateral, căci și performanța poate influența
motivația. Performanța, ca rezultat concret al activității de
învățare, devine pentru elev o sursă de informație care
dezvoltă abilitățile sale de reușită în activitățile pe care i le
propune profesorul. Un eșec repetat influențează
percepțiile acestuia asupra propriei competențe.
Efectul performanței asupra percepțiilor de sine ale
elevului poate fi pozitiv sau în același timp, un eșec poate
avea un efect negativ asupra percepțiilor elevului privind
propria competență, făcându-l să se îndoiască de propriile
puteri, lucru ce poate conduce pe elev către fenomenul
neajutorării învățate. Performanța nu reprezintă, așadar, o
simplă demonstrație a ceea ce elevul a învățat, ci este și
un eveniment prin care el se judecă, se evaluează, se
valorizează ca persoană negativă. Dacă un elev reușește
într-o sarcină de învățare în care s-a angajat cognitiv și a
perseverat pentru rezolvarea acesteia, el va estima că
performanța a fost meritată. Acest fapt va îmbunătăți opinia
elevului cu privire la propria activitate și îl va face să
valorizeze.
1. Nivelul de aspirație
Reglarea relației dintre motivație și performanță se
realizează și prin intermediul nivelului de aspirație. Când un
elev îndeplinește o sarcină de învățare, el poate avea un
sentiment de reușită sau de nereușită. Acest sentiment
rezultă din compararea unei informații actuale, rezultatul
obținut în sarcină, cu o informație de referință numită nivel
de aspirație. Nivelul de aspirație este definit drept
„asteptările, scopurile ori pretențiile unei persoane privind
realizarea viitoare a unei sarcini date'" (E.Hoppe) sau
„scopurile pe care subiectul își propune să le atingă într-o
activitate sau sfera de activități în care este angajat
profesional, social, intelectual" (F. Robaye). Nivelul de
aspirație este o modalitate prin care individul își fixează
valoarea sau ștacheta scopurilor în general sau în raport cu
diferite categorii de sarcini. El depinde, așadar, de
previziunea individului asupra posibilităților sale de reușită
într-o activitate. Psihologii au introdus o distincție între
nivelul de aspirație, care se referă la o realizare mai
îndepărtată, la îndeplinirea unor obiective de amploare, și
nivelul de expectanță, care exprimă rezultatul concret la
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care subiectul se așteaptă în urma rezolvării unei anumite
sarcini. În mod concret însă, se operează cu conceptul de
nivel de aspirație, care poate să acopere ambele situații.
Nivelul de aspirație are atât o componentă
motivațională, cât și una cognitiv-evaluativă, deoarece el se
fixează în funcție de imaginea pe care o are un individ
despre propria persoană și despre performanțele realizate
în prealabil la anumite categorii de sarcini. Așa se face că
aceeași notă obținută la o disciplină de învățământ (nota 7,
de exemplu) îl bucură foarte mult pe un elev, în timp ce pe
altul îl întristează. Cei doi elevi apreciază diferit aceeași
notă pentru că, pe baza rezultatelor obținute în prealabil la
acea disciplină de învățământ, au niveluri de aspirație
diferite. Elevul cu un nivel de aspirație ridicat va considera
nota 7 un eșec, în timp ce elevul cu un nivel de aspirație
scăzut va considera nota 7 un succes. Aceasta înseamnă
că furnizarea de feed-back elevilor, cu privire la rezultatele
obținute pe parcursul învățării, reprezintă un important
factor motivațional care va influența scopul propus pentru
etapele următoare ale învățării.
Cercetările referitoare la variațiile nivelului de aspirație au
arătat că succesul face să crească nivelul de aspirație, în
timp ce insuccesul îl coboară. Efectele se fac resimțite nu
numai pentru aceeași categorie de sarcini, ci și de la o
sarcină la alta. Există însă și diferențe individuale.
Persoanele foarte ambițioase nu renunță la țelurile lor chiar
dacă au avut un eșec. Aceste reacții atipice se datorează,
pe de o parte, trăsăturilor de personalitate, iar pe de altă
parte, mediului familial și educației. Condițiile educative din
familie și școală pot favoriza dorința realizării de sine,
ambiția, efortul sistematic, ceea ce va permite menținerea
aspirațiilor la același nivel, în pofida unor eventuale
eșecuri.
Nivelul de aspirație trebuie să fie în concordanță cu
posibilitățile individului. Cunoașterea propriilor posibilități
este foarte importantă. Un nivel de aspirație mult prea înalt
în raport cu posibilitățile reale este dăunător, deoarece îl va
angaja pe elev în activități pe care nu le poate îndeplini și
din care se va alege doar cu insuccese și cu decepții.
Sentimentul înfrângerii este demobilizator. El atrage după
sine pierderea încrederii în forțele proprii, frustrarea și chiar
resemnarea. Eșecul este resimțit cu atât mai puternic cu
cât aspirațiile sunt mai înalte. La fel de dăunător poate fi și
un nivel scăzut al aspirațiilor în raport cu posibilitățile reale,
deoarece împiedică progresul individului. Elevul obține cu
ușurință ceea ce și-a propus, fără un efort prea mare și fără
a-și valorifica la maximum posibilitățile. Cu timpul, se pot
forma și consolida trăsături precum: aversiunea pentru
eforturi prelungite, comoditatea, lipsa de ambiție.
Școala, profesorii pot contribui la formarea unei imagini
de sine corespunzătoare, la o mai bună autocunoaștere,
astfel încât nivelul de aspirație al elevului să fie în
concordanță cu posibilitățile sale reale. Se consideră optim
acel nivel de aspirație ce corespunde posibilităților maxime
ale elevului. Aspirațiile la acest nivel îl activează pe elev,
mobilizându-l la un efort susținut, și îi asigură obținerea
succesului.
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2. Optimum motivațional
Motivația reprezintă o condiție esențială pentru reușita
elevului în activitatea școlară. O problemă care se ridică
este următoarea: cât de puternică trebuie să fie motivația
pentru a obține performanțe superioare în realizarea
sarcinilor școlare? Cercetările au arătat faptul că atât
motivarea prea intensă (supramotivarea), cât și motivarea
prea scăzută (submotivarea) într-o activitate pot conduce la
rezultate slabe sau chiar la eșec. Supramotivarea
determină o mobilizare energetică maximă și o tensiune
emoțională ce pot avea drept consecințe blocajul psihic,
stresul, dezorganizarea conduitei și, în final, eșecul.
Submotivarea conduce la o insuficientă mobilizare
energetică, la tratarea cu superficialitate a sarcinilor, iar în
cele din urmă rezultatul este nerealizarea scopului propus.
În aceste condiții, s-a pus problema nivelului optim al
motivației care să conducă elevul către obținerea de
performanțe înalte în activitatea de învățare. Răspunsul la
această problemă se regăsește în legea optimumului
motivațional, cunoscută și sub numele de legea YerkesDodson, conform căreia creșterea performanței este
proporțională cu intensificarea motivației numai până la un
punct, dincolo de care urmează stagnarea și chiar regresul.
Momentul în care începe declinul depinde de complexitatea
și dificultatea sarcinii. În cazul sarcinilor simple, de rutină,
zona critică a motivației apare la un nivel mai ridicat, în
timp ce în cazul sarcinilor complexe, zona critică se
situează la un nivel mai scăzut.
Nivelul optim al motivației depinde nu numai de
dificultatea sarcinii, ci și de particularitățile psihice
individuale: emotivitate, echilibru, stăpânire de sine.
Persoanele care aparțin tipului puternic, echilibrat sunt
capabile să suporte tensiuni psihice semnificative,
provocate de stări emoționale mai intense sau de sarcini
mai dificile. Persoanele care aparțin tipului slab și celui
neechilibrat nu reușesc o asemenea performanță. Eficiența
activității este maximă la o anumită mărime a intensității
motivației, numită optimum motivațional. Acesta diferă de la
o activitate la alta și de la o persoană la alta.
Stima de sine reprezintă o evaluare pe care fiecare
persoană o face despre ea însăși, evaluare care poate fi
diferită, în funcție de forma pe care aceasta o îmbrățișează:
personală, colectivă, globală, multidimensională, de stare
sau dispozițională. Indiferent de tipul de personalitate, de
interesele pe care le avem, de statutul social la care am
ajuns, de abilitățile pe care le avem și pe care ni le-am
dezvoltat, toți ne facem această evaluare despre sine,
despre propria persoană, referindu-ne la cât de buni ne
considerăm a fi în comparație cu propriile expectanțe sau
cu ale altora.
Componentele stimei de sine sunt descrise în literatura de
specialitate ca fiind:
- iubirea de sine - componenta cea mai importantă
deoarece „a ne iubi nu suportă nici o condiție: ne iubim în
ciuda defectelor și limitelor, în ciuda eșecurilor și
înfrângerilor. Această iubire de sine necondiționată nu
depinde de performanțele noastre.” Dragostea pe care
familia o acordă în timpul copilăriei determină măsura în
care fiecare se iubește pe sine.
- concepția despre sine - vizează atât cunoașterea de sine,
cât și convingerea pe care o are o persoană cu privire la
posedarea calităților și defectelor sale, la potențialul de
care dispune și limitele care îl îngrădesc. Familia este cea
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care determină direcția spre care se îndreaptă concepția
despre sine a copilului prin proiectele pe care le fac părinții
pentru el.
- încrederea în sine – reprezintă capacitatea unei persoane
de a lua decizii pe baza propriilor abilități și însușiri psihofizice și de a acționa adecvat pentru a face față provocărilor
vieții. Aceasta se observă în comportamentul unei
persoane în situații neprevăzute sau inedite. Originea
încrederii de sine se află în tipul de educație primit de copil
atât în familie, cât și la școală, prin puterea exemplului și
buna comunicare. Indiferent de activitățile pe care le
desfășurăm, căutăm să satisfacem două trebuințe
indispensabile stimei de sine: necesitatea de a fi iubit
(apreciat, dorit, simpatizat) și necesitatea de a fi competent
(performant, abil, înzestrat).
Profesorul ar putea avea un rol important în atingerea
nivelului optim al motivației dacă îl va obișnui pe elev să
aprecieze corect dificultatea sarcinii didactice cu care se
confruntă și dacă va lua în considerație particularitățile
psihologice individuale atunci când concepe strategiile
didactice în articularea demersului metodic al lecției.
Fiecare elev, de-a lungul întregii școlarități, s-a confruntat
cu situații când a obținut anumite succese școlare – unele
remarcabile, altele mai puțin mulțumitoare – sau cu situații
când a înregistrat insuccese. Atât performanțele cât și
eșecurile i-au influențat sentimentul propriei satisfacții în
raport cu sine. Școala românească se confruntă din ce în
ce mai des cu elevi ostili, agresivi, anxioși/depresivi,
nemulțumiți de aprecierile profesorilor/părinților, ajungând
uneori la comportamente violente, consum de substanțe,
repetenție/abandon școlar. Trebuie să-i învățăm pe elevi să
aibă încredere în propriile forțe, să le conștientizeze, să
depună un efort voluntar pentru o învățare eficientă.
În concluzie, putem afirma că între performanță și stima de
sine există o relație de influențare reciprocă, deoarece
elevii care au o stimă de sine ridicată sunt predispuși la a
obține performanțe înalte, iar performanțele obținute le
stimulează pozitiv stima de sine și tot așa ca într-o spirală
ascendentă. Așadar performanța implică și influențează
stima de sine, iar stima de sine implică și influențează
performanța. Pe baza cunoașterii dimensiunilor pozitive
sau negative ale stimei de sine, putem realiza predicții
asupra performanțelor școlare ale elevilor și întocmi
programe școlare diferențiate și individualizate care să
asigure succesul școlar.
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„Suntem ceea ce gândim, tot ceea ce
suntem ia naștere din gândurile noastre,
cu gândurile noastre construim lumea”.
Gândirea critică în constelația modurilor de gândire
Deținător al unei capacități specifice de procesare a
informației în vederea dobândirii unor cunoștințe, priceperi,
abilități cognitive care sunt necesare rezolvării problemelor
ivite în viața cotidiană, omul se deosebește de celelalte
viețuitoare prin gândire. Fiecare dintre noi își formează un
stil propriu, o modalitate personalizată de abordare și
rezolvare a problemelor.
În clasificarea modurilor fundamentale de gândire,
oprindu-se asupra criteriului finalității, Mielu Zlate a
identificat: gândirea reproductivă, gândirea creatoare și
gândirea critică. Dacă gândirea reproductivă este liniară și
are grad ridicat de stereotipie și automatism, iar gândirea
creatoare vizează elaborarea a cât mai multor soluții
posibile, gândirea critică este centrată pe testarea și
evaluarea unor răspunsuri posibile într-o situație problemă dată, pe alegerea soluției adecvate și
respingerea argumentată a celor mai puțin adecvate. După
unii autori, gândirea creatoare și cea critică sunt fețe ale
aceleiași medalii, deoarece prima are utilitate și valoare
doar dacă în prealabil produsele ei au fost analizate și
evaluate critic în scopul întemeierii și fundamentării
raționale.
În lumea educatorilor, gândirea critică semnifică o
gândire de nivel superior bazată pe capacitatea celor ce o
practică de a raționa corect, coerent logic, pe baza unor
argumente suficiente, solide și valoroase și implică analiza,
sinteza, evaluarea pe baza unor criterii și valori dezirabile
social asumate de individ, practicate cu pricepere și
eficiență.
Condiția și modalitatea de realizare a învățării eficiente au
un rol esențial în dezvoltarea personalității individului,
gândirea critică se caracterizează prin:
a) formularea de către elevi a unor păreri
personale, eventual originale;
b) dezbaterea responsabilă a tuturor ideilor și
soluțiilor avansate;
c) alegerea rațională a soluțiilor optime din
multitudinea celor posibile;
d) rezolvarea eficientă a problemelor în timp optim.
În ciclul gimnazial cadrul didactic îi poate antrena în
împărtășirea ideilor și opiniilor lor, în emiterea unor judecăți
de valoare, în expunerea propriilor convingeri, prin
explorarea textelor literare. Sunt texte literare în care
elevul poate deveni cu ușurință capabil să devină un
subiect al educației, un actor social care va gândi clar și
coerent, adesea polemic cu alții, care argumentează „de
ce” –urile? și „pentru ce? ” –urile conduitelor sale și ale
celorlalți.
De fapt, a explora un text literar, a-l analiza critic, înseamnă
a face o „disecare” a lui, prin delimitarea componentelor
sale, prin extragerea și valorificarea conținutului de idei, de
sentimente, precum și a mijloacelor artistice, ceea ce la
clasele mici se realizează prin lectura explicativă și
interpretativă.
Lectura explicativă și lectura interpretativă nu sunt doar
un scop în sine; ele constituie, în primul rând, modalități de
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lucru utilizate de noi pentru a-i ajuta pe elevi să recepteze
și să interpreteze mesajul unui text. Destul de frecvent,
conținutul esențial al unui text este asimilat de elevi fie prin
reproducerea lui de către profesor, fie prin memorarea
mecanică a acestuia. În asemenea cazuri, elevii rămân
deseori doar la „litera” textului și nu sunt stimulați să
analizeze, să interpreteze, să exprime opinii, impresii
personale cu privire la mesajul lucrării citite. Lectura
explicativă, modalitate de lucru folosită în studierea
literaturii mai ales la clasele mari, a început să constituie un
mijloc de a-i pune în contact direct cu cartea, de a-i învăța
să descopere și chiar să aprecieze valențele multiple ale
expresiei tipărite. În ultima perioadă, lectura explicativă a
devenit un mijloc ineficient în analiza textelor literare mai
ales ținând cont de complexitatea acestora în manualele
recent apărute. De aceea, este necesar a fi utilizată și
lectura interpretativă care nu vine să îi ia locul ci doar să o
completeze, să ajute la o mai bună înțelegere a textului
citit, pentru că ea poate fi definită astfel: „…a înțelege și a
aprecia. Ea presupune un act de gândire și de
educație.”
Lectura interpretativă urmărește în egală măsură
analiza fondului unui text (idei, sentimente) și a formei
acestuia. Aceste două laturi ale ei sunt inseparabile.
Analiza formei nu poate fi un scop în sine, ci este
subordonată înțelegerii mesajului textului. Prin studierea
mijloacelor de expresie, deci a formei, se asigură o mai
bună înțelegere a semnificației conținutului. La aceasta mai
trebuie adăugat faptul că interpretarea unui text mai este
determinată și de particularitățile individuale ale celui care îl
analizează, de capacitatea acestuia de a se orienta în
textul citit.
JOCUL FIGURILOR DE STIL
Este un procedeu care contribuie la dezvoltarea
capacităților creative ale elevilor, a imaginației, având la
bază asociația și compararea ca operații ale gândirii.
Procedura de aplicare a tehnicii respective este
următoarea:
– Se propun elevilor termenii-cheie ai poeziei (ex., poezia
Iarna de V. Alecsandri – iarnă, nori, troiene, fulgi, plopi,
întindere, sate, soare, sanie);
– Elevii atribuie fiecărui cuvânt însușiri, acțiuni neobișnuite,
obținând astfel sintagme inedite. Pentru a le facilita munca,
profesorul le poate oferi următorul model:
iarna (cum este?) .............., .............., ..............., ...............
