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CONTRIBUȚIA TEHNICILOR TEATRALE LA OBȚINEREA ECHILIBRULUI
EMOȚIONAL AL COPIILOR
PREȘCOLAR
„Din joc se naște experiența conștientă. Jocul trebuie transformat în învățare și nu invers, pentru că jocul are
o seriozitate sfântă, care trebuie păstrată în învățare!”
Rudolf Steiner
Știm deja că lumea este într-o continuă și
dramatică schimbare. Globalizarea, modernizarea,
migrația impun oamenilor să se adapteze constant.
Pedagogia secolului XXI trebuie să dezvolte
capacitatea de adaptare, de schimbare a elevilor.
Școlile trebuie să pregătească elevii pentru viață și
pentru muncă într-o lume în care majoritatea oamenilor
vor fi nevoiți să comunice cu persoane care vin din
culturi foarte diferite și să aprecieze idei, perspective și
valori care diferă de cele pe care le-au învățat
generațiile noastre.
Astfel, școlile din secolul XXI ar trebui să-i învețe
pe tineri, în primul rând, să facă față schimbărilor rapide,
să se adapteze. „Trăim într-o lume unde oamenii trebuie
să învețe încredere și comunicare, iar școlile secolului
XXI trebuie să-i ajute pe elevi să își dezvolte autonomia,
identitatea și capacitatea de a comunica cu alții1” este
de părere Andreas Schleicher membru al OECD. El a
mai explicat că, în lumea de azi, succesul în educație nu
mai constă în reproducerea informației, ci în putința de
a extrapola ceea ce învățăm, pentru a folosi informația
în situații de viață.
Astfel, educația ar trebui să vină cu metode
despre cum să gândești lucrurile, cum să fii creativ, cum
să gândești critic, să rezolvi probleme și să iei decizii.
Toate statele lumii, la acest moment, reformează
sistemul public de educație. Un prim motiv este cel
economic, pentru a ști cum vom educa copiii pentru a-și
găsi locul în economia secolului XXI, al doilea motiv este
cel cultural. Fiecare țară de pe glob încearcă să-și dea
seama cum vom putea să ne educăm copiii pentru a
avea sentimentul identității culturale în procesul
globalizării. Lucrul de care avem nevoie acum în
educație nu este o evoluție, ci o revoluție de schimbare
a mentalității adultului care trebuie să țină seama și de
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partea emoțională din viața copilului, iar revoluția
aceasta trebuie să aibă loc cât mai repede, deoarece
este vitală pentru viitorul copiilor noștri. Copiii noștri
trăiesc în cea mai stimulativă epocă din întreaga istorie.
Sunt asaltați cu informații din toate părțile: computere,
telefoane mobile, reclame, sute de canale TV, astfel că
devin neatenți la școală și lucrurile li se par plictisitoare.
Ne confruntăm din ce în ce mai des cu copii despre care
spunem că suferă de ADHD și îi îndrumăm spre
specialiști care să le ofere un tratament adecvat și
medicație corespunzătoare pentru a se calma și a putea
face față unui sistem educațional care a funcționat
perfect atunci când a fost conceput. Este oare aceasta
soluția corectă? Chiar au acești copii ADHD sau lumea
în care trăiesc este mult prea lentă și ciudată pentru ei?
Noi nu ar trebui să anesteziem simțurile acestor copii,
nu ar trebui să-i adormim, ci ar trebui să-i trezim spre ai face să descopere ceea ce se află în interiorul lor.
O altă problemă este violența. Potrivit datelor
UNICEF, aproape 60% dintre elevii români cu vârste
cuprinse între 11 și 15 ani admit că au participat la acte
de violență verbală sau fizică împotriva colegilor de
școală. În clasamentul violenței în școli, România este
urmată de Țările Baltice și Ucraina. Elevii cel mai puțin
violenți sunt în Suedia și Cehia. Din păcate acest lucru
se mai regăsește, încă, în violența fizică sau verbală a
cadrelor didactice împotriva elevilor. Cauzele acestei
situații îngrijorătoare provin din violența în familie.
Datele UNICEF arată că, atunci când un copil face ceva
greșit, prima reacție a 54% dintre părinți este de a ridica
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vocea, iar 11% dintre părinți pălmuiesc imediat copilul
sau îl trag de păr. „Violența împotriva copiilor are loc în
fiecare zi, în toate țările din lume. Deși copiii sunt cei
care suferă cel mai mult, violența afectează și toate
straturile societății, subminând stabilitatea și progresul.
Violența împotriva copiilor nu este însă inevitabilă.
Violența poate fi prevenită dacă refuzăm ca ea să
rămână ascunsă2”, a declarat Sandie Blanchet,
reprezentantul UNICEF în România.
Un alt motiv de dezechilibru major îl constituie
abandonul copiilor de către părinți, fie că sunt lăsați în
grija bonelor, fie sunt instituționalizați, fie că sunt
crescuți de bunici sau rude, deoarece părinții merg să
muncească departe de casă. De aceea, consider că
este necesară o terapie pentru dezvoltarea Inteligenței
Emoționale pentru această categorie de copii și nu
numai, pentru eliminarea temerilor, fricilor, furiei,
angoaselor, etc. Consider că echilibrarea emoțională
prin tehnici teatrale va duce la o îmbunătățire
semnificativă a vieții copilului.
Prima dată
am luat contact cu
cei mici pe scena
teatrului,
ca
actriță,
în
spectacolele
pentru copii, apoi,
în urmă cu nouă
ani, în 2007 am
devenit profesor
de
Teatru
de
păpuși la Palatul
Copiilor
din
Giurgiu.
Am
constatat mai apoi, ca profesor, că ambele întâlniri, și
cea din teatru, dar și cea de la școală, au multe lucruri
în comun. Această întâlnire creează de ambele părți
emoție, relaxare, implicare, dar și o imensă explozie de
bucurie. În cei șapte ani petrecuți în atelierul nostru de
teatru nu am luat contact doar cu cei mici, ci și cu părinți,
bunici, rude apropiate ale copilului, asistenți maternali,
învățători, educatori, inspectori. În majoritatea situațiilor
neînțelegerile, barierele de înțelegere sau de
comunicare, blocajele emoționale, au venit din partea
acestora din urmă și într-o mult mai mică măsură din
partea copiilor. Spun asta, deoarece, am constatat că,
de cele mai multe ori, învățătorii, profesorii, dar în mod
special părinții sunt interesați în mod special de
dezvoltarea copilului în plan cognitiv – importanța IQ –
ceea ce, desigur este firesc și esențial, dar din păcate
dezvoltarea emoțională – măsurată în coeficientul EQ –
este de cele mai multe ori dată deoparte sau uitată
complet. Din cauza exigențelor din ce în ce mai mari din
școli, a dezechilibrului din mediul familial, a violenței în
2
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familie sau a destrămării familiei, a unei educații
informale prost gândite, lăsată la voia întâmplării,
abandonată de cele mai multe ori, asupra copilului este
creată o presiune imensă, ce-i determină stări de
respingere, frică, timiditate, izolare, scădere a stimei de
sine. De aceea, consider că echilibrarea emoțională prin
tehnici teatrale vine în întâmpinarea acestor probleme
foarte răspândite la copiii de azi.
Este din ce în ce mai importantă antrenarea
abilităților emoționale și sociale prin jocuri de teatru.
„Joaca nu este un lux, este o necesitate”3, spunea Key
Redfield Jamison. Jocurile sunt un adevărat izvor de
bucurie, sănătate și experiență de viață. Jocurile sunt un
mijloc foarte bun pentru exersarea perseverenței și
coordonării, pentru dezvoltarea creativității, atenției,
imaginației, logicii, îndemânării, etc. Mai mult decât
orice altă activitate, jocul îi creează copilului un confort
afectiv emoțional ce se reflectă în creșterea și
dezvoltarea sa personală. Jocul disciplinează copiii, le
sporește capacitatea de învățare și de relaționare
echilibrată cu mediul din care fac parte.
Jocul consolidează cunoașterea și experiența,
dezvoltă curiozitatea, încrederea în sine și stimulează
autocunoașterea și autocontrolul. Orice tip de joc
contribuie la dezvoltarea fizică și intelectuală a copilului
și duce la diminuarea tensiunilor. Anna Freud,
specialistă în terapia copilului, spunea că „joaca este
treaba copiilor”, nimic mai adevărat, deoarece jocurile
sunt o modalitate foarte bună de a dezvolta abilități de
inteligență emoțională, deoarece copiilor le place să le
joace, iar și iar. Jocurile bazate pe cooperare
diminuează irascibilitatea și agresivitatea în relațiile
dintre copii. Copiii care au un echilibru emoțional ridicat
sunt mai fericiți, mai încrezători și cu rezultate mai bune.
Jocurile sunt o modalitate foarte bună pentru
echilibrarea emoțională. Prin jocuri se exersează noi
moduri de a gândi, de a simți și de a acționa. Jocurile
dezvoltă
atenția,
concentrarea,
coordonarea,
ritmicitatea, dezvoltă toate tipurile de memorie, dezvoltă
gustul pentru experimentare, etc. Prin jocuri se schimbă
modul în care se dezvoltă creierul copilului, pentru că
partea emoțională a creierului reacționează mai rapid și
cu mai multă forță decât cea rațională. Până și o singură
schimbare poate avea un efect profund asupra vieții
copilului. Clasa de Arta actorului mânuitor de păpuși și
marionete înseamnă un miraj și un miracol pentru orice
copil, este un tărâm al zânelor, este o lume specială din
care niciun copil nu mai vrea să iasă. Păpușa de teatru
îi conferă copilului protecție, bucurie și relaxare, este cel
mai bun partener al copilului, cei doi formând o echipă
3
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perfectă. Păpușa de teatru este prelungirea mâinii
copilului, a sufletului său, a emoțiilor, a bucuriilor, a
tristeților, a convingerilor și a tot ceea ce reprezintă
personalitatea copilului. Un copil emotiv, care se simte
traumatizat să iasă în fața unei clase să răspundă, se
simte în siguranță și liber cu adevărat și dezlănțuie tot
potențialul său creativ în momentul când se simte
protejat de paravanul de teatru, alături de păpușă.
Lucrul în grup, pentru realizarea unui scop comun, îi
conferă copilului protecție și capătă încredere în forțele
proprii. Păpușa este antidotul împotriva furiei și este
primul învățător al copilului. Cea mai bună evaluare (și
cel mai bun feedback) este râsul copilului în momentul
în care vede păpușa de teatru, interacționează cu ea și
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creează o poveste cu ea. „Contribuția tehnicilor teatrale
la obținerea echilibrului emoțional al copiilor” este acela
pe care îl oferă Viola Spolin: „Tehnicile teatrului sunt, de
fapt, tehnicile comunicării”4. Prin urmare, dezvoltarea
inteligenței emoționale prin tehnici teatrale va veni în
sprijinul managementului emoțional, în general, și al
eliberării de emoțiile negative, în particular. Odată
creată această abilitate, ea îl însoțește pe copil și în
perioada adultă.

ÎNVĂȚAREA ONLINE LA GRĂDINIȚĂ

În semestrul al II–lea, datorită situației creată de
corona virus, toate cadrele didactice au efectuat
activități online, inclusiv la grădiniță. La început ne-am
gândit cum putem realiza aceste activități, ce platforme
să utilizăm, când este timpul ideal pentru aceste
activități, deoarece preșcolarii nu au dispozitive

personale pentru a lucra și au nevoie de ajutorul
părinților.
Astfel că am discutat telefonic cu părinții, am
creat un grup închis, am stabilit temele și timpul de
lucru, am obținut acordul părinților pentru utilizarea
fotografiilor, apoi marea provocare: activitatea în sine!
Eu am încercat mai întâi față în față (individual - fiind
grupă mixtă, alcătuită din copii de 3 ani și de 6 ani): în
prima zi a decurs cu plânsete și proteste că s-au plictisit
de stat în casă și că vor la”grădi”, am explicat de 23 de
ori de ce s-a închis grădinița și de ce nu se pot juca cu
prietenii, am ascultat despre ce au făcut acasă, apoi am
încercat să și lucrăm ceva împreună.
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Cu cei mari am avut ceva mai mult succes, cu cei
mici a fost ceva de genul”Aș dori să numărăm până la
3...”. Răspunsul a fost pozitiv”Desigur, doamna
educatoare” însă după ce am numărat trei degețele și
trei
culori,
a
urmat
propunerea”Doamna, m-am
plictisit, nu vlei să-ți alăt mai
bine jucălilele?”Am făcut
cunoștință cu toate jucăriile,
am aflat povestea fiecăreia,
am stabilit care păpușă
trebuie să îmi placă mai mult
și de ce. Timpul alocat a fost
depășit și o parte din părinți
nu au mai fost disponibili, alți
copii erau la somnul de
după-amiază așadar am
schimbat strategia.
Toate educatoarele ne-am sfătuit după prima
săptămână cum este mai
bine să acționăm, care
metode au dat roade și care
nu au fost eficiente, cum au
răspuns părinții la solicitările
noastre și cum vom proceda
mai departe. Sinceră să fiu,
a fost o activitate metodică
deosebită, fiecare dintre noi
am
adunat
informații
individual și am stabilit de
comun acord cum este mai
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bine să procedăm pentru copiii noștri, dar și cum să fim
de ajutor părinților care lucrează cu ei.
Am organizat activitățile pe domenii experiențiale:
Domeniul limbă și comunicare– ne-am filmat recitând
poezii, povestind și citind povești după imagini;
Domeniul știință – am recapitulat numerele, am explicat
adunarea și scăderea ca și cum am fi fost în sala de
grupă, am efectuat operații cu mulțimi și numere, am
descris anotimpurile primăvara și vara după cum le
observăm pe fereastră; Domeniul om și societate –
fiecare a construit din materiale diferite o insectă, un
avion, o mască, s-au povestit întâmplări din fiecare
săptămână, s-au dat exemple de fapte bune; la
Domeniul estetic și creativ ne-am întrecut la desen și la
modelaj, s-au învățat cântece noi, iar la Domeniul
psihomotric am dansat și am făcut gimnastică.
Efortul depus pentru aceste activități a fost mult
mai mare, la fel și emoțiile întrucât nu le-am pregătit
doar pentru copii, ci și pentru părinți, însă copiii s-au
bucurat să ne vadă chiar dacă nu ne-am putut îmbrățișa.
O altă provocare a fost Școala altfel - și aici totul
a trebuit să fie regândit, am căutat link-uri unde muzeele
ofereau tururi virtuale, s-a organizat un concurs de
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pictură/desen/colaj, am realizat un experiment din
ingrediente simple pe care părinții să le poată procura
așa a ieșit”Vulcanul” am propus și o activitate
practică”Prăjitura preferată”, unde copiii au lucrat
împreună cu părinții sau bunicii și ne-au trimis fotografii
și filmări.
Bineînțeles a urmat și evaluarea finală, aici deja
aveam experiență! I-am rugat pe copii să ne recite o
poezie preferată, să interpreteze un cântec preferat sau
să danseze cel mai ritmat dans. Nu am uitat de
cunoașterea mediului sau de matematică, aici am
realizat fișe de evaluare pe care preșcolarii le-au putut
completa de pe telefon sau pe caietele de lucru.
Activitatea online la grădiniță a fost un drum greu,
dar cu ajutorul părinților, cărora le mulțumim pentru
sprijin, am reușit să încheiem cu bine anul școlar. Ca
orice an școlar s-a sfârșit cu fotografia de grup și cu
diplome de merit pentru întreaga activitate a copiilor.

MODALITĂȚI DE EVALUARE ȘI CONSILIERE PSIHOLOGICĂ A COPIILOR CU
CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE
PREȘCOLAR
În ѕеnѕ larg, сonѕіlіеrеa еѕtе aсțіunеa dе ajutor în
vіața șі dеzvoltarеa omuluі, alăturі dе pѕіhotеrapіе șі
еduсațіе. Toatе aсеѕtе trеі formе dе ѕprіjіn îl ajută pе
іndіvіd ѕă învеțе сum ѕă îșі modіfісе ѕеntіmеntеlе,
atіtudіnіlе, gândurіlе șі сomportamеntеlе pеntru a avеa
o vіață pѕіhісă есhіlіbrată șі, prіn urmarе o еxіѕtеnță maі
bună.
În еѕеnță, сonѕіlіеrеa еѕtе atât o aсtіvіtatе
dіѕtіnсtă, сât șі o profеѕіunе еmеrgеntă aсеѕtеіa.
Сonѕіlіеrеa еѕtе văzută сa un ѕеrvісіu aduѕ oamеnіlor
aflațі întrun anumіt grad dе сonfuzіе ѕau într-o ѕtarе dе
ѕtrеѕ, сarе dorеѕс ѕă dіѕсutе pеntru a rеzolva aсеaѕtă
problеmă. Іvеy (1986) dеfіnеștе сonѕіlіеrеa сa o rеlațіе
dе сolaborarе în сarе o pеrѕoană ѕpесіalіzată aѕіѕtă
сlіеntul în amеlіorarеa problеmеі сu сarе ѕе prеzіntă șі
în îmbunătățіrеa abіlіtățіlor dе rеzolvarе dе problеmе șі
luarе a dесіzііlor.
În ѕеnѕ maі ѕpесіfіс, сonѕіlіеrеa șсolară, arată G.
Tomșa (1999), еѕtе un proсеѕ іntеnѕіv dе aсordarе a
aѕіѕtеnțеі pѕіhopеdagogісе еlеvіlor, ѕtudеnțіlor șі
сеlorlaltе pеrѕoanе іmplісatе în proсеѕul еduсațіonal
(profеѕorі, părіnțі, tutorі șі autorіtățі șсolarе). Rolul
сonѕіlіеrіі еѕtе, сu prесădеrе, unul proaсtіv, сееa се
înѕеamnă сă еa înсеarсă prеvеnіrеa ѕіtuațіііlor dе сrіză
pеrѕonală șі еduсațіonală șі, maі mult, urmărеștе
dеzvoltarеa pеrѕonală, еduсațіonală șі ѕoсіală a
еlеvіlor. Pе anѕamblu, în proсеѕul dе сonѕіlіеrе șсolară
ѕе înсеarсă provoсarеa unеі ѕсhіmbărі voluntarе în
atіtudіnіlе șі сomportamеntul сlіеntuluі (еlеv, părіntе,
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profеѕor). Ѕtratеgііlе foloѕіtе în aсеѕt ѕсop dеpіnd înѕă
atât dе ѕсopurіlе сlіеntuluі, сât șі dе orіеntarеa tеorеtісă
a сonѕіlіеruluі.
Rеlațіa dіntrе сonѕіlіеrе, pѕіhotеrapіе șі
еduсațіе
Tеrmеnіі dе сonѕіlіеrе șі pѕіhotеrapіе ѕunt tеrmеnі
сu ѕеmnіfісațіе apropіată. Pѕіhotеrapіa еѕtе dеfіnіtă сa
fііnd іntеrvеnțіa pѕіhologісă utіlіzată în patologіе șі
optіmіzarеa ѕubіесțіlor umanі ѕănătoșі. Anumіțі autorі
prіntrе сarе șі С. Rogеrѕ (2015) ѕuѕțіn сă tеrmеnіі dе
сonѕіlіеrе șі pѕіhotеrapіе ѕunt maі mult ѕau maі puțіn
ѕіnonіmі dеoarесе ѕе rеfеră la aсеіașі mеtodă
fundamеntală: o ѕеrіе dе сontaсtе сu іndіvіdul сarе
înсеarсă ѕă îl ajutе ѕă îșі modіfісе atіtudіnіlе șі сonduіtă.
Dіntr-o aѕtfеl dе pеrѕpесtіvă С. Rogеrѕ ѕpunе сă
tеrmеnіі dе сonѕіlіеrе șі pѕіhotеrapіе ѕunt есhіvalеnțі
ѕau aproapе есhіvalеnțі. Alțі autorі înсеarсă ѕă
dіfеrеnțіеzе сonѕіlіеrеa dе pѕіhotеrapіе, dеoarесе ѕе
întâlnеѕс frесvеnt сonfuzіі.
Înѕă, еduсațіa arе în vеdеrе vііtorul сеluі еduсat,
іar сonѕіlіеrеa arе în vеdеrе maі alеѕ prеzеntul aсеѕtuіa
drеpt urmarе еduсațіa nu ѕе іdеntіfісă сu сonѕіlіеrеa.
Rеlațіa dіntrе еduсatorul matur șі сopіlul ѕău
adolеѕсеntul сonѕtіtuіе baza rеlațіеі pеdagogісе în tіmp
се сonѕіlіеrеa ѕе dеѕfășoară în сontеxtul rеlațіеі dе