iarna (ce face?) ................., .............., ..............., ...............
întindere (ce fel de?) ........................., ..............., ................
fulgii sunt asemenea .........................
– Se discută, din perspectiva originalității și a conotațiilor,
îmbinările de cuvinte formate („Care place mai mult și de
ce?”, „Ce semnificații comportă?”);
– Elevii selectează din operă îmbinările de cuvinte în
componența cărora intră termenii-cheie cu care au lucrat
până în acest moment (cumplita iarnă, iarna cerne, norii de
zăpadă, troiene lungi, călătoare, fulgii zbor, plutesc ca un
roi de fluturi albi etc.);
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– Se compară îmbinările de cuvinte alcătuite de elevi cu
cele din text; („În ce măsură s-au apropiat de variantele
scriitorului?”, „Care sunt asemănările, deosebirile?” etc.);
– Se descifrează conotațiile sintagmelor atestate în operă,
avându-se în vedere ineditul expresiei, forța de sugestie,
viziunea autorului asupra celor descrise, stările trăite,
materializate în sistemul figurilor de stil.
În alte cazuri, elevii, uniți în grupuri, rezolvă sarcini de lucru
diferite, cum ar fi: să găsească epitete pentru termeniicheie ai operei propuși de profesor (grupul I), să
construiască expresii metaforice cu aceiași termeni (grupul
II), să alcătuiască comparații (grupul III), personificări
(grupul IV). În continuare, procedura de lucru rămâne
aceeași: expresiile elevilor vor fi comparate cu ale
scriitorului, atestate în text.
TEXTE CALCHIATE
Prin acest joc didactic elevii însușesc diferite tipuri de
structuri lirice, procedee de compoziție, modalități de
exprimare artistică.
Procedura de aplicare este cât se poate de simplă. Elevilor
li se propune, atunci când este posibil, scheletul trunchiului
textual (fie înainte de studierea operei, fie în procesul de
comentariu propriu-zis al ei ori la etapa de încheiere), pe
care îl completează conform propriei înțelegeri și
sensibilități. Astfel, poezia Emoție de toamnă de Nichita
Stănescu poate sugera ideea unor texte construite pe
următoarea schemă:
A venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva,
Cu................., ori mai bine cu......................
Mă tem că ...........................................................................,
că.........................................................................................,
că.........................................................................................,
Și-atunci...............................................................................,
Având această schemă, elevii vor putea construi fără mari
dificultăți un nou text, pe care, în continuare, ca și în cazul
ideii migratoare ori al jocurilor-exercițiu nominalizate mai
sus, îl vor compara cu opera literară studiată (de pildă,
relaționați, din punctul de vedere al semnificațiilor și al
modului de exprimare, expresiile: „Acoperă-mi inima cu
focul iubirii tale” și „Acoperă-mi inima cu umbra ta”),
formulând concluziile de rigoare. Iată și un eventual text
ilustrativ creat în baza tehnicii „Texte calchiate”:
„A venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva,
Cu-n strop de lumină ori mai bine cu focul iubirii tale.
Mă tem că n-am să te mai văd, uneori,
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că am să te pierd dintr-o greșeală,
din a mea greșeală,
că ai să fugi departe,
Și-atunci fug și eu, dar fug spre tine, spre sufletul tău”.
Gândirea critică formează cetățeni veritabili pentru o
societate deschisă, cetățeni cooperanți, capabili de a
conduce, manifestă toleranță pentru persoanele care
provin din orice mediu dar să dea dovadă de inițiative,
ghidate de principii, dar capabili să găsească soluții care să
se adapteze realității în plină schimbare.
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Este important nu să spunem liber ce gândim ci să
simțim că putem gândi liber. Una din provocările deja
lansate în societatea contemporană este necesitatea
regândirii școlii, a educației formale, alături de cea
nonformală și informală.
Ca subsistem al macrosistemului de educație, sistemul
școlar, prin oferta sa educativă, contribuie la structurarea
traiectelor de (auto)formare și (auto)dezvoltare a
personalității individului, pregătindu-l pentru a fi un
beneficiar pretențios al educației permanente.
Temenul de modern este folosit în educație, de obicei
pentru a releva situația avansată a prezentului în relație cu
trecutul care a fost depășit prin dezvoltare. Pentru unii,
modernitatea este opusă practicilor tradiționale și se
caracterizează prin schimbare, inovație și dinamism.
Termenul de postmodernism apare pentru prima dată în
1870, într-un context artistic, când pictorul englez John
Watkins
Chapman
utiliza
sintagma
“pictură
postmodernistă” pentru a denumi fenomenul plastic
european ulterior picturii impresioniste. Către mijlocul
secolului al XX-lea termenul capătă o evoluție
spectaculoasă, extinzându-se în diferite domenii,
instaurând un nou stadiu al istoriei.Teoretic, curentul poate
fi asociat cu deconstructivismul, cu poststructuralismul
neopragmatismul.
Postmodernismul nu este în întregime original,
reprezentând punerea laolaltă a unor elemente venite din
curente diferite, uneori chiar contradictorii, apropiindu-și,
transformând și depășind, de exemplu, structuralismul
francez,
romantismul,
fenomenologia,
nihilismul,
populismul, existențialismul, hermeneutica, marxismul
occidental, teoria critică și anarhismul. În comun cu
Nietzsche și Heidegger, postmoderniștii împărtășesc
scepticismul față de posibilitatea adevărului, rațiunii și
universaliilor morale, o convingere că termeni ca bine și rău
sunt inadecvați, de unde rezultă insistența că interpretările
subiective și conflictuale sunt cele mai apropiate de
posibilitatea oamenilor de a ajunge la „înțelegere” (G.
Vattimo, 1993). Anumite variante ale postmodernismului,
ca și nihilismul, privesc viața dintr-o perspectivă pesimistă,
subliniind incertitudinea înțelegerii condiției umane și faptul
că procesul cunoașterii presupune contradicție.
Postmodernismul
împărtășește
spontaneitatea
populismului și un anumit antiintelectualism. În paralel cu
anarhismul, postmodernismul chestionează autoritatea și
impunerea arbitrară a oricărui punct de vedere singular,
sistemic; ambele tolerează perspectivele diferite, chiar
contradictorii. Din existențialism, așa cum este
formular de Sartre, este preluat antiumanismul.
Hermeneutica a contribuit la critica empirismului,
raționalității, științei universaliste și cauzalității mecanice.
Din romantism, postmodernismul a moștenit critica față de
obiectiv, față de tot ceea ce este considerat permanent,
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față de unitatea timpului și spațiului, dezvoltând accentul pe
trăiri,
fantezie,
emoții, pe exotic, metafizic, sacru, deviant, primitiv,
neobișnuit. În societățile moderne, cunoașterea e
echivalentă cu știința și e importantă în sine. Oamenii caută
căile optime pentru a dobândi „cunoaștere”, „știință” din cât
mai multe domenii, considerând că astfel vor fi recunoscuți
drept persoane educate. Într-o societate postmodernistă,
cunoașterea trebuie să fie funcțională, utilă; înveți nu doar
pentru „a ști” și a stoca o serie de informații din diferite
domenii, pentru a demonstra cat de „educat ești”, ci, înveți
pentru „a face”, pentru „a folosi” ceea ce ști, pentru „a
aplica” ceea ce ai acumulat, în folosul tău și al celorlalți.
A ști ce să faci cu ceea ce ai învățat este dezideratul
major al educației postmoderniste. Postulatele curentului
postmodernist în educație solicită apropierea individului de
lumea reală cu contradicțiile și complexitatea ei, cu
disfuncțiile, dezechilibrele ei, pentru a găsi soluțiile de
contestare și de reclădire optime (Elena Joița, 2002, p. 27).
Vorbind despre dezideratele educației postmoderniste,
Annette Gough (2001) specifică faptul că este necesară
recunoașterea și stimularea dezvoltării constructelor
cognitive ale copiilor, a căror origine se află în social,
interesându-ne de procesul lor sociogenetic. Ea enunță
imperativ faptul că avem nevoie de o (post)modernă știință
a educației, una care este democratică și recunoaște
constructele sociale și natura multiculturală a științei în
contextul său global. Avem de asemeni, nevoie de o
pedagogie care atrage atenția asupra procesului direct în
care cunoașterea este produsă și recunoscută, în care
agenții cunoașterii sunt concreți, vizibili și amplasați social.
Relațile educator-educat sunt deschise, bazate pe
sprijin
reciproc,
pe
dialog
constructiv
și
pe
cooperare.Important este cum folosește elevul/studentul
ceea ce a învățat, accentul punându-se pe formativ, pe
dezvoltarea proceselor cognitive.
Lecția este un proces dinamic care se pliază după
specificul nevoilor, preferințelor și rezistențelor elevilor. Se
încurajează participarea elevilor la construirea ei. Culturile
sunt respectate, nu numai pentru că au valoare egală ci și
pentru că se constituie în realități la fel de importante. Elevii
care aparțin minorităților culturale sunt stimulați să-și
păstreze valorile, luptând împotriva fenomenului de
aculturație.
Educația educă tinerii în spiritul valorilor universale.
Valori importante sunt considerate a fi: toleranța, lupta
pentru diversitate și libertate, promovarea creativității și
accentul pe emoție, pe intuiție.
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Pedagogia postmodernistă recunoaște existența
diferențelor de perspectivă, de idei și concepții concretizate
în moduri variate de a vedea, a simți și a trăi. Acest fapt se
constituie într-o precondiție a unei vieți democratice.
Școala postmodernistă consideră că respectul de sine este
o precondiție pentru învățare, iar educația poate fi înțeleasă
ca terapie. Educatorii postmoderniști își ajută elevii mai
degrabă să-și construiască identitățile decât să le
descopere. Activitățile au locații variate; învățarea se
realizează nu numai în clasă ci și în comunitate. Predarea
presupune asigurarea sinergiei între informațiile provenite
pe căi formale cu cele din surse nonformale și informale,
interconectarea experiențelor de învățare prin excursii,
prezența unor invitați în clasă, vizite la muzee, vizionarea
de filme.
Evaluarea este standardizată. În evaluare sunt favorizate
procesele de negociere care implică conlucrarea
decisională dintre elevi/student și profesorul evaluator.
Se evaluează în comun munca realizată împreună și
efectele reale ale formării. Clasele de elevi în viziune
postmodernistă, sunt privite de către Peter Appelbaun
(2001), drept adevărăte comunități de cercetare,
demonstrând importanța socialului pentru întreaga
învățare. Scopul nu este neapărat cel de a-i antrena pe
elevi în formularea de răspunsuri la întrebările și
problemele enunțate, ci mai mult, de a-i ajuta să descopere
căile de a pune întrebări și de a critica problemele.
Comunitățile de învățare create în școala postmodernistă
necesită abandonarea practicilor care întăresc ierarhia în
favoarea strategiilor care difuzează și decentrează puterea
Școala postmodernistă, prin educația și instruirea de
care este responsabilă, are ca preocupări fundamentale nu
numai investirea elevilor cu un sistem de cunoștințe ci și
îndrumarea și stimularea lor în direcția dezvoltării cognitive,
afective, sociale, a exersării abilităților în contexte variate,
în vederea pregătirii acestora pentru integrarea optimă în
activitatea și viața socială. Premisele dezvoltării
mecanismelor interne ale cunoașterii își găsesc o
concretizare adecvată în situațiile în care individul este pus
în situații reale de acțiune asupra problemelor de rezolvat.
Elevul/studentul trebuie solicitat să ia contact cu realitatea
cât mai des posibil, pentru a adopta decizii promte și
potrivite. Individul postmodern este „relaxat și flexibil,
orientat spre emoții, trăiri și simțiri interioare, manifestând o
atitudine de „fii tu însuți!” (Rosenau, 1992, p. 53). În
demersurile didactice, el trebuie privit în dublă ipostază: ca
subiect al propriei formări și ca agent al influenței sociale și
prin aceasta, al autoformării. Școala postmodernistă
trebuie să formeze agenții sociali capabili de diagnostic, de
intervenție și de schimbare a cadrului existențial.
Postmodernismul solicită din partea școlii și a indivizilor
răspunsuri la întrebări de genul: Ce vei face după ce ei
absolvi? Cum vei folosi ceea ce ai învățat? Cum îți vei
îmbunătății viața aplicând ceea ce ști? „Pentru cei mai mulți
dintre analiștii și experții actuali în teoria curriculum-lui,
spațiul clasei pare a fi o cutie neagră, insuficient cunoscută
și de multe ori ignorată. Ori în termenii perspectivei
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postmoderniste, ceea ce se petrece în clasă este cel mai
important lucru. Mesajul principal este că, la nivelul clasei,
nu avem de-a face doar cu transmiterea unui curriculum
dat și prefabricat, ci mai ales cu elaborarea și construirea
cotidiană și negociată a acestuia.” (Emil Păun, 2002, p. 21)
Implicațiile curentului postmodernist în practica educativă
au în vedere sensibilizarea și conștientizarea elevilor, de la
cea mai fragedă vârstă în direcția formării și aplicării
conceptelor despre viață și realitatea înconjurătoare.
Învățărea și școala trebuie să accentueze caracterul său
aplicativ, îmbinând teoria cu practica, concretul cu
abstractul.
Educatorul postmodernist este un căutător, un
producător pasionat și un distribuitor de cunoaștere
localizată. El devine un profesor-cercetător, și prin aceasta
un gânditor care reflectă la practica educativă, conștient
fiind de responsabilitatea sa în a cultiva la elevii săi, practici
investigative și reflexive. Concretizarea în plan educațional
a viziunii postmoderniste poate lua forma abordărilor „noilor
educații”, a alternativelor metodologice de predareînvățare-evaluare, a descentralizării decizionale și
curriculare, a dezvotării conduitelor democratice, a
comunicării eficiente pe toate planurile, a retehnologizării
învățământului.
Concluzionând, putem spune că pedagogia postmodernistă
are următoarele caracteristici:
 autoreflexivitatea – ceea ce presupune revizuirea
continuă;
 decentrarea și interculturalitatea – care se referă la
evitarea centrării pe o cultură dominantă și
reconsiderarea culturilor marginale, ale minorităților
care sunt la fel de importante;
 deconstrucționismul – ce presupune reinterpretarea construcțiilor teoretice și reconsiderarea
ideilor din perspective noi, diferite;
 non-totalitarismul, non-universalismul și nonesențializarea – se referă la contracararea viziunii
totalitariste, a culturii universale și a esențialismului
care neglijează diversitățile locale, alterând
interpretările;
 utilitatea – accentul se pune pe însușirea
cunoștințelor utile pentru viața individuală și
socială;
 dialogul și democrația – promovează toleranța față
de diversitățile (de idei, trăiri, sentimente, opinii,
interpretări etc.) din jur, favorizează procesele de
negociere și implicare, comunicarea educațională
bivalentă;
Regândirile și formulările teoretice, mai mult decât cele
practice, din perspectiva postmodernistă asupra educației
sunt totuși în faza de început și continuă să aibe tot mai
mulți adepți.
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Liceul Teoretic “Tudor Vianu” Giurgiu
Managementul clasei de elevi este definit ca abilitatea
profesorului de a planifica și organiza activitățile clasei,
astfel încât să asigure un climat favorabil învățării.
Managementul clasei urmărește prevenirea comportamentelor deviante și
rezolvarea problemelor comportamentale apărute.
Rolurile manageriale ale profesorului sunt următoarele:
 Planifică activitățile, determină sarcinile pe variate niveluri, își
structurează conținuturile, își programează acțiunile;
 Organizează activitățile clasei, determină climatul specific de muncă;
 Comunică informații variate;
 Conduce activitatea desfășurată în clasă după normativitatea
specifică;
 Coordonează activitățile, sincronizează realizarea obiectivelor,
armonizează stilurile și ritmurile, încheagă colectivul, previne
influențele negative;
 Îndrumă elevii în cunoaștere, în activitate;
 Motivează elevii prin echilibrul stimulare – sancționare;
 Consiliază elevii pe probleme specifice vârstei și individuale;
 Controlează evoluția elevilor în raport cu obiectivele;
 Evaluează atingerea performanțelor, standardelor date,
formulează judecăți de valoare.
Prin aceste comportamente, profesorul influențează managerial
activitatea instructiv– educativă, dar nu confundă cele două planuri de
acțiune.
Managementul clasei de elevi din perspectiva disciplinei matematică are
ca deziderate:
1. Crearea unui cadru adecvat de lucru care să conducă elevii la
manifestarea dorinței de cunoaștere, a perseverenței în rezolvarea de situații-problemă și la dezvoltarea unei
gândiri creative;
2. Identificarea unor situații problematice de învățare și remedierea dificultăților pe care le au elevii prin analiza
sistematică a erorilor frecvente și modificarea adecvată a demersului didactic;
3. Crearea unui sistem de înregistrare a progresului în învățare pentru a putea compara, evalua și prognoza evoluția
fiecărui elev.