Catedra 88-89

Editura: CATEDRA, ISSN: 1582-3091

MODALITĂȚI DE EVALUARE ȘI CONSILIERE PSIHOLOGICĂ A COPIILOR CU
CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE

PREȘCOLAR

сonѕіlіеrе. Aсеaѕtă rеlațіе еѕtе еmpatісă, bazată pе
сoopеrarе șі pе сăutarеa împrеună a ѕoluțіеі la
problеmеlе pеrѕoanеі.
Ѕub aѕpесt dіfеrеnțіal сonѕіlіеrеa еѕtе o aсtіvіtatе
dеzvoltată în dіrесțіa сarе aсordă prіorіtatе rесupеrărіі
problеmеlor șі сonflісtеlor, іar pеdagogіa ofеră ajutor
dеzvoltărіі сopіluluі aflat într-o ѕtarе pѕіhісă normală. G.
Tomѕa (2007)dеѕсrіе сâtеva сrіtеrіі dе dіfеrеnțіеrе a
сеlor trеі modalіtățі dе ѕprіjіn: еduсațіе, сonѕіlіеrе,
pѕіhotеrapіе.
În сonсluzіе, pozіțіa сonѕіlіеrіі în сontеxtul
aсtіvіtățіlor dе ѕprіjіn pѕіhopеdagogіс еѕtе una
іntеrmеdіară, întrе еduсațіе șі pѕіhotеrapіе. Dіn aсеaѕtă
pozіțіе сonѕіlіеrеa ѕе poatе apropіa unеorі dе еduсațіе
șі altеorі dе pѕіhotеrapіе, fapt pеntru сarе în domеnіul
сonѕіlіеrіі ѕе vorbеștе dе două varіantе, una maі
еduсatіvă șі alta maі tеrapеutісă. Сonѕіlіеrеa
еduсațіonală a foѕt multă vrеmе margіnalіzată, dar în
ultіmul tіmp a сâștіgat tеrеn maі alеѕ în ѕpațіul șсolar, în
tіmp се varіanta tеrapеutісă a сonѕіlіеrіі ѕ-a afіrmat
dеѕtul dе putеrnіс în plan ștііnțіfіс șі іnѕtіtuțіonal.
Еtapеlе unuі proсеѕ dе сonѕіlіеrе
Orісе dеmеrѕ dе сonѕіlіеrе сuprіndе următoarеlе
сomponеntе:
a) Dіagnoѕtісul șі еvaluarеa pѕіhologісă;
b) Rеlațіa tеrapеutісă (numіtă șі alіanță dе
сonѕіlіеrе după Egan, G.(1990)) сaraсtеrіzată prіn
сolaborarе, înсrеdеrе rесіproсă, rеѕpесt, іmplісarе,
autеntісіtatе;
с) Сonсеptualіzarеa сazuluі (formularеa сazuluі)
adісă еxplісațіa dată dе сonѕіlіеr problеmеі ѕau
ѕіmptomеlor pеrѕoanеі сonѕіlіatе;
d) Tеhnісіlе dе іntеrvеnțіе - alеѕе în funсțіе dе
сonсеptualіzarеa сazuluі, urmărіnd еxplісіt șі іmplісіt
modіfісarеa aсеlor faсtorі сarе сauzеază ѕau mеnțіn
problеma.
Aсеѕtе сomponеntе ѕе rеgăѕеѕс într-o manіеră
rеіtеratіvă în proсеѕul сonѕіlіеrіі, proсеѕ сarе poatе fі
împărțіt în maі multе еtapе:
1. Ѕtabіlіrеa rеlațіеі șі сadruluі în сarе arе loс
сonѕіlіеrеa - prеѕupunе сrеarеa unеі atmoѕfеrе dе
aссеptanta, dеѕсhіdеrе, еmpatіе, ѕесurіtatе еmoțіonală
сarе іnvіtă pеrѕoana сonѕіlіată ѕă ѕе dеѕсhіdă șі ѕă
сomunісе. În prіma șеdіnță ѕе dіѕсută „сontraсtul” dе
сonѕіlіеrе сarе ofеră un сadru dе dеѕfășurarе șі o
ѕtruсtură proсеѕuluі сonѕіlіеrіі. Еѕtе іmportantă
іdеntіfісarеa еxpесtanțеlor pеrѕoanеі față dе сonѕіlіеrе
șі сonѕіlіеr, famіlіarіzarеa сu proсеѕul șі ѕtratеgііlе dе
сonѕіlіеrе șі motіvarеa pеntru a-șі aѕuma un rol aсtіvе
în ѕсhіmbarе. Dіѕсutarеa сontraсtuluі іnсludе aѕpесtе
lеgatе dе tіmp, ѕpațіu, dеfіnіrеa roluluі сonѕіlіеruluі,
ѕtabіlіrеa unor ѕсopurі іnіțіalе, dеontologіе profеѕіonală
(сonfіdеnțіalіtatе) șі aѕpесtе fіnanсіarе.
2. Сulеgеrеa dе іnformațіі, dеfіnіrеa problеmеі –
în еtapеlе іnіțіalе alе unuі proсеѕ dе сonѕіlіеrе ѕе
іmpunе un dеmеrѕ dе еvaluarе a pеrѕoanеі сonѕіlіatе șі
ѕіtuațіеі ѕalе în ѕсopul сlarіfісărіі dіfісultățіlor сu сarе ѕе
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сonfruntă. Еvaluarеa ѕе poatе rеalіza prіn mеtodе
dіfеrіtе: fіе pе bază dе сonvorbіrе, anamnеza, іntеrvіu,
obѕеrvațіе сarе furnіzеază іnformațііlе nесеѕarе
сlarіfісărіі problеmеlor, fіе pot fі adăugatе probе dе
еvaluarе pѕіhologісă a pеrѕonalіtățіі pеrѕoanеі
сonѕіlіatе.
3. Dеfіnіrеa obіесtіvеlor сonѕіlіеrіі, a rеzultatеlor
dorіtе – ѕе bazеază pе іnformațііlе șі rеzultatеlе
еvaluărіі, întruсât сlarіfісarеa problеmеlor ajută la
сlarіfісarеa ѕсopurіlor. Ѕtabіlіrеa ѕсopurіlor сonѕіlіеrіі
trеbuіе făсută în tеrmеnі ѕpесіfісі, сonсrеțі șі rеalіștі.
Іdеntіfісarеa problеmеlor șі a іеrarhіеі în abordarеa lor
ѕtruсturеază proсеѕul сonѕіlіеrіі șі a șеdіnțеlor сarе
urmеază șі ajuta la alеgеrеa ѕtratеgііlor dе luсru în
сonѕіlіеrе.
Prіmеlе 3 еtapе pot fі parсurѕе în dесurѕul a 1-4
șеdіnțе, în funсțіе dе problеmatісa în dіѕсuțіе șі
pеrѕonalіtatеa pеrѕoanеі сonѕіlіatе.
4. Іntеrvеnțіa proprіu-zіѕă - сonѕtă în dеmеrѕul dе
сonѕіlіеrе șі ѕtratеgііlе foloѕіtе сarе trеbuіе adaptatе
pеrѕoanеі сonѕіlіatе (еx. vârѕtеі, tіpuluі dе dеfісіеnță/
nеvoі ѕpесіalе, tіpuluі dе pеrѕonalіtatе) șі rеzultatеlor
urmărіtе (еx. dеpășіrеa unеі сrіzеі еxіѕtеnțіalе,
сrеștеrеa ѕtіmеі dе ѕіnе еtс.). Ordіnеa dе abordarе a
problеmеlor poatе ѕă urmеzе dіfеrіtе сrіtеrіі:
-a opțіunіі pеrѕoanеі сonѕіlіatе;
-a сеlеі сarе poatе fі amеlіorată/rеzolvată сеl maі
ușor, maі alеѕ în сazul сеlor сarе au rеѕurѕе mіnіmе dе
mobіlіzat în proсеѕul ѕсhіmbărіі șі au nеvoіе dе întărіrі
pozіtіvе în сееa се prіvеștе proprіa pеrѕoană (сazul
multor dеfісіеnșе, în ѕpесіal сеlе mіntalе);
-a graduluі dе ѕtrіngеnță șі іntеrfеrеnță сu
aсtіvіtatеa сotіdіană;
Іntеrvеnțіa urmărеștе șі modіfісarеa faсtorіlor сarе
au prеdіѕpuѕ, dесlanșat ѕau mеnțіnut problеma (еx. ѕtіl
сognіtіv, ѕtіl dе vіață dеzadaptatіv, ѕtіl dе сopіng, rеlațіі
іntеrpеrѕonalе сonflісtualе, prеdіѕpozіțіі bіologісе, еtс.).
Іntеrvеnțіa еѕtе еtapa сеa maі lungă șі
сonѕіѕtеnță a proсеѕuluі dе сonѕіlіеrе. Еa prеѕupunе
învățarе іntra-tеrapеutісă (în сadrul șеdіnțеlor dе
сonѕіlіеrе) șі еxtra-tеrapеutісă (prіn еxеrѕarе șі
praсtісarе іndеpеndеntă în mеdіul rеal). Durata
іntеrvеnțіеі varіază foartе mult în funсțіе dе сеlе trеі
varіabіlе іmplісatе în proсеѕul сonѕіlіеrіі: pеrѕoana
сonѕіlіată -сonѕіlіеrul-problеma dе rеzolvat.
5. Monіtorіzarеa еvoluțіеі pеrѕoanеі, еvaluărі
іntеrmеdіarе șі rеdеfіnіrеa ѕсopurіlor – monіtorіzarеa
еѕtе un proсеѕ сontіnuu dе raportarе a еvoluțіеі
pеrѕoanеі șі proсеѕuluі сonѕіlіеrіі la ѕсopurіlе șі
obіесtіvеlе іnіțial formulatе. Іnformațііlе noі, rеіеșіtе pе
parсurѕ, pеrmіt rе-dеfіnіrеa ѕсopurіlor іnіțіalе în aсord
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сu ѕсhіmbărіlе, tranѕformărіlе сarе au avut loс până la
momеntul rе-еvaluărіі ѕіtuațіеі.
6. Gеnеralіzarеa șі tranѕfеrul învățărіі. Еvaluarеa
fіnală șі înсhеіеrеa. Șеdіnțеlе dе înсhеіеrе urmărеѕс
еvaluarеa еfісaсіtățіі іntеrvеnțіеі șі prеgătіrеa tеrmіnărіі
rеlațіеі tеrapеutісе. Monіtorіzarеa сontіnua nе іndісa
momеntul la сarе ѕunt atіnѕе obіесtіvеlе propuѕе în
сonѕіlіеrе șі/ ѕau еѕtе іndісatе înсhеіеrеa сonѕіlіеrіі. În