Bibliografie:
 „Didactica Matematicii’’, Liviu Ardelean, Nicolae Secelean – Editura Universității „Lucian Blaga’’, Sibiu 2007.
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În practica de toate zilele, cunoașterea și evaluarea
persoanelor cu care omul intră în relații sistematice
constituie o necesitate ce nu poate fi contestată sau
ignorată. Încă în operele unor autori din antichitate (Homer,
Teofrast, Sofocle, Aristofan) se atestă faptul că aprecierea
și cunoașterea personalității reprezintă una din cele mai
străvechi preocupări ale omului, izvorâtă dintr-o necesitate
practică imediată a vieții colectivității. Cunoașterea
trăsăturilor psihice, a trăsăturilor de personalitate ale
colaboratorilor, ale partenerilor, ale subalternilor, ale
prietenilor sau dușmanilor a fost și este una din condițiile
luării unor decizii adecvate, una din premisele
indispensabile ale eficienței în acțiunile întreprinse de om.
Această preocupare se manifestă in legătură cu fiecare
individ, pe toate treptele dezvoltării sale fizice si psihice,
implicit, pe parcursul claselor primare, însă cu alți
protagoniști, elevul, dascălul, și ceilalți factori educaționali,
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având ca scop modelarea personalității viitoare, despre
care am făcut vorbire mai sus.
In virtutea primatului finalității umaniste a educației esențial
rămâne așadar pentru învățământul primar dezvoltarea
armonioasă a personalității fiecărui copil, în totalitatea
potențialităților fizice și psihice, a aspectelor etice si
estetice și potrivit particularităților sale personale și
culturale.
De aici necesitatea și sarcina de a oferi copiilor o educație
referitoare la mediul natural, cultural și social ce-i
înconjoară atât din interiorul, cât și din afara școlii.
Procesul educativ ca atare este complex și el se
realizează în timp parcurgând etape succesive, știut fiind
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faptul că în dezvoltarea personalității există o succesiune
stadială constantă.
Acest proces reclamă o anumită corelare și mobilitate,
necesitatea adaptării educației la cerințele vieții prin
deschiderea educației tradiționale (predominant formale) la
diversele influențe educative din afara acestui cadru și,
totodată, transferarea spiritului acestei educații în alte arii
educaționale.
In pedagogia contemporană se acordă, în consecință, o
importanță din ce in ce mai mare eficienței diverselor tipuri
de influențare a dezvoltării personalității. Deosebit de forma
școlară a educației (educația formală), un loc nu mai puțin
important ocupă formele de educație extrașcolară (educația
nonformală) și formele spontane sau difuze de influențare
(educația informală). Dacă existența acestor tipuri de
educație este analizată și discutată în literatura
pedagogică, ceea ce reprezintă o problemă relativ nouă
este determinarea corelațiilor dintre aceste tipuri de
conținuturi. Unii cercetători, puțini la număr, consideră că în
competiția dintre educația școlară și cea informală
îndeosebi câștig de cauză va avea ultima, în timp ce alții
consideră că « școala trebuie să se deschidă spre
conținuturile succeptibile de a fi asimilate de elevi in
afara școlii », să le valorifice și în acelasi timp să furnizeze
elevilor criterii pentru selecționarea și interpretarea
informațiilor.
Efortul întreprins și de noi se situează în această
direcție, a orientării și corelării celor trei tipuri de conținuturi,
în beneficiul educației de tip formal.Trebuie să avem în
vedere că problema acestei integrări s-a complicat cu atat
mai mult cu cât ceea ce numim educația informală este în
expansiune în toate țările lumii și, așa cum prevăd
viitorologii, volumul și calitatea informațiilor dobandite în
afara școlii vor spori.
Putem admite, deci, că din punct de vedere al
conținutului, între cele trei tipuri de educație n-ar exista
diferențe prea mari sub aspectul orientării lor generale.
Tradițional, cele trei moduri ale învățării erau mai mult sau
mai puțin vectori paraleli; o comunicare relativ importantă
există între formal și nonformal datorită faptului că
organizatorii activităților extrașcolare sunt fie educatori, fie
persoane sau organizații lucrând în strinsă colaborare cu
școala. În prezent, convergența se accentuează progresiv
în lumina principiului educației permanente, concepută ca
mod de a fi, de a munci și de a deveni, care determină și
facilitează deschiderea școlii (deci, o mai bună articulare) și
o integrare progresivă a celor trei tipuri de educație.
Există unele diferențe de accent care pun și justifică
problema studierii și armonizării lor din perspectiva
finalităților generale ale educației. Afirmăm aceasta intrucât
nu numai educația nonformală ar putea pune mai bine în
valoare experiența dobandită de elevi in cazul educației
formale, dar și educația formală își poate imbogăți
conținutul și tehnicile luând în considerație informațiile și
tehnicile celorlalte tipuri de educație.
În primul caz, avem in vedere faptul că o seamă de
activități de tip nonformal, cum sunt cercurile pe materii sau
bidisciplinare, competițiile sportive și artistice, olimpiadele,
vizitele și excursiile, diversele manifestări comemorative
etc. comportă elemente formalizate de tip școlar. Același
lucru îl putem afirma și despre o serie de activități care îi
privesc pe adulți: lectoratele cu părinții, activitățile în
comitetele de părinți, activitățile de club, manifestările
științifice și artistice.
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În același timp, mentionăm situația în care informalul suferă
la randul lui acțiunea formalului. Se știe că ieșirile din
sistemul educațional (autput)
influențează pozitiv
ambientalitatea, mediul social, care va furniza în
consecință sistemului intrări (imputuri) mai ridicate. În felul
acesta elementele informalului (tradiții, cultură, moduri de
distracție, profesiuni),cu atuul înscrierii în sfera
îndeletnicirilor preferențiale și lipsite de caracterul impus,
dar care primesc efectul educației formale, acționează cu
conținuturi mereu îmbogățite.
Se cuvine a sublinia aici necesitatea echilibrării loisirului în
beneficiul educației informale in sensul evitării
unilateralizării fie a odihnei, fie a distracției, fie a cultivării.
O intâlnire fericită a celor 3 forme de educație și în
același timp un prilej de observare a elevului în
plenitudinea manifestărilor sale – cea mai sinceră credem
noi – o constituie ziua de naștere. De multe ori aceasta se
rezumă la a servi bomboane colegilor, a face scurte urări și
atât. Gravă eroare, gândindu-ne la implicații, la impactul
benefic ce l-ar putea avea atât asupra individualității, cât și
asupra colectivității .
Argumentul legat de o anume stare materială cade.
Aceasta pentru că suntem cei care, pornind de la
cunoașterea și colaborarea cu familia, putem să ajungem
la a angaja toată «familia» școlară în a-l face pe fiecare
«fiu» să se simtă important, unic.
Cadrul ales depinde de ceea ce pot oferi majoritatea
parinților. Cel mai la indemână este clasa (orice altă
încăpere) din cadrul școlii, personalizată, prin implicarea
tuturor. Apoi, anumite elemente sunt comune pentru fiecare
sarbătoare. Unul foarte important îl constituie «cadourile».
Acestea dau de fapt nota personalității atât a celui ce oferă
cât și a celui ce primește, constituind o îmbinare a
formalului,nonformalului si informalului,concretizată într-o
creație personală, produs al propriei activități (din orele de
curs, cercuri, plimbări, excursii, poezioare, cântecele,
desene, fotografii-surpriză, obiecte confecționate, etc.).
Iată două reguli importante pe care le-am respectat noi:
1. Ziua se sărbătorește pentru unul singur (nu pentru mai
mulți deodată, pe motiv că sunt date apropiate).
2. Cadourile sunt totdeauna create de cei ce le oferă și
«legate» de persoana căreia i se oferă.
Bazându-ne pe progresivitate, orientând permanent
preocupările elevilor prin acțuni simțitor egale si egal de
simple, am incercat să acordăm educației în genere,
«semnificația plenară a vieții prezente» asa cum îndeamnă
John Dewey, dar și să dezvoltăm instinctul de imitație a
lucrurilor bune și nevoia de achiziționare. Acesta e doar un
exemplu.
Considerăm oportun să adăugăm la pledoaria noastră
câteva condiții sau poate implicații ale unei astfel de
orientări asupra noastră, a educatorilor: folosirea
informalului presupune cunoașterea de către noi înșine a
principalelor evenimente culturale, științifice, socioeconomice ce pot capta atenția colectivității intr-o anumită
perioadă; lansându-ne în activități integratoare trebuie să
fim pregătiți pentru dezbateri, după cum uneori vom fi
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obligați să cerem timp pentru documentarea suplimentară,
astfel încât activitățile noastre să poată constitui platforme
pentru conjugarea diferitelor experiențe trăite în școală și în
afara școlii; nu în ultimul rând e necesară îmbogățirea
culturii noastre etice și estetice.
Punând
amprenta
creativității
pedagogice
în
dezvoltarea personalității elevului din perspectiva celor trei
categorii de conținuturi, vom putea tranforma pe acesta
într-un partener care este pus să gândească în același timp
și împreună cu noi.
Îi vom simți și trăi emoția, dobândind mai multă forță de
convingere, acțiunea noastră fiind mai temeinică, mai
completă,mai activă și critică.
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Motto: „Educația este cea mai puternică armă pe care o
poți folosi pentru a schimba lumea”
Nelson Mandela,
primul președinte al Africii de Sud
Secolul care a trecut de la Marea Unirea, considerăm că
este un prilej de reflecție, de analiză a trecutului.
Pentru comemorarea Centenarului Marii Unirii, am demarat
un proiect extrașcolar pentru a ilustra parcursul istoric,
marcat de sacrificii, jertfele, care a condus la unirea
provinciilor: Basarabia, Bucovina, Transilvania, Banat,
Crișanei, Sătmarului și Maramureșului cu Vechiul Regat și
formarea României Mari.
Ca și alte discipline școlare, istoria este un obiect de
studiu, care cuprinde învățături, sfaturi izvorâte din legi,
fapte, obiceiuri și tradiții comunicate din generație în
generație.
Sărbătoarea centenarului Marii Unirii, îl îndeamnă pe elev
să fie mai activ în studierea istoriei, de aceea am
considerat necesar să venim în întâmpinarea elevilor și a
nevoii lor de cunoastere, cunoscând faptul că majoritatea
lor nu posedă scrierii de specialitate ale istoriei.
Oferind elevilor modelele unor mari personalități ale
poporului român, îi învățăm să muncească, să aibă
încredere în forțele proprii, să respecte istoria si pe
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strămoșii
lor,
dar să respecte
și pe cei din
jurul lor și să nu
uite nicio clipă
că sunt români,
fiii unui popor
demn.
Fără îndoială
că
zestrea
istorică a anului
2018 a determinat apariția unor întrebări precum “Cum s-a
înfăptuit România Mare”, “De ce s-a produs unirea la
sfârșitul Marelui Război”. De sursele istorice au consemnat
numele de România Mare”. Toate aceste întrebări în
contextul centenarului sunt logice. Din dorința de a căuta
soluții la diversitatea de provocări cu care se confruntă
tinerii, am considerat că este necesar să organizăm acest
proiect educativ.
Scopul: să contribuim la dezvoltarea personalității cu o
înaltă conștiință națională, inițiată în valorile general umane, naționale si responsabilă de trecut, prezent și viitor,
să îi ajutăm pentru a putea recepta și înțelege, valorile
autentice ale culturii si ale trecutului istoric; și de a forma
respectul generațiilor ce vor veni, față de idealurile morale
și patriotice ale fiecărei societăți.
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Obiectivele
urmărite:
 cultivarea
sensibilitații față de
trecutul istoric al
patriei și față de
actele de curaj
înfăptuite
 dezvoltarea
emoțiilor artisticopatriotice
 înlesnirea
cunoasterii si a
înțelegerii trecutului si a tradițiilor patriei și formarea
comportamentului moral-patriotic.
Sărbătoarea Marea Unirii este firească, fiind un moment de
bun augur pentru a rememorarea trecutul. Să nu omitem să
precizăm că evoluțiile anului 1918 au făcut ca inimile
românilor să penduleze între agonie și extaz. Au fost clipe
grele în momentul în care s-a semnat Pacea de la
București prin care se pierdea Dobrogea, crestele Munților
Carpați și concesionarea petrolului, grâului și pădurilor. Dar
lacrimile de tristețe ale românilor s-au preschimbat în
lacrimi de bucurie, atunci când sfârșitul războiului i-a găsit
în tabăra învingătorilor și prin uniri succesive s-a realizat un
proiect de unitate statală, înfăptuindu-se România Mare.
Prima
provincie
care s-a unit cu patria
–mamă
a
fost
Basarabia. Astfel luna
martie a fost dedicat
dedicată comemorării
unirii Basarabiei cu
România.Agenda
dedicată Centenarului
Marii Unirii a cuprins:
Program
artistic
„Frate, cuprinde-mă, frate”, Centenarul Marii Unirii material istoric, Expoziție de carte istorică, Concurs de
istorie, Expoziție de lucrări artistice și creații literare ale
elevilor.
Am realizat un panou cu documente istorice, care să le
permită elevilor pe baza surselor istorice, să reconstituie
trecutul, să descopere adevărul istoric și de ce nu
identitatea românilor. Misiunea primordială a istoricului este
să arate adevărul, dincolo de comemorare, de încărcătura
simbolistică, doar printr-o abordare critică a surselor
istorice. Iată și argumentul pentru care am realizat
expoziția de carte și a documentelor pe panoul istoric,
pentru ca cel care citește singur informația să poată afla
cum s-a putut ajunge la momentul 1918, formulând
răspunsurile adecvate la întrebările despre memorabila zi
de 27 martie 1918 când s-a proclamat unirea Basarabiei cu
România. Am dorit să oferim informații despre starea de
spirit a populației, cât și despre manifestările de sărbătorire
a momentului Unirii.
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Concursul
de istorie a
permis elevilor
să-și pună în
valoare
cunoștințele de
istorie. Elevii au
fost premiați cu
diplome
de
organizatorul
concursului,
doamna
prof.
de istorie.
Am
expus
lucrările artistice și literare ale elevilor. Aceștia au primit
diplome pentru creațiile lor. Participanții la concurs au
încercat prin culoare și cuvinte să-și exprime bucuria,
entuziasmul față de unirea Basarabiei cu România.
Considerăm că prin activitatea propusă am recreat
atmosferă momentului istoric al zilei de 27 martie 1918.
Deși s-a scurs un veac, am putut să retrăim cu aceeași
intensitate emoția și bucuria unirii Basarabiei cu România.
Fără îndoială că expoziția de carte, prin lumina
documentelor istorice ne-a permis reconstituirea trecutului,
sub toate aspectele sale: tristețea, deznădejdea și bucuria,
toate aspecte firești ale vieții.
Pe termen lung, apreciem că prin activitatea
desfășurată am contribuit la formarea profilului istoric al
absolventului de gimnaziu, un adolescent cu o înaltă
conștiință civică și morală. Un tânăr care are repere și
valori
perene.
Mai mult un
cetățean
în
mintea și inima
căruia am reușit
să
sădim
respectul pentru
trecut, interesul
pentru prezent
și grija pentru
viitor.
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ORA PĂMÂNTULUI LA ȘCOALA GĂISENI