aсеѕt ѕtadіu pеrѕoana еѕtе сapabіlă ѕă tranѕfеrе șі
gеnеralіzеzе aѕpесtеlе învățatе în proсеѕul сonѕіlіеrіі șі
сomportamеntеlе adaptatіvе dobândіtе în vіața ѕa.
Înсhеіеrеa rеlațіеі dе сonѕіlіеrе еѕtе un momеnt
іmportant сarе arе nеvoіе dе o atеnțіе șі foсalіzarе
ѕpесіală, сa o ultіmă еtapă a сonѕіlіеrіі în сarе ѕе
„dіzolvă” tranѕfеrurіlе, arе loс ѕеpararеa șі іndіvіduarеa
pеrѕoanеі сonѕіlіatе. În funсțіе dе сaz, înсhеіеrіі і ѕе
poatе aloсa una ѕau maі multе șеdіnțе dе сonѕіlіеrе.
După parсurgеrеa unuі dеmеrѕ dе сonѕіlіеrе ѕе
rесomandă urmărіrеa еvoluțіеі pеrѕoanеі la іntеrvalе
maі marі dе tіmp (după 2 lunі, 6 lunі, еtс), în măѕura în
сarе aсеѕt luсru еѕtе poѕіbіl.
Ѕpесіfісul сonѕіlіеrіі pеrѕoanеlor сu СЕЅ
Fеltham C. șі Horton I. (2006) prесіzеază сă puțіnі
dіntrе сеі сarе au trăіt dіntotdеauna сu o dіzabіlіtatе
apеlеază la ѕеrvісіі dе сonѕіlіеrе ѕau pѕіhotеrapіе.
Motіvеlе par a fі multіplе: fіе pеntru сă au foѕt văzuțі dеja
dе foartе mulțі ѕpесіalіștі (mеdісі, pѕіhologі еtс.) dе-a
lungul vіеțіі lor, fіе pеntru сă nu au aссеѕ la aѕtfеl dе
ѕеrvісіі, fіе pеntru сă nu îșі dorеѕс aсеѕt luсru.
Majorіtatеa pеrѕoanеlor сu dіzabіlіtățі сarе apеlеază la
сonѕіlіеrе ѕau pѕіhotеrapіе ѕunt сеі сarе au dobândіt
rесеnt dеfісіеnța/ dіzabіlіtatеa.
Dіfісultatеa lor pѕіhologісă prіnсіpală еѕtе aссеa
dе a învăța ѕă trăіaѕсă сu dіzabіlіtatеa, сu noua
іdеntіtatе; au nеvoіе dе ajutor în a еxplora еmoțііlе șі
ѕеntіmеntеlе lor, pеntru a faсе față traumеі, aссіdеntuluі
ѕau bolіі șі a prеlua dіn nou сontrolul aѕupra proprіеі
vіеțі. Daсă profеѕіonіștіі au adеѕеa сa obіесtіv сând
luсrеază сu aѕtfеl dе pеrѕoanе „aссеptarеa” dіzabіlіtățіі,
dеpășіrеa traumеі, aсеѕtе еxpесtanțе pot fі prеa marі șі
pun o prеѕіunе rіdісată aѕupra сlіеnțіlor pеntru сarе ѕе
poatе сă fіесarе zі ѕă fіе o luptă сu dіzabіlіtatеa. Fеltham
șі Horton (2006) ѕublіnіază сă un obіесtіv mult maі
rеalіѕt еѕtе aсеla dе a înсuraja pеrѕoanеlе сu dіzabіlіtățі
ѕă învеțе ѕă trăіaѕсă сu dіzabіlіtatеa/ dеfісіеnța pе сarе
o au.
Іntеrvеnțіa trеbuіе ѕă ѕе axеzе pе a ajuta
pеrѕoana ѕă dеpășеaѕсă nеajutorarеa șі ѕă іnіțіеzе
aсțіunі pozіtіvе în vіața pеrѕonală.
Сonѕіlіеrіі/tеrapеuțіі сarе luсrеază сu pеrѕoanе сu
dеfісіеnțе șі dіzabіlіtățі pot avеa o prеgătіrе tеorеtісă
dіvеrѕă, сorеѕpunzătoarе unеі anumіtе orіеntărі
tеrapеutісе (еx. сognіtіvă, сomportamеntală, umanіѕta,
pѕіhodіnamісă еtс.). Ѕеtul dе abіlіtățі șі tеhnісі foloѕіtе
în сonѕіlіеrеa / tеrapіa pеrѕoanеlor сu nеvoі ѕpесіalе va
fі еxaсt aсеlașі сa șі în сazul pеrѕoanеlor obіșnuіtе șі va
rеflесta formarеa tеorеtісă șі praсtісă a ѕpесіalіѕtuluі.
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Dіfеrеnțеlе сarе apar țіn dе aѕpесtеlе praсtісе alе
сontеxtuluі сonѕіlіеrіі pеrѕoanеlor сu dеfісіеnțе /
dіzabіlіtățі, сum ar fі:
-Nеvoіa unuі іntеrprеt, faсіlіtator (еx. dеfісіеnțе
audіtіvе, dе vеdеrе);
-Loсațіa – trеbuіе ѕă fіе aссеѕіbіlă сlіеntuluі (еx. în
сazul unеі dіzabіlіtățі fіzісе);
-Vіzіtе la domісіlіu ѕau сonѕіlіеrе prіn tеlеfon –
pеntru pеrѕoanеlе іmobіlіzatе сarе nu ѕе pot prеzеnta
ѕau nu pot fі aduѕе la сabіnеt;
-Aѕpесtе fіnanсіarе – multе pеrѕoanе сu nеvoі
ѕpесіalе trăіеѕс dіn vеnіturі mіnіmе, motіv pеntru сarе
еѕtе nесеѕară adесvarеa șі nеgoсіеrеa plățіі în aссord
сu poѕіbіlіtățіlе pеrѕoanеі.
-Aсordarе dе ѕprіjіn, aѕіѕtеnță - în сazurіlе în сarе
un сlіеnt arе nеvoіе ѕă fіе înѕoțіt până la ușă, ajutat ѕă
іa loс, ѕă fіе împіnѕ în ѕсaunul сu rotіlе еtс.); în aсеѕtе
ѕіtuațіі atіtudіnеa trеbuіе ѕă fіе ѕtrісt profеѕіonală, сa un
fapt în ѕіnе.
În luсrul сu pеrѕoanе сu nеvoі ѕpесіalе aparе
tеndіnța unora dе a ѕе raporta într-un mod dіfеrіt,
adеѕеa prеa іnfantіlе ѕau prеa apropіat, famіlіar сu
pеrѕoanе сarе prеzіntă dеfісіеnțе/ dіzabіlіtățі, сееa се
va afесta alіanța tеrapеutісă șі va fі în dеfavoarеa
rеlațіеі dе сonѕіlіеrе/ tеrapіе. Altе ѕіtuațіі nеgatіvе
dеѕсrіѕе dе pеrѕoanеlе сu nеvoі ѕpесіalе сarе au urmat
șеdіnțе dе tеrapіе ѕunt: „vroіa doar ѕă aссеpt сееa се
mі ѕе întâmplaѕе ”, „îmі punеa mеrеu întrеbărі dеѕprе
dіzabіlіtatеa mеa…еra ѕіngurul luсru сarе îl іntеrеѕa…
nu vroіa ѕă audă dеѕprе mіnе”, „еra іntеrеѕat doar dе
сееa се am pіеrdut, сееa се nu maі am/ pot”.
Pеrѕpесtіva modеluluі ѕoсіal dе іntеrvеnțіе,
сomparatіv сu modеlul mеdісal, еѕtе aссеa dе a muta
aссеntul dіnѕprе patologіс, dеfісіеnță, dіzabіlіtatе ѕprе a
ofеrі сlіеnțіlor oportunіtatеa dе a еxplora atât
vulnеrabіlіtățіlе, сât șі potеnțіalul lor dе ѕсhіmbarе rеѕurѕе, сapaсіtățі, abіlіtățі – în сontеxtul ѕoсіal dat.
Fеltham șі Horton (2006) atrag atеnțіa aѕupra
faptuluі сă, dеșі еxіѕtă numеroșі autorі dе сărțі сarе au
dіfеrіtе dіzabіlіtățі, ѕunt foartе puțіnі сonѕіlіеrі ѕau
tеrapеuțі сarе prеzіntă o formă dе dіzabіlіtatе сarе au
publісat matеrіalе. Dе obісеі сеі сarе ѕсrіu dеѕprе
сonѕіlіеrеa șі tеrapіa pеrѕoanеlor сu nеvoі ѕpесіalе ѕunt
сonѕіlіеrі/ tеrapеuțі сarе nu au еxpеrіеnța dіrесtă a unеі
dіzabіlіtățі. Pеntru a rеușі ѕă înțеlеagă сât maі bіnе
еxpеrіеnțеlе сеlor сonѕіlіațі lеgatе dе a trăі сu o
dіzabіlіtatе autorіі rесomandă сonѕіlіеrіlor/ tеrapеuțіlor
ѕă іa lеgătura сu un ѕupеrvіzor сarе arе o dіzabіlіtatе
pеntru a dіѕсuta сazurіlе ѕpесіfісе. În pluѕ, ѕupеrvіzarеa
ofеră сadrul adесvat al dіѕсuțііlor lеgatе dе pеrсеpțііlе,
ѕеntіmеntеlе,
tеmеrіlе,
atіtudіnіlе
сonѕіlіеruluі/
tеrapеutuluі față dе pеrѕoanеlе сu dіzabіlіtățі.
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În сonсluzіе, aѕpесtеlе сеlе maі іmportantе pеntru
сonѕіlіеrіі șі tеrapеuțіі сarе luсrеază сu pеrѕoanе сu
dеfісіеnțе șі dіzabіlіtățі ѕе rеfеră la:
-Foloѕіrеa aсеluіașі ѕеt dе abіlіtățі șі tеhnісі pе
сarе lе utіlіzеază сu сlіеnțіі obіșnuіțі;
-În pluѕ, еѕtе nесеѕară înțеlеgеrеa іmpaсtuluі
faсtorіlor ѕoсіalі сu сarе ѕе сonfruntă pеrѕoanеlе сu
dеfісіеnțе/ dіzabіlіtățі (еx. lіmіtе fіzісе, іmpoѕіbіlіtatеa dе
lua partе la dіfеrіtе aсtіvіtățі, еvеnіmеntе, еduсațіе
ѕеgrеgatе în șсolі ѕpесіalе în anumіtе сazurі, ѕtіgmă șі
margіnalіzarе, dеpеndеnța dе ajutorul altсuіva еtс.).
-Valoarеa ѕupеrvіzărіі dіn partеa unеі pеrѕoanе
atеѕtatе сarе arе șі еxpеrіеnța unеі dіzabіlіtățі (сhіar șі
tеlеfonіс).

PREȘCOLAR
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„MINUNILE TOAMNEI”
EDUCAȚIE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ȘI
CONCURS DE CREATIE PLASTICĂ

Proiectul și-a propus să exploreze abilitățile
copiilor de vârstă preșcolară în domeniul artelor
plastice, să stimuleze și să potențeze aceste abilități
prin intermediul unor activități și competiții de profil, dar
să și educe copiii să cunoască importanța mediului, să
respecte și să protejeze natura. Proiectul a vizat de
asemenea și facilitarea unei analize de nevoi la nivelul
comunității școlare, pe baza căreia, cadrele didactice și
părinții, autoritățile locale să poată colabora pentru
dezvoltarea unor proiecte în beneficiul copiilor.
Proiectul a ajuns la ediția a VIII-a, în fiecare an
școlar a fost inclus în C.A.E.R. și a avut ca parteneri
I.S.J. Giurgiu, Casa Corpului Didactic Giurgiu, Asociația
Creștină Sf. Stelian Ocrotitorul copiilor, Bolintin-Vale și
O.M.V. Petrom S.A., Asset IV Moesia, Bolintin-Vale, în
calitate se sponsor. Proiectul a cuprins următoarele
activități:
PREGĂTIRE ȘI DERULARE ACTIVITĂȚI
EDUCATIVE ȘI CONCURSUL PROPRIU-ZIS:
Lansarea oficială a proiectului în cadrul
consfătuirilor de la începutul anului școlar și a cercurilor
pedagogice (zona de N și zona de S a județului
Giurgiu),pentru învățământul preșcolar de pe semestrul
I al fiecărui an școlar;
Postarea proiectului pe site-ul I.S..J Giurgiu;
Crearea paginii oficiale de Facebook a
proiectului”Minunile toamnei"
https://www.facebook.com/Minunile-toamnei1697917123861928/ unde au fost încărcate de către
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Grădinița cu PP ”Dumbrava minunată” Giurgiu
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Școala Gimnazială Nr.1 Bolintin-Vale
Urmare din pagina 8

cadrele didactice coordonatoare fotografii și filmări din
timpul desfășurării activităților, fotografii din edițiile
anterioare, fotografii de la expoziția”Minunile toamnei";
Activitate interactivă:”Împreună pentru un viitor
curat și verde" -informare și conștientizare
despre
importanța
mediului
înconjurător,
deprinderea de la vârste mici a unui comportament
adecvat în ceea ce privește protejarea mediului.
Materialul informativ a fost pregătit de O.M.V. Petrom
S.A., responsabil Tudor Georgeta Maria și Radu
Gabriel. Activitățile teoretice și practice s-au derulat cu
sprijinul cadrelor didactice de la Grădinița cu P.P. Nr.
Bolintin-Vale, 24.10.2016. La aceste activități au
participat 60 de preșcolari.
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„MINUNILE TOAMNEI”
EDUCAȚIE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ȘI
CONCURS DE CREATIE PLASTICĂ
Valentina GHERMAN
Școala Gimnazială Nr.1 Bolintin-Vale
Urmare din pagina 7
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Foto:
24.10.2016

Grădinița

cu

PP

Nr.1

Bolintin-Vale,

DESEMNAREA LUCRĂRILOR CÂȘTIGĂTOARE
ȘI PREMIEREA:
Desemnarea lucrărilor premiate a fost făcută pe
baza jurizării cu ajutorul comisiei de evaluare și a
responsabililor sponsorului;

roluri si responsabilități în educația preșcolarilor” și
evaluarea Concursului”Minunile toamnei", ediția a V-a,
la care a participat și d-na Tudor Georgeta Maria,
reprezentant O.M.V. Petrom S.A., Asset IV Moesia,
Bolintin-Vale. La această activitate 20 cadre didactice
au primit chestionare în care și-au putut exprima opiniile
în ceea ce privește demararea unor proiecte
educaționale, campanii în care să fie implicați
preșcolarii, părinții acestora, comunitatea locală, diferite
instituții și O.N.G.-uri. Cu această ocazie, participanții au
primit câte un chestionar în care au fost invitați să
analizeze care sunt punctele tari care îi ajută și care
sunt nevoile și provocările cu care se confruntă în
realizarea procesului educațional, ce preocupări au în
sfera proiectelor educaționale și cum le-ar putea realiza.
Concluzii:
-Proiectele propuse de cadrele didactice se pot
realiza ușor cu participarea părinților și a membrilor
comunităților respective. Se pot organiza campanii de
voluntariat pentru amenajarea spațiilor de joacă (dacă
există deja), înfrumusețarea grădinițelor, campanii de
donații și activități pentru cei nevoiași dar și activități cu
proiecții de filme despre frumusețile României, apoi
organizare excursii.
-Propunerile care vizează construcția de grădinițe
depășesc cadrul unei implicări punctuale, e nevoie de
suportul autorităților locale.
-Proiectele educaționale se pot derula fie cu
resurse proprii și parteneri de la autoritățile care au în
activitatea lor și partea de prevenție –Agenția de
Protecție a Mediului, Poliția rutieră, Pompierii.