Școala își propune să formeze carcterele tinerilor care îi
prof. Georgeta MATEESCU
trec pragul pentru a deveni cetățeni responsabili ai societății
prof. Adrian BURCEA
Școala Gimnazială nr.1 Găiseni
contemporane. La Școala Găiseni din județul Giurgiu s-a
desfășurat sâmbătă seara, pe data de 24 martie 2018, la ora
20:30 o activitate care a avut în centrul ei formarea unui comportament responsabil față de resursele planetei Pământ.
Cadrele didactice conduse de către doamna directoare Mateescu Georgeta s-au implicat, în colaborare cu partenerii lor
de la Cantus Mundi (cel mai mare program de integrare socială prin muzică din România, inițiat de reputatul dirijor Ion
Marin, Directorul de onoare al Corului Național de Cameră „Madrigal – Ion Constantin”), în programul Ora Pământului.

Acest eveniment s-a desfășurat în 180 de țări și a avut ca scop stingerea luminii pentru o oră pentru a atrage atenția
asupra schimbărilor climatice. În timpul acestei activități s-au stins luminile din instituție, iar elevii, alături de cadrele
didactice și părinti, au intonat timp de o oră diferite cântece sărbătorind prin muzică Pământul. Elevii au realizat îndrumați
de cadrele didactice si o expoziție de materiale al căror scop a fost acela de a informa pe cei prezenți de importanța
protejării planetei pe care trăim și îndemnarea lor spre o relație mai eficientă față de resursele ei. Elevii, părinții și cadrele
didactice au participat cu mult entuziasm la activitate, cântand și sărbătorind într-un glas cu ceilalți participanți de pe
întreg globul planeta care ne este CASĂ.
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PROIECTUL ERASMUS+ KA2
„VIVRE LES MATHEMATIQUES@EUROPE!”MOBILITATEA TRANSNAȚIONALĂ DIN
MÁLAGA, SPANIA

În
perioada
12-16 martie, a
avut
loc
la
Málaga, Spania,
a doua mobilitate
transnațională din
cadrul Proiectului
Erasmus+ KA2
„Vivre
les
Mathématiques@
Europe!”, coordonat de Școala Primară „JEAN MERMOZ”,
din Poisat, Franța. Școala Gimnazială Nr.10, Giurgiu, a
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desfășurat acțiuni în parteneriat cu școala coordonatoare și
cu alte trei școli „C.E.I.P. MIGUEL HERNÁNDEZ”, școala
gazdă, din Málaga, Spania, din Zogno, Italia și din Sliven,
Bulgaria.
Prin acest proiect, profesorii își propun să
conștientizeze elevii din ciclul primar cu privire la rolul
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important al matematicii în viața cotidiană și să realizeze
numeroase corelări interdisciplinare cu celelalte materii,
acestea oferindu-le elevilor oportunitatea de a aplica
competențele dobândite la școală, în viața de zi cu zi.
Activitățile didactice au fost organizate atât de profesorii
din școala gazdă, cât și de parteneri. Acest lucru a fost
benefic atât pentru îmbogățirea experienței cadrelor
didactice cu noi metode de predare sau cu abordări diferite
ale disciplinelor școlare, din punct de vedere matematic,
cât și pentru familiarizarea elevilor cu noi stiluri de predare
utilizate în școlile partenere sau cu elemente culturale din
țările
participante.
Aspectele tradiționale sau îmbinat în mod
armonios
cu
cele
inovative, profesorii și
elevii implicați având
parte de experiențe
utile și frumoase.
O activitate foarte
interesantă a fost prezentarea mascotelor. Fiecare școală
este reprezentată, în cadrul proiectului, de o mascotă.
Aceasta este însoțită de un pașaport prin care se prezintă
și de un jurnal de călătorie. Pe durata celor doi ani de
proiect, mascota va călători în fiecare din țările partenere și
va „acumula” experiențe culturale pe care le va „povesti”
când va ajunge din nou acasă.
Sub
tema
„Matematica și dansul”,
au
fost
prezentate
dansuri tradiționale din
țările participante și
elevii
au
fost
familiarizați cu pașii
specifici.
Echipa
României a ales să
prezinte „Brașoveanca”,
un dans ritmat, în perechi, care a fost ușor de învățat și
îndrăgit de elevii spanioli. Țara gazdă ne-a propus să
învățăm „Flamenco”, dansul lor tradițional, al cărui ritm este
susținut prin bătăi din palme, din picioare, mișcări ale
corpului, strigături și acompaniament de chitară.
Una dintre activitățile cu un pronunțat caracter inovativ a
fost „Atelierul de robotică”, în care elevii erau învățați să
programeze diferiți roboți, pe computer, pentru ca aceștia
să îndeplinească diferite misiuni utilitare. Practic, această
activitate se desfășura în două etape: prima, programarea,
și cea de-a doua, lucrul efectiv al roboților. Copiii cei mai
mici au construit macheta unui oraș, apoi au programat
roboțeii, ce aveau forma unor gândăcei, să se deplaseze în
diferite locuri: la școală, la magazin, la farmacie etc. Cei
mari, făceau programarea pe computer, urmărind o
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schemă cu diferite etape, apoi lucrau cu roboții, pe care îi
puneau să colecteze selectiv deșeurile, de exemplu.
Vizitarea Muzeului interactiv de științe și a Planetariului
din Málaga a oferit șansa elevilor și profesorilor prezenți de
a efectua experimente, de a observa modul în care
funcționează diferite aparate și cum este organizat
Sistemul Solar.
Pentru a asigura un caracter ludic activităților organizate
cu elevii, noi am ales să le oferim mai multe jocuri puzzle,
în care trebuiau să ordoneze numerele din doi în doi, din
trei în trei, din cinci în cinci etc. și, când terminau, obțineau
diferite imagini: cu școala noastră, cu diferite clase. Mai
multe jocuri logice și cu numere, în perechi sau în echipe,
ne-au fost prezentate și
de partenerii spanioli,
elevii dovedind faptul
că o mare parte din
timp îl alocau acestora.
Printre
valențele
pozitive ale jocurilor
respective
se
află:
consolidarea
cunoștințelor învățate,
socializarea și munca în
echipă, dezvoltarea gândirii logice, asigurarea unui
caracter mai atractiv pentru lecții, captarea atenției,
evitarea rutinei etc.
Vizitele culturale în orașele Málaga și Córdoba ne-au
arătat evoluția acestora
de la cetățile antice
înfloritoare, peste care
și-au pus amprenta
cuceririle maure din
Evul
Mediu,
redevenirea lor sub
protecția
Bisericii
Catolice și a Papei, în
Epoca Renașterii, până
la orașele moderne din
zilele noastre, în care fiecare detaliu arhitectonic este
conceput pentru a ne încânta privirea, în care grija pentru
mediu se observă în fiecare spațiu verde dominat de plante
mediteraneene armonios îmbinate, în care localnicii îți
oferă sprijin oricând ai nevoie.
În concluzie, această mobilitate din cadrul proiectului
Erasmus+ KA2 „Vivre les Mathématiques@Europe!”, a
reprezentat pentru noi o șansă de a împărtăși experiențele
didactice cu colegii profesori din țările partenere, de a ne
îmbogăți strategiile didactice, de a comunica în limbi
străine și de a cunoaște, prin amabilitatea partenerilor
spanioli, o cultură deosebită, cea din Andaluzia, Spania.
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HOUR OF CODE - 2017
Prof. Lavinia Marinela ILIE
Școala Gimnazială “Acad. Marin Voiculescu” Giurgiu

Jocurile Blockly sunt jocuri educaționale destinate
copiilor care nu au avut experiență anterioară în domeniul
programării pe calculator. Jocul educațional, Maze începe
simplu, dar fiecare nivel este mai dificil decât ultimul.

Hour of Code este un eveniment internațional organizat
de Code.org, care se desfășoară în peste 180 de țări și
care are ca și scop extinderea educației în domeniul
tehnologiei computerelor și programării, prin promovarea
acesteia în școli și în rândul tinerilor. Acest eveniment se
desfășoară în fiecare an în timpul Săptămânii Educației în
Tehnologia Computerelor.
Ora de Programare reprezintă o introducere de o oră în
știința computerului și programare, cu scopul de a
demistifica limbajul specific și de a arăta că oricine poate
învăța
bazele
acestuia.
Încearcare
a
de
a
apropia
elevii
de
tehnologia
computerel
or
și
programare
a devenit un efort global. Scopul Hour of Code nu e acela
de a învăța pe oricine să devină expert în informatică într-o
singură oră. O oră este suficientă doar pentru a învăța că
tehnologia computerelor este distractivă și creativă, că este
accesibilă la orice vârstă, tuturor elevilor, indiferent de
proveniență. Hour of Code reprezintă descoperirea pasiunii
pentru tehnologie, iar pentru o bună parte dintre tineri
această descoperire va înseamna un drum în viață. Fiecare
elev participant la acest eveniment, poate începe sa învățe,
gratuit, bazele programării, într-un mod interactiv.
Între 4 și 10 decembrie 2017, elevii români, au avut
oportunitatea să învețe programare gratuit, în cadrul
mișcării internaționale Hour of Code. În data de 5
decembrie 2017, am fost profesor coordonator al elevilor
clasei a VIII-a C, care au participat la evenimentul Hour of
Code. Elevii au parcurs Blockly Games: Maze (Jocurile
Blockly: Labirintul).

În acest joc, elevii cunosc conceptele din spatele
programării simple a computerului, cu un instrument de
editare grafică, ce utilizează blocuri în loc de caractere
tipizate. Elevii vor învăța să tragă blocurile împreună pentru
a construi o aplicație web simplă. Prin rularea aplicației,
elevii trebuie să instruiască un personaj, să se miște corect
printr-un labirint pentru a atinge o anumită țintă. Jocul
acoperă comenzi educaționale simple, bucle simple și
declarații if-then-else. Elevii au manifestat interes și s-au
implicat activ în desfașurarea orei de programare. Pentru
activitatea desfășurată elevii au primit diplome din partea
organizatorilor.
Investiția în programe și evenimente care promovează
educația digitală și programarea, sunt în România un
element cheie pentru creșterea accesului în școală la
diverse limbaje de programare și cursuri. Acestea sunt ușor
de folosit și determină dezvoltarea unei generații de tineri
ce pot fi numiți creatori digitali, nu doar utilizatori ai
mediului online.

Bibliografie:
https://hourofcode.com/ro
https://ro.code.org/
https://www.facebook.com/HourofCodeRo/
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WEBQUEST: JOCUL DE FOTBAL

Utilizarea TIC în domeniul didactic constituie o formă
adecvată și firească în care elevii sunt pregătiți pentru a se
integra într-o societate informatizată, asigurând un avantaj
major, atât pentru cadrele didactice cât și pentru elevi.
Webquest este o metodă alternativă de învățare și o
tehnică modernă care vizează propria învățare prin
utilizarea spațiului web, bazată pe principii constructiviste.
WebQuest (quest, din limba engleză, căutare), prezintă
dobândirea independentă de informații, de către elev, pe o
anumită temă sugerată de către profesor având ca sursă
principală internetul. Bernie Dodge definește webquest ca
fiind bazată pe formularea de probleme și investigație în
care majoritatea informațiilor sunt preluate de elevi de pe
Internet.
WebQuest în pedagogie reprezintă o situație problemă
pentru realizarea căreia are nevoie de informații
suplimentare plasate pe internet la adrese cunoscute,
create cu scopul evitării suprasolicitării lui.
Promotorii tehnicii WebQuest sunt Bernie Dodge și Tom
Mard, profesori la Universitatea de stat din San Diego,
SUA. Tehnica a fost dezvoltată și implementată începând
cu anul 1995 și a fost într-un timp foarte scurt adaptată în
mare măsură, atât în învățământul preuniversitar cât și
universitar.
Pașii în proiectarea WebQuest:
- Introducerea – orientează elevul și îi captează atenția;
- Sarcina de lucru – descrie activitatea ce urmează a fi
efectuată;
- Procesul – se explică strategiile de lucru elevilor;
- Sursele de informare – se indică site-urile pe care
elevii le vor accesa pentru a îndeplini sarcinile de lucru;
- Evaluarea – se măsoară rezultatele activității elevilor;
- Concluzii – se realizează printr-un rezumat al întregii
activități, încurajând elevii să sesizeze beneficiile
acestei tehnici;
Deși pare utopică utilizarea acestei metode la disciplina pe
care o predau, educație-fizică, rezultatele obținute sunt
notabile. Voi exemplifica aplicarea WebQuest la clasa a Va pe parcursul a 16 ore, Jocul de fotbal.

Prof. Adrian GUDĂNESCU,
Școala Gimnazială „Sf. Gheorghe”, Giurgiu
Continuare în pagina 35

Introducere
Acest proiect își propune inițierea elevilor în practicarea
jocului de fotbal, cunoașterea principalelor reguli de joc,
organizarea echipelor, a campionatelor interne și
internaționale, cupe interne și internaționale.
Sarcina de lucru
La sfarșitul cursului, elevii vor cunoaște regulile jocului de
fotbal, istoricul jocului în România, vor ști cum să-și
formeze echipe și cum să-și organizeze campionate
școlare și locale.
Procesul și sursele de informație
Elevii vor accesa adresele web menționate mai jos și isi
vor insusi cunoștiințele de bază despre jocul de fotbal.
După ce ei vor avea cunoștiințe despre derularea jocului,
despre formarea echipelor, despre regulile de joc, vor trece
la jocul propriu-zis sub îndrumarea unui profesor de
educație fizică și sport.
http://www.artimex.ro/regulament_fotbal.pdf
http://joc-fotbal.ro/regulament_fotbal.php
http://www.cluj4allsports.com/node/281?page=0%2C0
http://www.istoriafotbalului.go.ro/jucatori-importanti-dinistoria-fotbalului-romanesc.html
http://facultate.regielive.ro/seminarii/educatie_fizica/jocul_d
e_fotbal-84656.html
Evaluarea
Evaluarea se va face atât individual cât și în echipa.
Evaluarea individuală se va face în funcție de:
(1) cum execută în timpul jocului procedee specifice jocului
de fotbal (pasa cu latul, pasa cu exteriorul și interiorul
piciorului, lovirea mingii cu șiretul piciorului și cu capul).
(2)cum organizează un campionat școlar între clase.
Evaluarea în echipă se va face în funcție de rezultatele
echipei în campionatul școlar organizat pe baza regulilor
formulate de elevi.

Insuficient

Suficient

Bine

Foarte Bine

Lovirea mingii cu
latul

Nu reușește să ducă
vârful în exterior si
mingea este impinsa nu
lovita

Pendulează piciorul
lovește cu latul dar
nu are precizie

Lovirea mingii cu
exterioru
și
interiorul
piciorului

Mingea este împinsă și
nu lovită

Duce vârful piciorului
în exterior lovește
mingea cu latul dar
nu
pendulează
piciorul la spate
Reușește
să
lovească
atât
cu
interiorul cât și cu
exteriorul dar nu are
precizie

Lovirea cu șiretul
piciorului

Lovește mingea cu vârful
și nu cu șiretul

Pendulează piciorul
la spate și lovește
mingea cu precizie
atât de pe loc cât și
din deplasare
Lovește
mingea
corect
atât
cu
interiorul cât și cu
exteriorul de pe loc și
din deplasare cu
precizie
Lovește
mingea
corect și cu precizie
atât de pe loc cât și
din deplasare
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Lovește mingea cu
șiretul dar fără să
penduleze
corect
piciorul la spate
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Reușește
să
lovească
atât
cu
interiorul cât și cu
exteriorul,
are
precizie dar numai de
pe loc
Lovește
mingea
corect și cu precizie
doar de pe loc
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WEBQUEST: JOCUL DE FOTBAL
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Urmare din pagina 34

Lovirea mingii cu
capul

Insuficient
Mingea îl lovește în cap
și nu este lovită

Suficient
Lovește mingea cu
capul
dar
nu
pendulează cu corpul
și cu gâtul pe spate

Nu se preocupă pentru
colectarea datelor de pe
internet

Citește doar o parte
din sugestii și nu
reușește
să
organizeze
un
campionat școlar

Concluzii
Cunoscându-se interesul tinerei generații pentru internet și
calculator, am decis prezentarea regulamentului, a tehnici
și tacticii, a istoricului, a modului de organizare a unei
competiții din domeniul jocului de fotbal pe calculator
(internet), pentru a determina elevii să-și aleagă singuri
informația pe care o vor învăța.
Tot aici pot intra în legatură cu alți elevi pentru a discuta
despre organizarea unor competiții între clase sau poate
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Foarte Bine
Execută
corect
mișcarea atât de pe
loc
cât
și
din
deplasare

Reușește cu ajutor Reușește
să
din
partea organizeze
un
profesorului
să campionat, știe toate
organizeze
un regulile și istoricul
campionat și știe fotbalului
principalele reguli
chiar între școli și pot discuta despre ce au găsit pe
paginile date pentru documentare.