Foto:
14.06.2018

Grădinița

cu

PP

Nr.1

Bolintin-Vale,

Realizarea unei expoziții,Minunile toamnei", cu
lucrările preșcolarilor participanți;
Premiile speciale ale juriului au fost înmânate
câștigătorilor de către sponsorul O.M.V. Petrom S.A.,
Asset IV Moesia Bolintin-Vale;
Analiză de nevoi în mediul școlar, schimb de
experiență și bune practici;
În data de 12.05.2017, în cadrul Cercului
Pedagogic al educatoarelor din zona de N județului,
desfășurat în localitatea Săbăreni și coordonat de d-na
metodist Gherman Valentina s-a desfășurat dezbaterea
cu tema:”Împreună pentru un viitor curat și verde" –
Pagina 8 din 73
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Activitate interactivă:”Împreună pentru un viitor
curat și verde"-informare și conștientizare
despre
importanța
mediului
înconjurător,
deprinderea de la vârste mici a unui comportament
adecvat în ceea ce privește protejarea mediului.
Materialele informative adaptate preșcolarilor au fost
pregătite și prezentate de Agenția pentru Protecția
Mediului Giurgiu prin dna Ramona Luca Consilier Relații Publice si Tehnologia Informației și OMV Petrom
Zona de Producție IV Moesia, prin dna Georgeta Maria
Tudor și dl. Gabriel Radu, conform Protocolului de
colaborare cu nr.741/ 24.04.2017. Toate activitățile
teoretice și practice s-au derulat cu sprijinul cadrelor
didactice de la Grădinița cu PP Nr. Bolintin-Vale,
11.05.2017. La aceste activități au participat 50 de
preșcolari.

Foto:
11.05.2017

Grădinița

cu

PP

Nr.1

Analiză de nevoi în mediul școlar, schimb de
experiență și bune practici
În data de 29.05.2018, în cadrul Cercului
Pedagogic al educatoarelor din zona de N județului,
centrul Bolintin-Vale desfășurat în localitatea BolintinVale și coordonat de d-na metodist Gherman Valentina
s-a desfășurat dezbaterea cu tema:”Împreună pentru un
viitor curat și verde" și evaluarea Concursului”Minunile
toamnei", ediția a VI-a, la care au participat d-na Gaghii
Adriana, insp. înv. preșcolar, d-na Ramona Luca,
reprezentant A.P..M Giurgiu și d-na Tudor Georgeta
Maria, reprezentant O.M.V. Petrom S.A., Asset IV
Moesia. La această activitate cadrele didactice și-au
putut exprima opiniile în ceea ce privește demararea
unor proiecte educaționale și campanii în care să fie
implicați preșcolarii, cu un mai mare aport din partea
părinților acestora, al comunității locale, diferitelor
instituții și O.N.G.-uri.

Bolintin-Vale,

Preșcolarii, împreună cu cadrele didactice au
primit broșuri conținând norme și sfaturi legate de
protecția mediului înconjurător:”Vino să gândim și să
acționăm împreună pentru un viitor curat și verde! Fii fair
play cu natura și învață să colectezi selectiv deșeurile la
școală și acasă!. După sesiunea teoretică, a urmat o
activitate de voluntariat în care preșcolarii au contribuit
împreună cu părinții și educatorii, la înfrumusețarea
parcului din centrul orașului. La această acțiune ni s-au
alăturat și reprezentanții Primăriei Bolintin Vale, dar și
voluntari O.M.V. Petrom.
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29.05.2018-schimb de experiență
Bibliografie:
Rapoartele
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Începerea grădiniței este o mare tranziție pentru
cei mai mulți copii, deoarece este startul pentru noi
experiențe într-un mediu nou. Perioada preșcolară este
una a schimbărilor semnificative nu doar fizice, ci și
mentale și emoționale.
Trecerea de la o etapă de dezvoltare la alta
implică atât acumulări cantitative, cât și salturi calitative,
acestea aflându-se într-o condiționare reciprocă.
Dezvoltarea are caracter ascendent, asemănător unei
spirale, cu stagnări și reveniri aparente, fiind un proces
integral.
Cea mai răspândită modalitate de clasificare a
domeniilor dezvoltării (după Bloom) cuprinde:
1.
2.
3.
Dezvoltarea
Dezvoltarea
Dezvoltarea
fizică
cognitivă
psiho-socială
Include tot ce
Include toate
Este centrată
ține
de procesele
asupra
dezvoltarea
mintale
care personalității și
corporală
intervin în actul dezvoltării
(înălțime,
cunoașterii sau sociale, ca părți
greutate,
al adaptării la ale unui întreg.
mușchi, glande, mediul
Dezvoltarea
creier, organe înconjurător. În emoțională este
de
simț), acest
stadiu și ea analizată,
abilitățile motorii includem
exprimând
(de la învățarea percepția,
impactul familiei
mersului până imaginația,
și
societății
la
învățarea gândirea,
asupra
scrisului). Tot memoria,
individului.
aici sunt incluse învățarea
și
aspecte privind limbajul.
nutriția
și
sănătatea.
Mic portret al dezvoltării fizice la preșcolar
3 - 5 ani
5 - 6 ani
• Dezvoltarea e în principal
• dentiția provizorie
pe verticală, câștigându-se în este înlocuită cu
jur de 7 cm înălțime și 2 kg dentiția permanentă;
greutate pe an, ceea ce
•
crește
înseamnă o creștere în capacitatea
de
înălțime de la aproximativ 92 autocontrol la nivelul
cm la aproximativ 116 – 118 musculaturii: mersul
cm, și în greutate, de la pe bicicletă, înot,
aproximativ 14 kg la 22 kg.
patinaj, fotbal etc.;
• sentimentul de
independență
se
Pagina 10 din 73

• apar mugurii dentiției
definitive și se osifică oasele
lungi;
• se dezvoltă motricitatea
fină: își poate închide un
fermoar, se poate pieptăna,
se poate îmbrăca singur;
• se dezvoltă capacitatea de
a-și menține echilibrul: urcă
treptele, poate merge pe
tricicletă, urcă și coboară în
diverse jocuri.

dezvoltă, se separă
de părinți, pentru a
explora din ce în ce
mai autonom;
• către 7 ani se
consideră că are loc
maturizarea
ariilor
corticale ce răspund
de
concentrarea
atenției la activități.

Programul Grădinițelor cu Program normal este
8-13, iar la Grădinițele cu Program Prelungit este 7:3017:30, apărând deci necesitatea servirii meselor de
către cei mici.
În cazul Grădinițelor cu Programului Normal este
vorba de masa de dimineață, care în cazul Grădiniței cu
Program Normal Nr. 7, Giurgiu se desfășoară după
următorul program, întâi se merge la spălător, unde se
realizează igienizarea, apoi copiii își iau ghiozdănelele
și se servește pachețelul, care cuprinde sendviș, alcătuit
după preferințele fiecărui copil: legume, brânzeturi,
cașcaval, diferite tipuri de carne, unt și fructe, de
asemenea, în Grădinițele cu Program Normal există
și”Programul pentru Școli al României”, unde se oferă
zilnic copiilor un corn, o cutiuță cu lapte și, în unele
perioade, și un măr.
În cazul Grădinițelor cu Program Prelungit, copiii
mănâncă în cadrul unității masa de dimineață, cea de
prânz și primesc și o gustare seara. În aceste unități
există bucătărie, unde se gătesc zilnic produse
proaspete, iar preferințele alimentare se stabilesc la
începutul fiecărui an școlar cu părinții copiilor. În cadrul
unității ”Dumbrava Minunată” este implementat proiectul
„Un stil de viață sănătos”, în parteneriat cu DSP Giurgiu,
iar copiii primesc zilnic, la ora 10, o masă de fructe sau
legume.
Meniul servit este calculat în funcție de
necesitățile copiilor, respectând specificul vârstei și
necesitățile calorice zilnice, fiind întocmit de echipa
administrator- asistente medicale din unitate și avizate
de medicul specialist.