Bibliografie:
 Bernie Dodge: http://Wg.sds.edu
 Șerban Liliana, utilizarea TIC în proiectarea
cursurilor
opționale
pentru
învățământul
preuniversitar, Conferința națională de invățământ
virtual, ed. A IV-a, 2006, București

” PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR TIMPURIU –
O PROVOCARE PENTRU FIECARE PROFESOR”

Abandonul școlar reprezintă efectul unui cumul de
probleme de ordin social și economic, emoțional și
comportamental al elevilor, și are efecte devastatoare
permanente asupra viitorului lor ca adulți. Este o realitate
de care nu se poate face abstracție intr-o societate care iși
dorește mai târziu adulți calificați activi pe piața muncii.
Proiectul european Erasmus + KA1 pe axa Educației
adulților ”A doua șansă – o provocare asumată” oferă școlii
noastre o dublă posibilitate de acțiune: pe de o parte,
posibilitatea de acțiune centrată pe activități de prevenție
și intervenție in cazul abandonului școlar timpuriu
pentru elevii înscriși în învățământul de masă, cu toate
problemele pe care aceștia le au (părinți plecați să lucreze
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Bine
Executa
corect
mișcarea de lovirea a
mingii doar de pe loc

Prof. Lidia-Ramona BĂLAN
Școala Gimnazială nr. 10 Giurgiu
Continuare în pagina 36

in străinătate, lipsa suportului emoțional provocată de
absența acestora din viața copiilor, lipsa unei supravegheri
permanente a copiilor și, astfel, riscurile la care se expun
sub influența mediului non-formal etc.); pe de altă parte,
posibilitatea de intervenție
în
recuperarea
profesională și socială a
individului care a abandonat
deja școala, în cadrul
învățământului de tip ”A
doua șansă” învățământ
secundar inferior.
O primă mobilitate a avut
deja loc in perioada 12-18
martie 2018 in Praga,
Cehia, la care au participat
un număr de patru cadre
didactice ale școlii. Cursul a avut ca temă ” Prevenirea
abandonului școlar timpuriu – o provocare pentru
fiecare profesor”, abordând această problemă din
perspectivă holistică și oferind profesorilor instrumente și
tehnici eficiente de prevenție și de intervenție instructiv-
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” PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR TIMPURIU –
O PROVOCARE PENTRU FIECARE PROFESOR”

educativă în scopul diminuării acestui fenomen tot mai des
întâlnit.
Cursul abordează din unghiuri diferite problema
abandonului școlar și ajută profesorii să ințeleagă mai bine
cauza problemei și oferă pârghii educaționale de
soluționare. De asemenea, cursul pune la dispoziția
profesorilor o platformă pentru dezvoltarea de materiale și
instrumente didactice (ca o bază de date și sursă de
inspirație metodică), precum și forum de discuții și
feedback.
Astfel,
dintre
obiectivele
cursului
amintim:
îmbunătățirea
abilităților
de
predare,
dezvoltarea
unor
instrumente și
tehnici pentru
gestionarea
situațiilor cu elevi cu probleme emoționale, creșterea
implicării părinților in educația copiilor, încurajarea gândirii
critice și a celei creative a elevilor, stimularea învățării
centrate pe elev, schimbul reciproc de experiențe
profesionale și practici culturale în procesul de relaționare
cu elevii cu risc crescut de abandon școlar, învățarea de
metode de abordare a elevilor imigranți.
Cursul s-a desfășurat pe durata a șapte zile și a abordat
modular teme și strategii didactice dintre cele mai diverse:
noțiunea de abandon școlar (concept, manifestări
comportamentale, implicatii contextuale, cauze si efecte,
măsuri de prevenție si intervenție școlară), rolul esențial al
profesorului și exemple de bune practici din țările
europene, importanța implicării părinților în educația
copiilor lor, strategii de soluționare a conflictelor în clasă,
conștientizarea importanței mediului școlar, abordări
educative din perspectiva Teoriei Inteligențelor Multiple,
activități de creștere a stimei de sine – acțiune cu implicații
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psihologice
ulterioare
decisive în
dezvoltarea
personalității
viitorilor
adulți,
stimularea
creativității
elevilor,
învățarea
prin
descoperire,
învățarea
prin joc, învățarea empatiei (prin jocuri de rol), Arta
Disciplinei (joc de rol).
Modul de desfășurare a fost unul bine organizat și
structurat, pozitiv, provocator, îmbinănd armonios teoria cu
practica; s-a lucrat atât frontal, cât și pe perechi și în
echipe. S-au vizionat filme educative, au fost dezbateri,
discuții libere, jocuri de rol și activități practice cu accent pe
sublinierea importanței lucrului in echipă.
Profesorii participanți la curs au elaborat un program de
sesiuni de diseminare a activităților de la curs, atât cu
ceilalți colegi profesori din școală și din alte școli (in cadrul
cercurilor pedagogice), cât și cu elevii școlii și alte
organizații partenere.
Prin misiunea sa de „școală europeană și incluzivă”,
Școala Gimnazială Nr.10 dorește să vină în întâmpinarea
nevoilor comunității din care face parte și să răspundă
noilor provocări cu care se confruntă societatea
românească actuală in cadrul dezideratelor UE.
Considerăm că această acțiune educativă va avea efecte
pozitive vizibile pe termen lung și va contribui la creșterea
calității actului educațional în societate.

COSTACHE OLĂREANU –
PEDAGOG DE ȘCOALĂ NOUĂ

Conceptul de școală presupune, după
cum prevede DEX-ul, în primul rând
instituția de învățământ public unde se
predau
elementele
de
bază
ale
principalelor discipline, fiind strâns legat de
familia lexicală a cuvântului a învăța;
desemnează, de asemenea, și locația în
care se vehiculează cunoștințele acumulate de omenire dea lungul anilor. Dar termenul comportă și aspecte figurate
precum cel de izvor sau sursă de cunoștințe. Tot la nivel
figurat întâlnim și ideea de „curent, mișcare științifică,
literară, artistică care grupează împrejurul ei numeroși
adepți” (DEX: 2016, p. 1197).
Scriitorul Costache Olăreanu (1929-2000) face parte
dintr-o școală literară în termenii figurați amintiți, de
notorietate acum, anume Școala de la Târgoviște, ai cărei
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membri de bază: Radu Petrescu, Mircea Horia Simionescu
și Costache Olăreanu se poziționează prin literatura
practicată și prin tendința de a experimenta noi formule
scripturale în avanscena literaturii postmoderne românești,
creând o literatură avant la lettre postmodernă. Dincolo de
direcția literară spre care s-au îndreptat cei trei alături de
afiliații ulterior (Petru Creția, Tudor Țopa ș.a.), pe acești
scriitori i-a legat o prietenie de-o viață, închegată în
perioada celui De-al Doilea Război Mondial, pe vremea
copilăriei, când în urma unor diverse circumstanțe se
întâlnesc sub cupola aceluiași oraș, fostă Cetate de Scaun

Catedra 82 – 83

Editura: CATEDRA, ISSN: 1582-3091

ÎNVĂȚĂMÂNT
GIMNAZIAL LICEAL

COSTACHE OLĂREANU –
PEDAGOG DE ȘCOALĂ NOUĂ

a lui Mircea cel Bătrân, Târgoviște. Din această urbe era
originar doar M. H. Simionescu, Radu Petrescu fiind din
București, iar Costache Olăreanu din Moldova, orașul Huși,
situat la granița cu Republica Moldova.
Termenul de școală le-a fost atribuit de criticul Dan
Culcer când cei trei prozatori s-au hotărât să publice în
jurul anilor ˋ70, adică după ce împliniseră deja 40 de ani, și
când regimul părea că se mai relaxase și permitea apariția
editorială a unor scriitori ce nu se înscriau pe linia de partid.
În acest sens, ei se încadrează în ceea ce Adrian Marino
(Dicționar de idei literare: 1973, p. 485) menționa în
legătură cu noțiunea de școală literară: „ansamblu sau
sistem de procedee estetice unitare, comune unei grupări,
tendințe, etc. literare, asociate efortului de afirmare
teoretică. Aparțin, în acest înțeles, unei «școli» literare toți
scriitorii care se revendică de la aceleași principii literare,
cultivă aceeași «metodă» de creație, adoptă o tehnică
literară de esență identică”. Atributele scrierii acestora
constau în adoptarea (auto)ironiei, parodiei și pastișei,
metaficțiunii și livrescului, elemente ce respectă rețetarul
literaturii postmoderne.
Ceea ce nu se cunoaște prea mult despre Costache
Olăreanu este că el a absolvit Facultatea de Pedagogie și
Psihologie din București, fiind un bun pedagog, om culant,
cu zâmbetul permanent pe buze, așa cum își amintește un
fost elev, Constantin Donose, bibliotecar al Bibliotecii Mihail
Ralea din Huși – orașul natal al scriitorului.
Pe lângă diversele ocupații, precum angajat la
Biblioteca Centrală de Stat (actuala Bibliotecă Națională) în
perioada 1956-1965, metodist la Serviciul biblioteci din
Ministerul Învățământului (1967-1971), profesor de psihopedagogia lecturii la Școala Postliceală „D. Marinescu” din
București, el va ocupa și funcția de cercetător la Institutul
de Cercetări Pedagogice și Psihologice până la
desființarea acestuia în 1982, an în care împreună cu
colegii este destituit și obligat să ocupe o funcție sub
pregătirea sa, umilitoare, de muncitor necalificat la Uzinele
„Timpuri Noi” ca urmare a implicării în ceea ce s-a numit la
vremea respectivă meditația transcedentală. Aceasta
presupunea conectarea psihică a oamenilor în vederea
influențării mentale a soților Ceaușescu și în determinarea
acestora de a lua decizii potrivite pentru țară. Acțiunea este
deconspirată și angajații sunt toți trimiși la munca de jos.
Între timp, reușește să publice primele cărți: volumul de
schițe Vedere din balcon (1971); romanul Confesiuni
paralele (1978) și jurnalul Ucenic la clasici (1979).
După o ședere scurtă la uzină, este reîncadrat ca
documentarist la Oficiul de Informare și Documentare
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pentru Învățământ între anii 1982 și 1989, după Revoluție,
mai precis în 1991, ocupând și postul de director general al
Ministerului Culturii, numit fiind de Ludovic Spiess.
În urma cercetărilor pedagogice, Costache Olăreanu
scrie cartea Metode și tehnici de muncă intelectuală
(Editura Didactică și Pedagogică, București, 1979) în care
dezvoltă conceptul de lectură și detaliază metodele cele
mai potrivite pentru realizarea unei lecturi eficiente. Astfel,
privind cartea ca sursă esențială de desprindere a
informației utile cititorului, el realizează următoarea
tipologie a lecturii (apud. Pavelescu, Marilena, în Metodica
predării limbii și literaturii române: 2010, p. 156):
a). Lectura de studiu sau lectura de învățare (obligatorie),
de existența sau inexistența căreia este legat succesul sau
eșecul în activitate;
b). Lectura complementară sau de informare;
c). Lectura de consultare aplicată tuturor tipurilor de
materiale de referință.
Scriitorul se erijează astfel în rolul de pedagog al
lecturii, un rol asumat și cum nu se poate mai potrivit celui
ce a descoperit, asemenea lui Mircea Eliade, biblioteca
prețioasă a tatălui, în vremea copilăriei. Nu întâmplător, în
clasa a șaptea de liceu se înscrie pe primul loc la un
concurs pe țară de literatură română, moment hotărâtor și
el pentru devenirea viitorului scriitor.
Înțelegem astfel preocuparea lui Costache Olăreanu
pentru domeniul literar care începe, firesc, cu primele
lecturi necesare conturării unei personalități. Tributar
cărților, el aduce prin munca sa de pedagog un important
serviciu comprehensiunii importanței studiului individual
prin lectură, meritând a fi menționat și prin acest aspect al
studiilor sale pedagogice în panoplia lucrărilor metodice de
referință pentru formarea didactică a unui profesor de
literatură română.
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CHESTIONAR DE EVALUARE A SATISFACȚIEI ELEVILOR
ÎN TIMPUL ORELOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ

Prof. Cosmin-Marius VLAȘCU,
În perioada necesară elaborării lucrării metodicoȘcoala Gimnazială “Sfântul Gheorghe”, Giurgiu
științifice pentru obținerea gradului didactic I, am desfășurat
un studiu privind dezvoltarea calităților motrice combinate
Continuare în pagina 38
viteză-forță-rezistență în regim de tehnică, în lecția de
educație fizică, prin mijloace specifice jocului de fotbal, la mijloacelor specifice jocului de fotbal am reușit să cresc
nivelul clasei a VI-a.
gradul de atractivitate al lecției de educație fizică.
La încheierea perioadei de cercetare, am aplicat la
clasa experiment un chestionar de evaluare a satisfacției
elevilor pentru a verifica dacă în urma folosirii metodelor și
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Chestionar de evaluare a satisfacției elevilor
Drag/ă elev/ă, ești invitat să participi la acest sondaj de
opinie privind desfășurarea lecțiilor de educație fizică din
acest an școlar!
Te rog să răspunzi sincer la întrebările care îți sunt
adresate, pentru a putea identifica reușitele sau punctele
slabe întâlnite pe parcursul lecțiilor!
Toate chestionarele sunt anonime!
Încercuiți varianta corectă!
1. Considerați că lecțiile de educație fizică s-au desfășurat
corespunzător?
Întotdeauna De cel mai multe ori Rareori Niciodată
2. Cum apreciați activitatea profesorului de educație fizică?
Foarte bună Bună Satisfăcătoare Nesatisfăcătoare
3.Cum apreciați noua abordare a lecțiilor de educație
fizică?
Interesantă Banală Nimic nou Se putea și mai bine
4. În ce măsură ați reușit să efectuați structurile de exerciții
nou introduse în lecție?
Foarte ușor Ușor Greu Foarte greu
Completați spațiile punctate!
5. Precizați trei aspecte pozitive ale lecțiilor de educație
fizică din acest an școlar:.....................................................
.............................................................................................
6. Menționați ce v-a plăcut mai mult în atitudinea cadrului
didactic
pe
parcursul
acestui
an
școlar....................................................................................
7. Ați dori ca în viitorul an școlar să păstrăm aceeași
abordare a lecțiilor de educație fizică?
DA
NU
Mulțumesc pentru colaborare!
Răspunsurile chestionarelor au anonime, iar din
interpretarea acestora rezultă următoarele:
a) La întrebarea
2
1,
20
dintre
repondenți
au
1
considerat
că
lecțiile
de
20
2
educație fizică sau
desfășurat
corespunzător,
numai 2 elevi
răspunzând că acest lucru s-a întâmplat de cele mai multe
ori.
Acest fapt reiese din graficul alăturat:
1= întotdeauna;
2= de cel mai multe ori

3
1
19

1= foarte bună
2= bună
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b)
Activitatea
profesorului
de
educație
fizică
este apreciată ca
fiind foarte bună
de 19 elevi, restul
de 3 considerând
că activitatea este
bună.

Prof. Cosmin-Marius VLAȘCU,
Școala Gimnazială “Sfântul Gheorghe”, Giurgiu
Continuare în pagina 39
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c) Pentru 18 elevi
ai clasei noua
abordare a lecțiilor
3
1
de educație fizică
a fost interesantă,
2
18
3
elevi
au
3
considerat
că
lecțiile au fost
banale și un elev
crede că nu se
prezintă nimic nou. Probabil că elevul căruia nu i s-a părut
nimic nou este unul dintre cei care sunt înscriși la un club
de fotbal.
1=interesantă
2= banală
3= nimic nou
1

2
1

4
16

2
3

e) La întrebarea
4,
16
elevi
consideră că au
reușit foarte ușor să
execute
noile
structuri introduse
în lecție, 4 spun că
a fost ușor și numai
2 elevi cred că s-au
descurcat mai greu.

1= foarte ușor
2= ușor
3= greu
e) Elevii găsesc foarte multe aspecte pozitive în
desfășurarea lecțiilor de educație fizică din acest an școlar.
Menționez aici doar câteva aspecte pozitive enumerate de
aceștia:
 varietatea exercițiilor;
 dinamica lecțiilor;
 creșterea gradului de socializare;
 optimizarea comunicării;
 atractivitatea lecțiilor;
 calitatea și cantitatea mijloacelor didactice folosite
etc.
Nu am putut să nu remarc puternicul impact pe care lau avut aceste lecții în modul în care elevii au abordat
educația fizică pe parcursul întregului an școlar. Și eu i-am
simțit mai apropiați, mai interesați și mereu așteptând să le
propun o nouă metodă sau un nou exercițiu.
f) M-am bucurat să aflu că elevilor mei le-a plăcut noua
abordare și modul în care am dezvoltat calitățile motrice
combinate viteză-forță-rezistență în regim de tehnică, în
lecția de educație fizică, prin mijloace specifice jocului de
fotbal.
Elevilor le-a plăcut că am fost mai comunicativ, mai
apropiat de ei și deschis la solicitările sau întrebările pe
care le adresau.
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g) La această ultimă întrebare toți repondenții au afirmat
că doresc să se păstreze aceeași abordare și în anul viitor
la lecțiile de educație fizică. Acest aspect nu poate decât să
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Din chestionarul aplicat, reiese că elevilor le-a plăcut
această abordare, care îi face pe aceștia să iasă din rutina
lecțiilor zilnice, iar eu, cadru didactic, trebuie să identific
modalitatea optimă de creștere a gradului de atractivitate a
lecțiilor de educație fizică, indiferent de tema propusă.

STIMULAREA CREATIVITĂȚII ELEVILOR PRIN
INTERMEDIUL ORELOR DE LIMBA FRANCEZĂ

Elevii nu merg la școală doar pentru a dobândi
cunoștințe. Curriculum-ul este proiectat astfel încât elevii să
devină capabili să gândească nu doar critic ci și creativ.
Elevii sunt diferiți: unii s-ar putea să gândească în mod
natural critic, alții ar putea fi în mod natural creativi. Unii ar
putea favoriza o combinație între cele două, în timp ce alții
pot lupta pentru a deveni într-un fel sau altul. Indiferent de
situație, aceste abilități pot fi dobândite sau îmbunătățite
prin intermediul activităților derulate la clasă. Strategiile de
stimulare a creativității în ora de limba franceză sunt
diverse (de la jocurile de rol, la brainstorming sau
dezbatere) toate având drept scop învățarea prin cercetare
și descoperire, prin efort propriu, fie el independent sau
dirijat.
Creativitatea în domeniul limbilor străine este definită
ca fiind aspectul competenței lingvistice reprezentând
aptitudinea oricărui individ care vorbește o limbă să
înțeleagă și să utilizeze resursele acestei limbi. Elementele
principale care atestă creativitatea sunt: flexibilitatea,
originalitatea, fluența și imaginația. Cercetări psihologice
îndelungate au demonstrat că orice copil dezvoltat normal
din punct de vedere intelectual posedă un anume potențial
creativ ce poate fi restructurat sau optimizat prin influențe
educaționale adecvate. Principiul general al formării și
dezvoltării creativității presupune punerea elevului în
situația de a parcurge drumul de la simplu la complex,
implicarea acestuia în activități bazate pe metode active
precum problematizarea sau descoperirea, precum și în
activități de înlăturare a factorilor (timiditate, teama de a nu
greși, descurajarea, lipsa de perseverență) care pot frâna
dezvoltarea creativității.
În ceea ce privește didactica limbilor străine în
general și a limbii franceze în particular, metoda
tradițională de predare, numită și metoda gramaticătraducere, valoriza exclusiv gramatica și vocabularul. În
cadrul acestei metode înțelegerea orală era trecută pe loc
secundar. La fel și exprimarea orală. Elevul, pasiv, nu se
implica și nu își asuma responsabilitatea pentru ceea ce
învăța, concentrându-se pe regulile de gramatică ce
trebuiau aplicate în diferite traduceri, de cele mai multe ori
literare.
Activitățile de stimulare a gândirii creative trebuie să
includă obiective de învățare clar definite, acestea fiind
esențiale atât pentru elevi cât și pentru profesori. Elevii
trebuie să știe ce se așteaptă de la ei în urma acestor
activități de învățare, iar profesorii trebuie să știe care este
impactul acestor activități asupra dezvoltării elevilor.
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mă motiveze și să mă stimuleze în planificarea viitoare a
activității didactice.
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În ceea ce privește jocul în ora de limba franceză, Bruner
susține o teorie conform căreia prin joc copilul accede la
limbaj, tocmai pentru că jocul se fundamentează pe
structuri specifice repetitive și în același timp inovante.
Învățarea limbilor străine prin joc este așadar foarte
importantă, în special prin jocurile de rol care fac apel la
creativitate prin plasarea elevilor în situații reale de viață.
Jocul de rol se poate desfășura în moduri diferite. Se poate
oferi elevilor un scenariu care să îi ajute să-și facă o
imagine de ansamblu asupra topicului. Aceste scenarii nu
trebuie totuși să fie prea detaliate pentru a putea da
libertate creativă elevilor.
O variantă mai complexă a jocului de rol este
improvizația, aceasta situându-se la confluența dintre
teatru și argumentare. În cadrul improvizației elevii vor
trebui să joace o scenetă trasă la sorți care implică nu doar
un joc teatral ci și o argumentare, aceștia trebuind să-și
adapteze discursul la situație și la provocările acesteia.
Acest lucru va contribui, de asemenea, la ascultarea activă
a interlocutorului. Este o metodă bună de a înfrânge
complexele elevilor, de a dezvolta gândirea critică și
abilitățile de luare de decizii. Acest tip de joc contribuie la
îmbunătățirea memoriei elevilor și a imaginației acestora,
elevii putând să-ți verifice propriile calități de expresie,
trebuind să-și adapteze registrul de limbă impus de situația
improvizată. Punerea în scenă este o activitate care
permite elevilor să intre în pielea diferitor personaje.
Sceneta se poate inspira din viața de zi cu zi a elevilor (ex.
visele lor, prima lor zi de școală), din texte citite (ex. povești
sau melodii) sau filme vizionate (ex. documentare,
animație), dintr-o situație de actualitate sau din tematica
studiată anterior. Elevii pot folosi păpuși, măști, costume
sau accesorii. Utilizat ca unealtă didactică, jocul este o
continuare a ceea ce copilul face în mod natural pentru a
descoperi lumea. El este așadar un suport fundamental
pentru dezvoltarea competențelor copilului. Jocul solicită
atenția, concentrarea și implicarea activă a celui ce învață.
Jocul în ora de limba franceză are 3 dimensiuni:
1. Dimensiunea ludică: Spre deosebire de exercițiu care
nu lucrează decât competența lingvistică, jocul implică
elevul la un nivel mai profund, personal.
2. Dimensiunea lingvistică și cognitive: Îi determină pe
elevi să vorbească pentru a acționa, să-și perfecționeze
limbajul în perspectiva acțiunii.
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3. Dimensiunea socială: Pentru a putea realiza sarcina
elevii socializează folosind limba țintă drept mijloc de
comunicare. Respectul față de celălalt, respectarea
regulilor contribuie la dezvoltarea unei competențe
lingvistice în același timp pragmatică, socială și culturală.
Jocul presupune așadar o multitudine de experiențe
senzoriale, motrice, afective, intelectuale, permite
comunicarea verbală dar și non verbală. Jocul motivează
elevul, îi facilitează concentrarea, recurgerea la memorie.
Grație jocului elevul este activ. El descoperă datorită rolului
său de partener, că are un rol de jucat, o responsabilitate
în sânul echipei sale pentru a o conduce la câștig. Jocul se
face în vederea atingerii unui obiectiv iar pentru a câștiga
jucătorii stabilesc strategii, le observă pe cele ale
adversarilor sau ale partenerilor, analizează eficacitatea
strategiilor adoptate. Toate acestea contribuie la
dezvoltarea creativității. Prin joc elevii descoperă plăcerea
împărtășirii, schimbului, a lucrului în echipă, dezvoltă
comunicarea și contribuie la perfecționarea limbajului căci
se impune argumentarea alegerilor făcute.
Jocul impune elevului să se autodepășască, făcând apel la
un bagaj de cunoștințe generale. Prin joc se dezvoltă
inițiativa, imaginația, creativitatea elevilor.
Brainstormingul este o activitate de interacțiune verbală
care poate avea loc fie în grupuri mici sau cu participarea
întreagii clase de elevi. Acesta permite elevilor să activeze
cunoștințele anterioare cu privire la un subiect, o întrebare
sau o problemă. Elevii sunt încurajați să propună mai multe
idei sau soluții posibile, toate propunerile fiind acceptate
fără critică sau judecată. Procedura presupune formarea
grupului de elevi și explicarea acestora că vor participa la
un brainstorming pe un subiect cunoscut, specificându-se
durata de brainstorming.
Exemple de subiecte brainstorming ce pot fi aplicate în ora
de limba franceză:
• Exprimarea cunoștințelor despre o temă sau un subiect.
• Stabilirea unei liste de sinonime pentru a înlocui un
cuvânt folosit prea des în scris.
• Rezolvarea unei probleme de management al clasei
• Crearea unor liste (de ex. cărți preferate, produse
alimentare, cuvinte care încep cu o astfel de literă sau o
astfel de sunet).
Metoda 6-3-5 stimulează deopotrivă creativitatea elevilor.
Profesorul propune atenției elevilor un subiect care
necesită analiză și soluții. Acesta poate fi inspirat de o
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tematică studiată, de un fapt divers sau o situație recent
întâmplată. Elevii, împărțiți în grupuri de câte 6 persoane,
propun individual, în scris, pe o foaie de hârtie, câte 3 idei
într-o limită de timp de 5 minute. La finalul celor 5 minute,
fiecare elev pasează vecinului din dreapta foaia cu
propunerile personale și preia foaia cu soluțiile colegului
din stânga sa pe care va trebui s-o completeze, s-o
modifice. Procedura se repetă de 5 ori până ce toți membrii
grupului sunt familiarizați cu ideile celorlalți colegi. La
sfârșitul orei propunerile sunt sintetizate, analizate și se
aleg cele mai bune soluții. Este inutil de precizat că se
obțin o multitudine de idei creative, pline de imaginație.
Dezbaterea este o activitate în care creativitatea și
utilizarea spontană a limbii poate fi stimulată prin:
1. mijloace verbale. Profesorul este un ghid pentru elevii
care nu iau cuvântul din proprie inițiativă punând întrebări
pentru a-i încuraja să vorbească sau pentru a le da idei.
2. mijloace paraverbale. Prin intonație și lungirea vocalelor
profesorul încearcă să dea cuvântul elevilor
3. mijloace non-verbale (gesturi, privire etc)
Dezbaterile sunt activități de grup ce dezvoltă nu doar
creativitatea și gândirea critică ci și abilitatea de a munci în
echipă, de a colabora. Elevii își vor exersa de asemenea
empatia pentru că vor trebui să asculte și să țină cont de
părerile întregii echipe. Profesorul trebuie să vegheze și să
înlăture diferitele blocaje ce pot apărea în calea creativității:
blocaje emoționale (teama de a nu greși, de a vorbi în
public, de a-și asuma un punct de vedere etc.), culturale
(dorința de a-și manifesta apartenența la un grup) sau de
percepție (incapacitatea de a defini o problemă, de a face
distincția între cauză și efect). De asemenea, pentru
încurajarea creativității elevului profesorul trebuie să fie
flexibil și tolerant față de răspunsurile acestuia, să nu
sancționeze, să critice sau ironizeze anumite păreri ale
acestuia, să nu furnizeze tot timpul cunoștințe gata
fabricate, ci să încurajeze elevii să cerceteze și să caute
singuri răspunsuri. Pentru a reuși însă în acest demers,
profesorul însuși trebuie să fie un tip creativ, o
personalitate activă care emană pozitivism și încurajează
instruirea creativă.

RECUNOAȘTEREA INTERNAȚIONALĂ
A MARII UNIRI (1919 – 1920)

Conferința de Pace de la Paris din 1919 a propus
reconstrucția Europei și a lumii. Delegația română era
condusă de I.C. Brătianu, și aceasta urmărea ca să obțină
din partea Conferinței de Pace de la Paris confirmarea
actelor de Unire din 1918.
În cadrul acestei conferințe rolul principal l-a avut
Consiliul celor patru (Franța,Italia,Anglia,SUA). României iau fost impuse niște prevederi dezavantajoase:
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 Preluarea unei părți din datoriile pe care le avusese
Austro-Ungaria de plătit
 Dreptul Marilor Puteri de a supraveghea protecția
acordată minorităților
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RECUNOAȘTEREA INTERNAȚIONALĂ
A MARII UNIRI (1919 – 1920)

 Statul roman va primi un 1% din despăgubirile de război
datorate de Germania.
Odată cu încheierea tratatelor de pace, s-a decis
crearea unei organizații internaționale care să asigure
pacea în lume, aceasta era Liga Națiunilor. După realizarea
actului Marii Uniri din 1918, suprafața țării a crescut de la
137000 km 2 la 295049 km2, iar populația de la 7,2 milioane
la 18 milioane. România era o țară europeană de mărime
medie. La Societatea Națiunilor România a devenit o țară
activă și respectată. După Primul Război Mondial harta
politică a Europei a luat o altă înfățișare.

Adoptarea votului universal a deschis larg porțile vieții
politice pentru milioane de cetățeni. Aceasta a contribuit la
democratizarea societății românești. În aprilie 1919 în
România s-a introdus stilul nou (calendarul Gregorian).
Încoronarea regelui Ferdinand a devenit semnificativă,
întrucât la coroana de oțel a lui Carol I s-au adăugat trei
briliante, fiind Basarabia, Bucovina,Transilvania. După
Unirea din 1918 s-a simțit nevoia adoptării unei noi
constituții a României. Constituția din martie 1923 a
asigurat dezvoltarea regimului democratic din România.
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Noua lege prevedea largi drepturi și libertăți, libertatea
conștiinței, învățămîntului, presei, proprietatea era
garantată.
Puterile se separau în stat în:
- legislativă
- executivă
- judecătorească
Alături de aceste puteri se afla puterea armată, care
apăra integritatea și independența României. Serviciul
militar era obligatoriu pentru toți bărbații de la 21 de ani în
sus, durata stagiului militar era de 2-3 ani. O instituție care
avea rol important în societatea românească era Biserica.
În plan economic și social s- a realizat unificarea monetară,
reforma agrară, reforma financiară. Pe baza constituției au
fost înfăptuite un șir de legi, cea mai importantă fiind Legea
pentru unificarea administrativă.
Viața cotidiană a românilor a devenit mai complexă. Se
construiau la sate școli,biserici, construcții de case, etc. În
esență, viața rurală a evoluat de la tradiționalism spre
modernitate. La oraș s-a accentuat procesul de stratificare:
în timp ce în zona centrală locuitorii benificiau de toate
condițiile, la periferii se trăia mai rău ca la sate. Pentru
mulți români, citirea presei, ascultarea emisiunilor radio,
frecventarea cinematografelor, teatrelor, petrecerea
concediului de odihnă la o stațiune climaterică au devenit
elemente ale vieții cotidiene.
BIBLIOGRAFIE
I.SURSE WEB
1.https://www.scribd.com/doc/73369177/Recunoa%C5%9F
terea-interna%C5%A3ional%C4%83-a-Marii-Uniri

PROGRAMUL ”ȘCOALA ALTFEL”
6-10 MARTIE 2017

Programul își propune implicarea elevilor și a
profesorilor, în activități extracurriculare interesante, prin
care să obțină cunoștințe în domenii multiple, să le
valorizeze talentele, preocupările extrașcolare și
competențele în domenii cât mai diverse și interesante.
Programul se desfășoară sub forma unor proiecte
educative:
1. PROIECT EDUCATIV “Adolescenții de azi, adulții de
mâine”
ARGUMENT:
Tinerii de astăzi au o mare problemă legată de alegerea
unei cariere. Întrebări ca „Ce o să fac după Bacalaureat?
Ce facultate să aleg? Sunt pregătit din punct de vedere
profesional și personal să îmi aleg această carieră? La cine
să apelez pentru ajutor? Ce aptitudini posed? -sunt printre
cele mai frecvente întrebări pe care și le pun elevii pe
parcursul școlii. Această dificultate a tinerilor de a- și alege
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o carieră pe care să o urmeze în viitor, reprezintă una din
marile probleme ale societății.
Ei au nevoie de ajutor pentru a depăși această etapă
problematică a dezvoltării personale și profesionale.
În România se simte tot mai acut nevoia de orientare
spre alegerea carierei și a inserției socio-profesionale a
viitorilor absolvenți de liceu, în conformitate cu standardele
europene. Piața muncii nu mai înseamnă pentru tinerii
români doar România și, mai ales, nu mai înseamnă doar
anumite meserii și profesii practicate până de curând.
Astfel, se pune problema educației tinerilor într-un mod
adecvat, care să le ofere egalitate de șanse cu toți tinerii
europeni.
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Consilierea profesională este considerată pe plan
european ca o componentă esențială a reformelor
educaționale. De asemenea, reprezintă o dimensiune
majoră a politicilor educaționale în toate țările europene.
Educația pentru orientarea spre cariera, care înseamnă și
educația pentru viață, este un scop educațional, dirijând
sistemul de învățamânt către un set de valori comune.
SCOP:
- Dobândirea de cunoștințe referitoare la carieră,
consilierea și orientarea elevilor din ciclul superior
al liceului de către reprezentanți ai AJOFM Giurgiu
și cadre universitare din Universitatea Politehnică
București
- dezvoltarea de noi competențe profesionale prin
documentarea, valorificarea și promovarea
expertizei acumulate pe plan local,
- să cunoască piața locurilor de muncă în Municipiul
Giurgiu,
OBIECTIVE
- sprijinirea orientării școlare și profesionale a
elevilor de clasa a XI a și a XII-a
- dezvoltarea unor competențe de natură
profesională la elevii de clasa a XI-a și a XII-a
- colaborarea între elevi prin munca în echipă,
dezvoltarea abilităților de comunicare, dobândirea
- de informații privind activitatea desfășurată în
laboratore de tip firmă din diverse domenii (Tehnic
și IT) Universitatea Politehnică București
- formarea de responsabilități, respect și atitudini
pozitive față de oameni
REZULTATELE AȘTEPTATE:
La sfârșitul proiectului elevii
- vor dobândi informții despre specificul diferitelor
facultăti spre care pot opta, despre piața muncii și
modalitățile de căutare a unui loc de muncă
- își vor dezvolta abilități de căutare de informații
despre oferta educațională;
- își vor forma competențe de management al
propriei cariere;
Fișele de lucru ale elevilor, elementele de management
personal: CV, scrisoare de intenție, simularea unui interviu
de angajare) constituie o altă categorie de rezultate
obținute de elevi la sfârșitul proiectului.
GRUP ȚINTĂ:
- direct: elevii claselor a XI-a B1, a XI-a B2 și a XII-a
C1,
- indirect: părinții acestora
RESURSE MATERIALE:
- afișe, postere, aparate de fotografiat, panouri,
pliante, CD-uri, calculator, mijloc de transport
pentru deplasarea la București
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BUGET: nu implică
COSTURILE PE ACTIVITĂȚI: 1. Nu este cazul pentru
activitatea 1, 2
1. Pentru activitatea 3- cost pentru transportul grupului de
elevi și a profesorilor însoțitori la Universitatea Politehnică
București suportat de elevi și profesori
ACTIVITĂȚI:
1. Sesiune de informare, consiliere și orientare realizată
de invitații din partea AJOFM Giurgiu, data: 7 martie 2017
2. Prezentare CV., a scrisorii de intenție, a interviului de
angajare, data: 8 martie 2017
3. Vizită în laboratoarele de robotică din Universitatea
Politehnică București,
- dobândirea de informații privind activitatea desfășurată în
laboratorele de robotică din Universitatea Politehnică
București, data: 8 martie 2017
DURATA: 6-8 martie 2017
MODALITĂȚI DE EVALUARE: Realizarea unui portofoliu
la clasă care să conțină fotografii din timpul desfășurării
activităților, CV ale elevilor, modele de scrisoare de intenție
PARTICIPANȚI /COLABORATORI PROFESORI /
PARTENERI: invitații și reprezentanții AJOFM Giurgiu,
Director prof.Ghimpețeanu Ion, Director adjunct prof.doctor
Filip Luminița, prof. Gemescu Mariana, Profesor Universitar
doctor Pațurcă Sanda- Universitatea Politehnică București,
consilier –educativ prof. Țîrcovnicu Daniela.
COORDONATOR PROIECT: prof.Mișoc Mariana Adela,
prof. Coscai Adriana,
Consilier –educativ prof. Țîrcovnicu Daniela,
FIȘĂ DE ACTIVITATE
1. Titlul activității: „Adolescenții de azi, adulții de mâine”
2. Coordonatorii activității: prof. Mișoc Mariana Adela, prof.
Coscai Adriana, prof. Avram Andreea
3. Data desfășurării: 07.03.2017
4. Durata activității: 8.30-14.30
5. Grupul țintă: elevii claselor a XI-a B2, a IX-a SO2, a XII-a
C
6. Număr participanti: 28 elevi, 3 cadre didactice
7. Parteneri implicați: A.J.O.F.M. Giurgiu
8. Obiectivele:
a. dobândirea de cunoștințe referitoare la carieră
b. consilierea elevilor din ciclul superior al liceului de către
reprezentanți A.J.O.F.M. Giurgiu
c. să cunoască piața locurilor de muncă Giurgiu și
programul EURES România
9. Resursele:
a. Umane: elevii claselor a XI-a B2, a IX-a SO2 și a XII-a C
b. Materiale: pliante, mape, postere, coli, hârtie puse la
dispoziție de A.J.O.F.M. Giurgiu
10. Descrierea activității:
La ora 8 elevii pregătesc sala de clasă (laborator fizică).
La ora 9 sunt prezenți în sală 3 reprezentanți A.J.O.F.M.
Giurgiu: Goleanu Nicoleta, Drăghici Lavinia și Dogaru
Grațiela
și sunt prezentate informații importante despre carieră,
locuri de muncă din Giurgiu, programele de ucenicie și
formare, stagii de practică și îndrumare, cursuri de
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calificare oferite de AJOFM Giurgiu, interviu de angajare,
scrisoare de intenție, CV.
A fost prezentat programul Your First EURES Job-scopul
programului, condițiile de participare, beneficii și modul de
aplicare. Atmosfera a fost caldă și prietenoasă; seminarul a
fost interactiv, invitații au răspuns la întrebări și au clarificat
nelămuririle, au scos în evidență facilitățile și avantajele
oferite de rețeaua EURES România.Elevii și profesorii au
primit din partea AJOFM Giurgiu mape de carton cu pliante
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Având în vedere că facem parte din Uniunea
Europeană și că țara noastră se vrea a fi bine vazută din
toate punctele de vedere: economic, politic, social, dar și
din punct de vedere al educației este foarte important ca
noi să ne aliniem standardelor tuturor statelor europene și
să punem foarte mare accent pe studiu și mai ales pe
studiul limbilor străine.
De foarte mult timp oamenii circulă liber în majoritatea
statelor străine, astfel că a devenit o necesitate
cunoașterea a cel puțin unei limbi străine. Învățământul
românesc a susținut întotdeauna studiul limbilor străine
încadrându-le printre materiile obligatorii în toate ciclurile
de învățământ, însă după părerea mea acele două ore pe
săptămână nu sunt de ajuns pentru ca elevii să atingă un
nivel suficient de bun pentru a se descurca într-o eventuală
întâlnire’’ de gradul 0’’ cu un străin. Și asta pentru că nu toți
copiii învață la fel,nu toți sunt înzestrați cu calitățile
necesare pentru învățarea unei limbi străine.De aici
pornește și principala problemă a profesorului de limbi
străine. Da, este o necesitate ca elevii să cunoască o limbă
străină, însă cum îl determin să îi placă, cum îl fac să
conștientizeze că este util pentru el studiul limbii franceze,
engleze sau germane? Este o întrebare la care mă
străduiesc de mult timp sa îi aflu răspunsul pentru că puțini
sunt acei elevi care sunt atrași către studiul limbii franceze,
de exemplu. Tot mai mulți sunt aceia care, deși se
străduiesc, nu o fac pentru că se gândesc că acest lucru
este util pentru ei, ci o fac pentru notă. De aceea sarcina
profesorilor de limbi străine, și fiind profesor de limba
franceză mă voi axa în acest articol în special pe această
disciplină, este aceea de a transmite elevilor acel gust
pentru studiu, pentru cunoaștere, pentru lărgirea
orizonturilor. Putem face acest lucru numai dacă prin
metodele utilizate la clasă îi putem determina să accepte
că studiul limbii franceze este o necesitate și nu doar o
materie la care trebuie să ia note bune pentru a primi
recompense din partea părinților. Elevului trebuie să îi
placă ceea ce face pentru că doar așa va învăța conștient.
Desigur contează și măiestria și atitudinea profesorului cu
care el gestionează toate activitățile din timpul orelor.
Trebuie să recunoaștem că atitudinea cadrului didactic
influențează în mod decisiv modul în care elevul percepe
Pagina 43 din 48

EURES și broșuri despre realizarea unui CV. și a scrisorii
de intenție.
11. Rezultate așteptate:
a. elevii vor dobândi informații despre piața locurilor de
muncă și modalități de căutare a unui loc de muncă în
oraș, în țară și în străinătate.
12.Modalități de evaluare a activității:
a. realizarea unui CD cu pozele din timpul activităților
b.aplicare de chestionare de satisfacție
c.diseminarea activității la nivelul școlii și local
13. Rezultate înregistrate:
Toți elevii au primit mape de informare din partea AJOFM
Giurgiu.

Prof. Elena Iuliana CĂCIULAN,
Școala Gimnazială “Marin M. Țiculescu” Băneasa,
Județul Giurgiu
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limba franceză: poate sa îi placă pentru că profesorul are
un stil de predare care pe el îl atrage, sau, din contră va
refuza să depună efort pentru studiu în momentul în care
simte că maniera de a preda a profesorului nu este în
acord cu așteptările sale. În studiul limbii franceze o mare
influență asupra activității de învățare o are cunoașterea
culturii, obiceiurilor, tradițiilor, civilizației Franței, pentru că
de aici pleacă de fapt incursiunea pe drumul lung al
cunoașterii.
Cum ar putea asimila elevul o limbă străină a unei țări
despre care el nu cunoaște absolut nimic? Este ca și cum
am porni pe un drum care nu știm unde duce. De aceea pe
elevii începători în tainele studiului limbii franceze este bine
să îi familiarizăm cu date generale despre Franța, nume
specifice franțuzești, stiluri muzicale, alimente pe care
aceștia le consumă, curiozități despre această țară,
asemănări și deosebiri între România și Franța. Copiii sunt
curioși, ei vor să descopere, sunt însetați de cunoaștere,
iar aceste informații trebuie să ajungă la ei prin mijloace
care să îi atragă, să le stârnească interesul. Trebuie să ne
adaptăm și noi, cadrele didactice, timpurilor moderne pe
care le trăim. Elevii sunt astăzi familiarizați cu telefoanele
mobile, calculatorul, tableta, internetul și de aceea trebuie
să integrăm aceste mijloace în procesul de predareevaluare. Elevii asimilează ușor, ei sunt ca un burete,
absorb informații. Ei vor reține mai ușor versurile unui
cântec dacă le este prezentat cu ajutorul unui videoclip și
desigur dacă și noi cântăm cu ei, vor fi interesați de
scriitori, pictori francezi dacă le sunt prezentate imagini pe
un calculator sau videoproiector, însoțite de explicații,
pentru că aceste mijloace le sunt familiare, le folosesc
zilnic și le sunt indispensabile. Putem să-i familiarizăm cu
principalele monumente din Franța arătându-le imagini,
explicându-le despre fiecare în parte apoi aplicând. De
exemplu, vorbind despre Turnul Eiffel ei pot construi din
diferite materiale (plută, carton) turnul în miniatură,
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stimulându-i în același timp să vorbească în limba
franceză, aplicând vocabularul dobândit. Interesul lor
pentru studiul limbii franceze crește, plus că ei se simt utili
și au satisfacția că au realizat ceva. Putem prezenta istoria
Franței printr-o abordare pluridisciplinară, făcând analogii
între istoria țării noastre și cea a țării străine, sau putem
prezenta geografia Franței utilizând diferite hărți implicând
elevii în diferite jocuri didactice, aceștia fiind ghizi turistici.
Putem vorbi despre clima Franței transformându-i pe elevi
în adevărați prezentatori de buletine meteo sau putem
asculta melodii din ambele țări pentru a sesiza diferențele
și asemănările dintre genurile muzicale. Ne putem
familiariza cu diferite rețete franțuzești dacă întreprindem
diferite activități în care ei chiar să pună în practică astfel
de preparate. În timpul acestor activități este stimulată
mereu comunicarea în limba franceză, elevii sunt mobilizați
să discute între ei, să ceară păreri, să își exprime punctul
de vedere, făcând în același timp ce le place. Nimic nu este
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mai satisfăcător pentru cadrul didactic decât să vadă
dorința de studiu a elevului, curiozitatea lui de a găsi
răspunsuri, interesul și conștientizarea faptului că învață
doar pentru el și pentru viitorul său.
Nu-mi rămâne decât să spun că meseria de profesor
este minunată pentru că noi ținem în propriile mâini viitorul
societății noastre. O mare contribuție o au de asemenea și
părinții care ar trebui să sprijine școala în demersul
educativ, ei reprezentând un stâlp în formarea generației
viitoare.

PROIECTELE EDUCAȚIONALE UN NESECAT IZVOR DE CERCETARE ISTORICĂ ȘI GEOGRAFICĂ

Școala este aceea care îi introduce pe copii în
universul cunoașterii. Unii sunt mai interesati să-și
îmbogățească mintea cu tainele cărților inițiați de dascălii
care le sunt aproape în fiecare zi, alții au înclinații către
munca fizică manuală. Noi cadrele didactice le descoperim
încet, încet înclinațiile atât în timpul orelor de curs dar și
prin activitățile extrașcolare desfășurate în școală sau în
afara școlii.
Activitatea mea se axează pe urmărirea evoluției
copiilor implicați și pe observarea prilejurilor pentru
exersarea suplimentară a activităților necesare dezvoltării
ȋncrederii acestora ȋn forțele proprii. Activitățile au urmărit
ca școala să devină un mediu familiar atât copilului cât și
părinților acestuia. De-a lungul timpului am implicat părinții
ȋn organizarea unor formații de muzica sau a unor
ansambluri de dans, dar și ȋn proiecte de geografie și
istorie locală. Importantă este dorința fiecăruia de a
contribui la cunoașterea și dezvoltarea fiecărui copil.
Lumea copilăriei este o realitate pe care vlăstarele tinere o
trăiesc în familie alături de cei dragi și în școală. Am
observat că elevii sunt entuziasmați ori de câte ori
organizez astfel de activități.
De exemplu, o șezătoare literară face ca elevii săși manifeste dorința de a recita frumos, recompensându-i
cu diferite premii. Unii chiar pot deveni mici actori în diferite
piese de teatru.
O drumeție în aer liber e foarte plăcută. De ce?
Elevii devin mai sociabili, pot descoperi frumusețile din
natură, frumusețile orașului în care trăiesc.
O vizită la grădina zoologică e foarte instructivă. Cu
acest prilej li se dezvoltă elevilor dragostea față de
animale, dorința de a le proteja.
Pășind pe culoarele unui muzeu de istorie elevii
călătoresc în trecutul istoric bogat al românilor. Prin
cunoașterea istoriei li se insuflă dragostea față de înaintași.
Înclinația către desen se poate cultiva printr-o vizită la un
muzeu de pictură, expoziție de artă.
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Nu trebuie neglijate participările organizate ale
elevilor la diferite spectacole pentru copii. Poate dintre ei se
vor ridica tinere talente în domeniul muzicii.
Am observat că elevii merg cu mare plăcere la circ
deoarece ei sunt la vârsta când pot să guste senzaționalul.
În cadrul proiectului de parteneriat “Pădurea, armonie și
cunoaștere“ am urmărit stimularea interesului pentru natură
cu tot ce înseamnă ea în aserțiunea elevilor. Prin acest
proiect am urmărit formarea de atitudini corecte,
responsabile la elevi. Calitatea sporită a mediului, reflectată
ȋn peisaje bine conservate și ȋn absența poluării factorilor
de mediu la care se adaugă obiectivele turistice istorice,
reprezintă un element ce ȋi ajută pe elevi să-și formeze
capacități cognitive interdisciplinare prin ȋmbinarea
noțiunilor de: geografie, biologie, istorie, religie. Prin
această activitate am ȋncercat să dezvolt atitudinea de
responsabilizare a copiilor față de natură. Aceasta îi va
face pe oamenii mari să nu mai fie indiferenți câți copaci
taie, de unde taie, unde aruncă gunoaiele, cum privesc
problemele generale ale mediului. Deci, prin colaborare cu
organele responsabile, copiii își aduc aportul lor de micuți,
mai târziu de oameni mari la buna tocmire a mediului
ambiant.
Și apoi să nu uităm entuziasmul elevilor manifestat în
timpul unor activități organizate în cinstea unor sărbători
creștine: Paște (Bucuriile Iepurașului), Crăciun etc. Cu
acest prilej ei reușesc să cunoască tradițiile românești și să
le ducă mai departe.
Exemple de activități extrașcolare sunt destul de
numeroase. Important este ca acestea să fie cât mai
atractive, să constituie pentru elevi un prilej de bucurie, de
manifestare liberă a unor aptitudini. Ele contribuie la
realizarea unor relații mai apropiate dintre membrii grupului
dar și dintre aceștia și organizatori. În astfel de împrejurări
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local,
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porți

de
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noi cadrele didactice, îi cunoaștem mai bine pe elevi, le
descoperim calitățile, dar și defectele, unele aptitudini, le
putem contura un portret moral.
Așadar activitatea de la clasă trebuie completată
cu aceeași seriozitate cu activitatea extrașcolară.
Cumulate, ele contribuie la conturarea personalității
elevilor. Cu cât aceste activități sunt mai atractive cu atât
ele vor deveni și mai frumoase prin ceața amintirilor în anii
maturității.
Aceste activități extrașcolare au menirea să
amplifice efectele formatoare ale procesului de învățământ
și să le sporească elevilor zestrea de cunoștințe și abilități,
în vederea reușitei integrării sociale.
Prin intermediul acestor proiecte de parteneriat educațional
încerc să orientez instrucția și educația elevilor spre
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Pentru aceasta fiecare copil va fi sprijinit să-și dezvolte
potențialul și aptitudinile ȋn funcție de interesele și
motivațiile personale, cât și de cerințele comunității sau ale
societății ȋn general.
Extrem de important este sa îi ghidăm atent pe elevii noștri
spre a descoperi lucruri noi despre lume sau despre ei
înșiși sau de a redescoperi lucruri pe care le știau, dar pe
care le înțeleg altfel sub ȋndrumarea noastră, să ȋi
ȋncurajăm să se cunoască și să se dezvolte.

GENERALIZAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI INSTITUȚIONALIZAT
ÎN JUDEȚUL VLAȘCA ÎN A DOUA JUMĂTATE
A SECOLULUI AL XIX-LEA

„Școala reprezintă unul dintre spațiile culturale prin care
o comunitate încearcă să-și promoveze propriul model
social”1. Secolul al XIX-lea ocupă un loc de mare
importanță în istoria învățământului românesc, acum se
edifică școala clasică în limba română. Bisericii Ortodoxe îi
revine un rol important în organizarea învățământului, în
prima parte a secolului al XIX-lea, primele școli fiind
înființate pe lângă biserici și mănăstiri. „Rolul școlii este
esențial în procesul de creare și mai ales de inseminare a
identității naționale moderne, școala este unul dintre
elementele primordiale în cristalizarea unei identități
comune, a unei modelări sociale unitare râvnite de orice tip
de guvernare de ieri sau de azi” 2. Educația va deveni
criteriu în obținerea unei slujbe, absolvenții școlilor
naționale urmând „să aibă dreptul de a fi orânduiți în
slujbele obștesti”3.
Avem aici în vedere faptul că slujbele obținute de către
membrii societății reflectau direct gradul de școlarizare a
acestora. Un alt aspect important era accesul la educație,
neuniform repartizat între familiile de țărani și cele de
orășeni, datorită tradițiilor agrare ale celor proveniți din
mediul rural, pe de o parte. Pe de altă parte, datoriă
dezvoltării economice a țării care solicita din ce în ce mai
multă mână de lucru calificată. „Școala avea menirea să
formeze din fiecare elev un cetățean. Acesta trebuia să fie
în primul rând un bun creștin și apoi un bun mădular al
societății, adică un personaj ce-și îndeplinește cu
asiduitate, convingere și atașament datoriile față de patrie,
autorități și familie”4.
La Giurgiu, între anii 1830-1843, s-au deschis școli
publice de băieți, cât și școli particulare și, chiar dacă
numărul acestora nu era mare, reprezenta totuși un pas
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important în procesul alfabetizării copiilor. „O școală de fete
s-a înființat în anul 1846” 5. Înființarea Ministerului
Instrucțiunii Publice și al Cultelor în anul 1863, instituție
care subordona toate școlile din țară, se va reflecta pozitiv
în viața școlară, astfel că între anii 1865-1894 numărul
școlilor din oraș și din mediul rural este în creștere.
Fetele giurgiuvenilor învățau carte în casele părintești
luând lecții de la profesorii particulari, înainte de înființarea
școlilor publice de fete. Prima școală publică a fost
deschisă de „Epitropia Fondurilor Brâncovenești”, iar în
perioada în care au fost întreținute de Casa
Brâncovenească, școlile de fete funcționau ca semiinternate. Prin Legea instrucțiunii din anul1864, Alexandru
Ioan Cuza a subordonat școlile de fete Ministerului de
Culte, acestea cunoscând o altă organizare. 6
De menționat că, în anul1861, se deschide prima școală
publică de fete la Giurgiu, iar până în 1893 numărul
acestora ajunge la trei. „Un rol important în organizarea
instrucției și educației fetelor l-au avut școlile naționale”7.
Vlașca, județ de câmpie este format din mai multe
platouri, străbătute de mici vâlcele, ceea ce îi oferă un
aspect mai puțin monoton decât altor județe similare. Se
află în sudul țării, învecinându-se la nord, cu județele Argeș
și Dâmbovița, la sud cu Bulgaria, la est cu județul Ilfov, iar
la vest cu județul Teleorman. Avea o suprafață de 448.810
hectare si o populație de 200.530 locuitori (potrivit
recensământului din decembrie1899) 8.

Anghel Manolache, Gheorghe Pîrnuță, Istoria învățământului
din
România, București, 1993, p. 110.
Mirela – Luminița Murgescu, Între „bunul creștin” și „bravul
6
Grigore
Buduru, „Școala din sectorul verde”, Giurgiu, 2001, p.
român”, Iași, 1999, p. 31.
2
12.
Mirela – Luminița Murgescu, op. cit, p. 13.
7
3
Anghel Manolache, Gheorghe Pîrnuță, op. cit. p. 111.
Simeon Marcovici, Cuvânt la deschiderea Școlii Naționale, în
8
George Ioan Lahovari, „Marele dicționar geografic al
„Biblioteca românească”, partea a III-a, București, 1834, p. 29.
4
României”, vol V, București, Editura Stab. Grafic J. V. Socecu, pp.
Mirela – Luminița Murgescu, Între „bunul creștin” și „bravul
766-765.
român”, Iași, Editura A 92, 1999, pp. 49-50.
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GENERALIZAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI INSTITUȚIONALIZAT
ÎN JUDEȚUL VLAȘCA ÎN A DOUA JUMĂTATE
A SECOLULUI AL XIX-LEA

Instituționalizarea educației debutează cu greutate și
continuă în aceeași manieră determinată fiind și de
realitățile sociale. Gratuitatea învățământului revendicată în
programele revoluționare de la 1848 și prevăzută în Legea
instrucțiunii publice din 1864 nu a avut drept consecință
imediată accesul tuturor copiilor la școală. „Statul român a
fost printre primele dintre statele europene care au legiferat
obligativitatea școlii elementare (după Prusia, Suedia,
Norvegia și Danemarca), gratuitatea proiectând orientarea
laică și democratică a educației”. 9 Legea instrucțiunii
publice din anul 1864 va reflecta tendința transformării
radicale a învățământului, în raport cu perioada anterioară.
În mediul rural singurii știutori de carte erau preoții și
dascălii, de aceea le revenea și rolul ca „în fieșce sat să se
ție pe lângă preot și un cântăreț, care va fi dator să învețe
copiii satului carte și cântări”10. „Din anul 1838,
învățământul rural de stat este organizat sub conducerea
lui Petrache Poenaru”11.
Învățământul în mediul rural s-a confruntat cu o serie de
dificultăți: lipsa clădirilor pentru școli, a materialelor
didactice, a învățătorilor sau slaba pregătire a unora dintre
cei existenți, abuzuri ale primarilor de comune în numirea
învățătorilor sau îndepărtarea acestora12, chiar dacă, în
anul 1843, Scarlat Turnavitu, conducătorul școlii publice din
Vlașca, aprecia că „mai prin toate satele, fete și băieți, se
întrec la învățătură.” 13
Lipsa clădirilor de școală impune construcția acestora
după același plan, singura deosebire regăsindu-se în
privința mărimii lor, în funcție de numărul elevilor14, „în
Raportul din 26 martie 1865, solicitându-se Primăriilor
comunelor să includă în bugetele lor sume necesare
înființării de școli”15.
Progresul școlar scăzut era decis de slaba pregătire a
unor învățători și „dezinteresul acestora în pregătirea
pentru concursurile școlare”16: în comuna Băneasa se
solicita excluderea învățătorului Chiricanu Popa Radu și
înlocuirea sa cu Marin Țicu, solicitând revizorului școlar o
inspecție pentru observarea desfășurării orelor de curs 17.
Cu toate acestea, existau si cazuri meritorii. Revizorul
școlar al județului Vlașca, Alexandru Pencoviciu, evidenția
în urma concursului un candidat la postul de învățător pe
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care îl recomanda pentru postul din Toporu18, constatând
că „știe binișor mai tot ce se cere”19. La același concurs a
fost confirmat pentru comuna Oinacu Ion Neagu 20. „În anul
1834, în comuna Clejani, din plasa Neajlov, județul Vlașca,
comisul Villara a construit o școală, modernizată în anul
1853 de maiorul Mișa Anastasievici noul proprietar al
moșiei. Era o școală particulară, pentru că întreținerea ei și
plata celor doi învățători reveneau proprietarului moșiei. În
raportul din iunie 1868, Ion Zalomit consemna că, școala
avea patru clase și doi învățători, iar elevii urmau toate
materiile prevăzute de programa elaborată de Ministerul
Instrucțiunii Publice. Se studiau noțiuni de de aritmetică,
citire și scriere caligrafică, geografia României și a lumii,
istorie universală. În plus, li se predau limba franceză și
elemente de agricultură. Școala deținea un internat cu 30
de bursieri, întreținuți tot de maiorul Mișa”21.
Existau situații în care, din cauza salariilor mici și a
neacordării lor în mod regulat, unii învățători „să
îndeplinească și alte funcții precum cele de primari, notari,
cântăreți de biserică, scriitori la primărie ori subprefectură,
neglijând în acest fel școala”22. Învățătorul comunei Dăița,
Ion Marciu, îndeplinea și funcția de notar, astfel, revizorul
școlar a cerut primarului să îl determine să opteze pentru
una dintre cele două funcții23. Comuna Bălănoaia era
compusă din trei sate, iar bugetul primăriei, fondurile
insuficiente nu permiteau decât plata unui singur învățător,
luându-se hotărârea ca toți copiii să învețe la o singură
școala, hotărâre ce a stârnit nemulțumirea părinților din
motivul distanței mari pe care trebuiau să o parcurgă spre
școală24.

Anghel Manolache, Gheorghe Pîrnuță, op. cit, p. 340.
V. A. Urechia, „Istoria școalelor”, tomul IV, București,
Imprimeria Statului, 1901, p. 377.
11
Anghel Manolache, Gheorghe Pîrnuță, op. cit, p. 119.
12
În comuna Căscioarele, plasa Marginea, Constantin Dumitru
este înlocuit cu Dumitru Vasile de către primar, în Raportul
revizorului școlar către Prefectura Giurgiu, în Arhivele statului –
filiala Giurgiu – Fond Prefectura Județului Vlașca, dosar18/1865, 18 Ibidem, f.12.
19
f. 3. În Strâmba de Sus, plasa Câlniștea, învățătorul Dobrea
N. Adăniloaie, „Istoria învățământului primar (1859 – 1918)”,
Petrescu este înlocuit de către primar, chiar în timpul cursurilor
București, 1998, p. 60.
20
cu învățătorul din comuna Strâma de Jos, în Arhivele statului –
Arhivele statului – filiala Giurgiu – Fond Prefectura Județului
filiala Giurgiu – Fond Prefectura Județului Vlașca, dosar18/1865, Vlașca, dosar18/1865, f.14.
21
f. 22.
Nicolae Ciachir, Unele aspecte inedite privind școala ce
13
Anghel Manolache, Gheorghe Pîrnuță, op. cit, p. 111.
funcționează pe moșia din Clejani-Ilfov a maiorului Mișa
14
Arhivele statului – filiala Giurgiu – Fond Prefectura Județului
Anastasievici (1869), în „ Ilfov – file de istorie”, București 1978,
Vlașca, dosar18/1865, f. 29.
pp. 393-394.
15
22
Arhivele statului – filiala Giurgiu – Fond Prefectura Județului
N. Adăniloaie, o.cit., p. 77.
23
Vlașca, dosar18/1865, f. 29.
Arhivele statului – filiala Giurgiu – Fond Prefectura Județului
16
Ibidem, f. 93.
Vlașca, dosar18/1865, f. 51.
17
24
Ibidem, f. 32.
Ibidem, f. 69.
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În unele sate, prioritatea activităților agricole îi ținea pe
învățători departe de începerea cursurilor 25, iar în altele
lipsa mobilierului sau a lemnelor de foc pentru încălzirea pe
timp de iarnă, nu îi împiedica să întrerupă procesul
instrucției26. La unele școli era nevoie de învățători, precum
la cele din Puieni, Prundu sau Ciolanu – Pangăl (Plasa
Marginea)27. În unele situații destinația clădirii școlii era
schimbată pentru a fi folosită ca sediu pentru Primărie 28
sau Poștă29.
Dacă în prima jumătate a secolului al XIX-lea,
învățământul se bucura de un anumit dinamism, odată cu
apariția Legii Instructiunii Publice din anul 1864, a
Regulamentului de ordine și disciplină pentru licee și
gimnazii în 1866 și a Regulamentului de ordine și disciplină
pentru școlile primare din 1870, acesta capătă un plus de
coerență și legitimitate ceea ce conduce la îmbunătățirea
procesului de învățământ.
Studierea procesului de constituire și evoluție a universului
școlii și gândirii pedagogice ne permite să putem înțelege
în ce mod trecutul și-a pus amprenta asupra prezentului.
Un alt element esențial constă în interesul pe care îl acordă
genezei fenomenelor pe care le studiază cât și faptului că
actorii scenei sociale sunt considerați mai importanți decât
structurile, reușind astfel să aducă lămuriri despre
construcția realității sociale, pshihologice și culturale în
care evoluează aceștia.
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PRINCIPIUL CORECTITUDINII

Prof. Ariadna Carmen Rădulescu
Liceul Teoretic “Tudor Vianu” Giurgiu
Ca și oameni, dar mai ales ca și educatori, suntem puși
deseori în situația de a fi într-unul din rolurile de evaluator sau
de evaluat. Suntem evaluați de părinți, de elevi, prin feedback-urile pe care le primim de la ei, evaluați prin examenele
pe care le susținem cu emoție, prin fișele de autoevaluare
atent întocmite de managerii școlari, supuse ochiului critic al
Consiliului de administrație, evaluați de comisia de calitate,
prin inspecțiile la ore, prin verificarea documentelor școlare,
evaluați de propria noastră conștiință, nu în ultimul rând. Prin
evaluările care ni se fac suntem în cele mai multe situații
etichetați prin calificative, nu întotdeauna justificate, deși nouă
ni se cere să justificăm atent fiecare notă a elevului, suntem
ierarhizați, în funcție de aceste calificative, deși teoria
precizează clar ca funcția de bază a evaluării nu este cea de
ierarhizare, că este important progresul elevului mai mult
decât nota….
Principiile reprezintă legi fundamentale, legități cu caracter

universal valabil pentru un domeniu de cunoaștere, care
normează, structurează și asigură coerență și funcționalitate
domeniului epistemologic.
Evaluarea, ca activitate didactică, se supune principiilor
didactice tradiționale, principii care normează teoria și
metodologia instruirii încă de la Didactica Magna. În particular
însă, teoria evaluării didactice dezvoltă propria sa taxonomie
de principii, în concordanță și complementarea celor didactice.
Principiile evaluării sunt: integritatea, onestitatea,
corectitudinea, confidențialitatea, transparenta, protejarea
identității evaluatorilor, dreptul de contestare.
Conform cerințelor principiului corectitudinii, toate deciziile
luate vor fi în armonie cu logica problemelor administrate, cu
interesul declarat al instituțiilor evaluatoare, prevenind astfel
conflictele de interese personale, familiale și care pot afecta
independența acțiunilor în judecățile formulate în și față de
domeniul evaluării.
Corectitudinea este una dintre cele mai prețuite valori în
activitatea de evaluare. Este necesară evaluatorului, pentru un
feed-back elocvent și o intervenție eficientă în proces, după
cum este necesară celui evaluat, care obține un răspuns onest
raportat la standardele evaluării, dar și un indiciu cu rol
motivațional, pozitiv sau negativ. Corectitudinea reprezintă o
așteptare esențială a celor evaluați față de toți profesorii,
educatorii, factorii angrenați în activități de evaluare. Dar când
este vorba de olimpiade, așteptările cresc, întrucât cei evaluați
sunt întotdeauna elevi foarte performanți. A ierarhiza în
interiorul unui grup performant presupune profesionalism și
onestitate. Iar dacă evaluatorii, membrii comisiilor centrale ale
olimpiadelor sunt profesioniști recunoscuți, onestitatea este un
principiu unanim respectat. Și totuși…
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La olimpiada de limba germană modernă s-au dezvoltat
strategii care asigură corectitudinea și care pot constitui
puncte de referință în organizarea și desfășurarea tuturor
olimpiadelor din România. Pentru că:
- olimpiada de limba germană este, până în acest moment,
singurul concurs unde se realizează în totalitate o evaluare
neutră la nivel național, ceea ce este comparabil cu evaluarea
externă aplicată oricărui sistem. Faptul că profesorii evaluează
lucrări ale unor elevi, fără să aibă cel mai mic indiciu al
provenienței acestora, este în conformitate cu litera și spiritul
regulamentului concursurilor și, totodată, sporește sensibil
obiectivitatea în evaluare.
- la olimpiada de limba germană se realizează evaluarea pe
verticală, mai exact se evaluează centrat pe un anumit criteriu,
astfel încât evaluatorul nu este influențat de alți factori (criterii)
în aprecierea pe care o realizează. Practic, fiecare lucrare
este comparată cu toate celelalte pe fiecare criteriu evaluat, și
nu în mod global. Se evită, în acest mod, eroarea de tip
“halou” în evaluare.
- fiecare criteriu (item) este evaluat în paralel, de membri
diferiți, care nu știu cine evaluează același item. Pe de o parte,
se dublează evaluarea fiecărui item, pe de altă parte, se
asigură validitatea evaluării.
- olimpiada de limba germană modernă este singura
olimpiadă ai cărei evaluatori beneficiază de formare aplicată și
care au fost testați înainte de a fi solicitați să participe la
această activitate.
- înainte de desfășurarea fiecărei etape naționale a
olimpiadei, membrii comisiei centrale participă la un seminar
în care pregătesc în detaliu competiția. Propunerile de
subiecte vin din partea membrilor comisiei centrale exclusiv
pentru nivelurile lingvistice la care nu au elevi participanți în
concurs.
- elevii participă la olimpiadă în conformitate cu nivelul real
de cunoaștere a limbii, întrucât olimpiada nu este un concurs
centrat pe cunoașterea limbii germane, ci un concurs de
creativitate în limba germană, în care elevii demonstrează ce
pot crea în limba germană la nivelul cunoștințelor lingvistice pe
care le posedă. Nu este important mediul sau modul în care sa produs învățarea limbii germane ci „produsul creat” prin
intermediul instrumentului lingvistic. În acest mod, se
realizează o evaluare pe eșantioane de elevi cu nivel similar
de cunoștințe, încă o cale de a asigura corectitudinea
evaluării.
- lucrările scrise ale elevilor care participă la etapa națională
sunt scanate imediat după ce s-a încheiat proba de concurs și
sunt postate pe site-ul oficial al olimpiadei. Fiecare elev își
recunoaște lucrarea și poate citi lucrările tuturor celorlalți
participanți. De asemenea, se poate consulta cu profesorul
care îl îndrumă, astfel încât poate avea un feed-back în
momentul în care se afișează rezultatele. Această formă de
transparență asigură pe de o parte, accesul tuturor elevilor la
toate lucrările, pe de altă parte confidențialitatea, căci elevii nu
își recunosc decât propria lucrare.
- la nivelul comisiei centrale se elaborează orizontul de
așteptare, un document care se publică și care dă elevilor
informații despre modul în care era de așteptat să fie abordat
itemul nestructurat, astfel încât să se încadreze în cerință. Prin
acesta se delimitează foarte clar ceea ce se punctează și nu
se lasă loc unor diferențe inacceptabile între evaluatori.
- organizarea și desfășurarea olimpiadei internaționale de
limba germană impune cerința de a selecta extrem de
responsabil participanții la acest concurs. În consecință se
sporește necesitatea efectuării unei ierarhizări foarte corecte,
lucru înțeles pe deplin și aplicat în consecință.
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