Catedra 88-89

Editura: CATEDRA, ISSN: 1582-3091

ALIMENTAȚIA SĂNĂTOASĂ A COPILULUI PREȘCOLAR –
UN REZULTAT AL COLABORĂRII
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PREȘCOLAR
Pentru facilitarea alcătuirii unui meniu există și
Piramida alimentelor, stil de viață sănătos.
Familia are un rol deosebit și la capitolul nutriție,
în viața copilului. Alimentația corectă trebuie susținută și
acasă și este de menționat că preșcolarii imită ceea ce
văd la adulți, deci din meniul zilnic al familiei nu ar trebui
să lipsească laptele și produsele lactate; carnea,
peștele și ouăle, fasolea, mazărea și lintea, pâinea și
alte cereale, precum și pastele, cartofii și alte vegetale
cu amidon; fructele si legumele.
Voi enumera în continuare câteva recomandări
de alimentație sănătoasă pentru copiii cu vârsta
cuprinsă între 3 și 7 ani, conform Organizației Mondiale
a Sănătății:

Administrator Mirela MARINESCU
Grădinița P.P. Dumbrava Minunată Giurgiu
Prof. înv. preșcolar Georgiana DEGERATU,
Grădinița P.N. Nr. 7 Giurgiu
Urmare din pagina 10

Se recomandă:
• alimente bogate în calciu: lapte, brânză, iaurt, și
nuci;
• alimente bogate în vitamina D: cereale fortificate,
unt;
• alimente bogate în fier: boabe de legume,
legume verzi și cereale fortificate;
• alimente bogate în vitamina C: citrice, roșii și
cartofi;
• lichidele să fie rezumate la apă și lapte;
• sare limitată la maximum 3 gr./zi;
• evitarea alimentelor de tipul snacks-uri;
consumul fructelor și legumelor crude
Pentru exemplificare practică anexez un meniu
din săptămâna 10-14 februarie 2020, al Grădiniței
Dumbrava Minunată, Giurgiu.

PREȘCOLAR

Bibliografie:
1.
CURRICULUM
PENTRU
EDUCAȚIA
TIMPURIE -2019
2. Modulul 7”Pentru părinți”, Proiectul pentru
Reforma Educației Timpurii (P.R.E.T.)
3. https://www.who.int/

PROIECT EDUCAȚIONAL
EDUCAȚIE ECOLOGICĂ – ECOGRĂDINIȚA
Dorina MIHAI
Grădinița Nr. 2 Bolintin-Vale, Crivina
Continuare în pagina 12

Educația ecologică este la fel de importantă
pentru vârsta preșcolară ca și educația intelectuală,
morală, estetică etc. În cadrul educației ecologice, copiii
preșcolari învață de ce și cum trebuie protejată natura,
interesați de transformările care au loc în natură, de
fenomenele specifice fiecărui anotimp, de diferite
aspecte din viața plantelor si animalelor, preșcolarii pun
o serie de întrebări pentru a cunoaște, a descoperi și a
ocroti natura.
Educația ecologică presupune promovarea unei
atitudini responsabile față de mediul înconjurător,
conștientizarea de către tânăra generație a pericolelor
Pagina 11 din 73
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PROIECT EDUCAȚIONAL
EDUCAȚIE ECOLOGICĂ – ECOGRĂDINIȚA

unei degradări rapide a naturii. Dragostea pentru mediul
înconjurător reprezintă un aspect esențial al
comportamentului uman.
La Grădinița nr. 2 Bolintin-Vale, Crivina s-a derulat
în acest an proiectul educațional pe teme ecologice
„ECOGRĂDINIȚA”. S-au organizat și desfășurat
activități având următoarele obiective:
• aprofundarea
cunoștințelor
dobândite
pe
diferite căi: cărți,
emisiuni
TV,
efectuarea
unor
activități practice
în
natură;
dezvoltarea
capacității
de
cunoaștere
și
înțelegere
a
mediului
înconjurător,
precum
și
stimularea curiozității pentru investigarea
acestuia;
• cultivarea
unor
atitudini
conștiente
și
responsabile față de Pământ;
• exersarea unor deprinderi de îngrijire și ocrotire a
mediului înconjurător în vederea unei atitudini
pozitive față de acesta;

•
•
•
•

marca evenimentului „Ziua Pământului”;
sensibilizarea în problema păstrării unui mediu
curat, sănătos și estetic;
cultivarea unei atitudini pozitive și active față de
frumusețea mediului înconjurător;
stimularea în desfășurarea unor activități cu
caracter demonstrativ, prin care să contribuie la
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păstrarea sănătății lor și a unui mediu natural
curat;
• stimularea imaginației și creativității;
• înțelegerea relației om-natură;
• formarea unui comportament față de plante.
Scopul proiectului:
Cunoașterea și înțelegerea unor componente ale
lumii vii;
Formarea comportamentului ecologic, precum și
derularea de acțiuni concrete de protecție a mediului
înconjurător;
Formarea unor conștiințe responsabile viitoarelor
generații, necesară rezolvării problemelor de mediu.
Resurse umane: preșcolarii grupei „Voiniceii” și
părinții acestora.
Resurse materiale: cărți, reviste, atlas geografic,
pliante, acuarele, materiale din natură, saci menajeri,
mănuși de unică folosință.
Așa cum îi învățăm pe copii să vorbească, să se
comporte în familie, în școală și în societate, să
respecte normele de igienă, așa trebuie să îi învățăm să

se poarte cu mediul înconjurător.
Folosind observația spontană sau dirijată s-a
urmărit formarea gândirii intuitive a copiilor în raport cu
natura, dezvoltarea dragostei și respectului față de
aceasta. Prin intermediul observărilor, copiii au dobândit
cunoștințe elementare despre unele fenomene din
natură legate de succesiunea anotimpurilor. Ei învață să
deosebească animalele domestice de cele sălbatice,
animalele care aduc beneficii omului, de cele care
provoacă daune, dar și urmările negative pe care le are
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poluarea apei prin aruncarea deșeurilor. Pentru
realizarea acestui scop, copiii au fost puși în situația de
a le observa.
În practică, în desfășurarea activităților din
grădiniță, am aplicat variate procedee și modalități.
Copiii au fost puși în ipostaza de a construi un adăpost
pentru păsările care nu migrează și care rămân de-a
lungul perioadei reci în țara noastră. Aceștia au fost
sfătuiți să le ofere hrană, deoarece la acel moment
aceasta era greu de găsit.
Cunoașterea mediului ambiant se realizează și
prin jocurile didactice cu material din natură sau pe bază
de ilustrații și jocuri didactice orale. Jucându-se, copilul
descoperă lumea și viața. Prin educație ecologică încă
de mic copilul își formează o conduită civică, însă
acesta trebuie sprijinit și îndrumat spre activități de
acest gen.

Dorina MIHAI
Grădinița Nr. 2 Bolintin-Vale, Crivina
Urmare din pagina 12

În cadrul acestui proiect, am derulat alături de
părinți o campanie de strângere a deșeurilor împreună
cu cei mici. Rezultatele acesteia s-au putut observa și
concretiza, iar obiectivul principal a fost atins: respectul
și grija față de mediul înconjurător. Pe de altă parte,
copiii au învățat o lecție de viață importantă, respectiv:
Natura trebuie iubită, fiindcă natura înseamnă viață.
Ziua de 22 aprilie 2020 are o semnificație deosebită în
ceea ce privește respectarea naturii - Ziua Pământului,
pe care copiii au sărbătorit-o anul acesta în mediul
online, prin desene reprezentative. La finalul
sărbătoririi acestui eveniment, copiii au fost răsplătiți cu
diplome pentru „cei mai buni prieteni ai naturii”.

STRATEGII DE INTEGRARE A ELEVILOR CU C.E.S. ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ

PRIMAR

Școlile trebuie să primească toți copiii, indiferent de
starea lor fizică, intelectuală, socială, emoțională,
lingvistică sau oricare alta. Aici trebuie cuprinși și copii
cu dizabilități, și copii talentați, și copii din zonele rurale
izolate, și copii din populațiile nomade, și copii ai
minorităților lingvistice, etnice sau culturale, precum și
copii din alte grupuri sau zone marginale” (Cadrul de
acțiune privind cerințele educative speciale, UNESCO/
Conferința de la Salamanca, 1994, p.6).
Cerințele educative speciale (CES) sunt acele
cerințe care derivă din nevoile speciale ale unor
persoane, generate de existența unor disfuncții la nivel
intelectual, senzorial, fizic, psiho-afectiv, socioeconomic, cultural.
Anxietatea reprezintă una dintre cele mai
răspândite probleme de sănătate mintală din perioada
copilăriei și adolescenței, statisticile arătând că acest tip
de tulburare afectează 20% din copii și adolescenți întrun anumit moment al vieții.
Anxietatea este parte din viața noastră și a copiilor
noștri. În anumite momente și contexte toți ne simțim
anxioși. Tulburările de anxietate trec dincolo de
îngrijorările situaționale sau contextuale, în tulburările
de anxietate îngrijorarea și frica nu sunt trecătoare,
starea de neliniște nu trece, ba mai mult, chiar se
intensifică pe măsură ce trece timpul.
Viața și mediul familial sunt importante pentru
o bună dezvoltare a copilului. Uneori, din păcate,
cerințele părinților nu sunt în concordanță cu vârsta
și cu talentele înnăscute ale copilului, ci cu
frustrările sau nerealizările părinților.
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Aceștia uită ce înseamnă empatia, căldura afectivă
și comunicarea. Astfel, cu știință sau fără știință,
părinții și profesorii reprezintă principalii factori ce pot
transforma un copil într-un învingător, încrezător în
forțele proprii sau într-o victimă lipsită de viitor.
Totuși anxietatea este o problemă emoțională
care poate fi rezolvată, dacă este identificată corect și
dacă adulții (părinții, cadrele didactice, consilierul
școlar) din viața copilului au răbdarea și înțelegerea
necesară pentru a-l ajuta. În caz contrar, în adolescență
și la maturitate, anxietatea poate limita viața copilului.
Cadrele didactice trebuie să folosească tehnici
utile de gestionare a anxietății elevilor, în special în
prima parte a începerii unui nou an școlar sau semestru
și chiar după ce un elev a absentat mai mult timp din
cauza unei boli.
Pe lângă activitățile de la clasă, putem să folosim
expunerea progresivă la stimulii anxioși.
În prima săptămână părintele poate să stea cu
copilul în clasă (în cazul în care acesta refuză să mai
vină la școală): în primele două zile cu el în bancă și
următoarele trei zile singur într-o bancă în spatele
clasei. Dacă în primele două zile se uită la părintele său
pentru a-l aproba, în următoarele trei vom observa că
nu se mai uită, începe să se implice în activități.
Părintele îl asigură pe copil că, împreună cu
învățătoarea lui, și ceilalți profesori vor face tot posibilul
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pentru a-l ajuta să depășească starea de anxietate
legată de mersul la școală.
Îi spune lucruri pozitive și încurajatoare. De exemplu,
"Vei arăta cât ești de curajos dacă mergi la școală, deși
îți este greu să o faci". Acest lucru va construi
încrederea copilului în sine.
Îl ajută pe copil să rămână la un ciclu rezonabil de
somn și trezire. Este foarte greu să faci un copil să
ajungă la școală, dacă este tot timpul obosit.
O altă metodă este sfătuirea părintelui să
alcătuiască acasă un tabel zilnic al comportamentelor
copilului. Pentru fiecare comportament va primi un
anumit număr de puncte, pe o scară de la 1 la 5, în
funcție de cât de mult a fost îndeplinit.
Separat, să facă o listă a recompenselor pe care
copilul ar dori să le primească și a numărului de puncte
necesar pentru fiecare în parte. La sfârșitul zilei să se
uite împreună peste tabel.
La sfârșitul unei săptămâni copilul poate „cheltui”
punctele acumulate. Dacă este nevoie ar putea fi
recompensat mai des, chiar și zilnic, pentru ca tabelul
să își atingă scopul.
Duminică

Sâmbătă

Vineri

Joi

Miercuri

Marți

Luni

SCOP

Stai la școală toată ziua
Exerciții respirație
Nu s-a mai îngrijorat
A cerut ajutor

Pentru a-l motiva, putem să adaptăm activitățile
astfel încât să-i readucem din nou încrederea în el,
astfel:
- jocuri didactice în fiecare oră,
- lucrul în echipă și pe grupe,
- primește diferite responsabilități – împărțirea fișelor,
a caietelor, devine ajutorul meu de bază în toate
activitățile,
- în cadrul orelor de educație fizică copiii joacă fotbal
și alte jocuri plăcute de ei.
Punem accent foarte mult pe orele de dezvoltare
personală unde discutăm despre importanța venirii
elevilor la școală pentru educație și pentru pregătirea
necesară a carierei lor viitoare. Conștientizăm și rolul
părinților de a merge la muncă pentru a le asigura cele
necesare.
Îl facem să conștientizeze modul în care este
utilizat timpul în două activități.
Prima activitate care durează 10 minute se
desfășoară astfel:
- Copiii sunt întrebați dacă știu cum se scurge timpul
lor pe o săptămână,
- Propunem elevilor ca, timp de o săptămână, să-și
noteze într-un carnețel sau într-o agendă ce au făcut în
fiecare zi,
- Atragem atenția elevilor să nu omită activități, să
redea în detaliu programul lor zilnic și să treacă în
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agendă timpul real consumat pentru fiecare (inclusiv
pentru odihnă sau somn).
- Oferim exemple de completare a acesteia.
Ziua
Luni

Activități realizate
Merg la școală
Mă dezbrac, mă spăl, mănânc
Dorm de amiază
Învăț și scriu temele
Mă joc
Ies afară sau la plimbare
Citesc împreună cu mama sau cu
tata o poveste

Timpul alocat
4 ore
o jumătate de oră
o oră
2 ore
o oră
o oră
o jumătate de oră

A doua activitate”,Cum îmi organizez timpul”, se
desfășoară astfel:
- Cerem elevilor să își pregătească agenda
completată cu programul săptămânal,
- Organizăm o discuție despre lucrurile pe care le-au
observat elevii realizând această sarcină,
- Împărțim elevii în perechi și solicităm să analizeze
modul de organizare a timpului și să identifice care sunt
activitățile care le ocupă mai mult timp,
- Identificăm împreună cu elevii câteva dificultăți pe
care le au în organizarea timpului și le cerem să
găsească modalități de îmbunătățire a organizării
timpului.
Discuții:
Care sunt avantajele observării modului de
organizare a timpului?
Ce dificultăți apar în organizarea activităților zilnice?
Ce modalități de îmbunătățire a organizării timpului
pot fi găsite?
Se urmăresc: - să realizeze o monitorizare a propriului program de
activitate,
- să identifice posibile probleme în modul de
organizare a timpului,
- să genereze soluții pentru problemele identificate în
organizare timpului.
În concluzie, atunci când copilul prezintă semne
de anxietate normală in copilărie, se poate susține în
mai multe moduri de către adulții implicați (părinții,
cadrele didactice, consilierul școlar):
Recunoașteți teama copilului.
Fiți răbdători. Este nevoie de ceva timp pentru ca
programul de intervenție să funcționeze și pentru ca cei
mici să se simtă mai bine.
Încurajați copilul să facă lucruri de care e îngrijorat,
dar fără să fie forțat să se confrunte cu situații cu care
nu vrea să se confrunte.
Lăudați-l atunci când a făcut un pas înainte spre
reducerea anxietății. Nu il criticați.
Nu il etichetați drept „timid” sau „anxios”.
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Încurajați copilul să vorbească despre sentimentele
sale.
Nu întăriți temerile copilului. Evitați să sugerați asta
prin tonul vocii sau limbajului corpului.
Fiți un exemplu. Nu vă prefaceți că nu sunteți
niciodată stresat sau anxios, dar permiteți-le copiilor să
audă sau să vă vadă că gestionați totul cu calm.
Ajutați copilul și stabiliți de comun acord o rutină
zilnică, inclusiv o rutină de culcare, ce trebuie să fie
respectată și în weekend.
Încurajati copilul să-și exprime anxietatea.

PRIMAR
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Aveți grijă de anxietatea proprie. Nu treceți cu
vederea cât de stresat vă simțiți în anumite situații. Nu
uitați că cei mici învață mai mult din ceea ce văd la
noi decât din ceea ce le spunem. Daca aveți probleme
cu anxietatea, solicitați la rândul vostru ajutorul unui
specialist în acest sens.

ABORDAREA DE TIP INTEGRAT A
CONȚINUTURILOR ÎNVĂȚĂRII

“Cei mai buni discipoli ai unui învățător nu sunt cei care repetă lecțiile după el, ci cei cărora le-a trezit
entuziasmul, le-a dezvoltat forțele pentru a-i face să meargă singuri pe drumul lor.” (Gaston Berger)
Problemele concrete de viață, ce trebuie rezolvate zi
de zi, au un caracter integrat, nu se regăsesc în cadre
disciplinare și nu pot fi soluționate decât apelându-se la
cunoștințe, deprinderi, competențe ce nu sunt încadrate
în contextul strict al unui obiect de studiu, rezolvarea lor
impunând corelații rapide și semnificative.
Pentru ca elevii zilelor noastre să facă față
solicitărilor lumii contemporane, trebuie să le formăm
capacitatea de a realiza transferuri rapide și eficiente
între discipline, de a colecta, sintetiza și de a pune la
lucru împreună cunoștințele dobândite. În sprijinirea
identificării legăturilor între ideile și procesele dintr-un
singur domeniu, dar și a celor între idee și procesele din
domenii diferite, precum și din lumea exterioară școlii,
se impune realizarea unui curriculum integrat. A integra
înseamnă a pune în relație, a coordona și a îmbina părți
separate într-un întreg funcțional unitar și armonios.
În societatea de astăzi, când cunoașterea umană se
află într-un proces continuu de diferențiere, când apar
noi discipline, care se adaugă celor deja existente în
învățământ, tendinței de diferențiere încearcă să i se
opună tendința de integrare. Explozia informațională
conduce nu numai la creșterea cantitativă a
cunoștințelor, ci și la esențializare, la integrare.
În locul coincidențelor dintre obiectul de învățământ
și disciplina științifică, se optează pentru “câmpuri
cognitive integrate”, care transced granițele dintre
discipline.
Predarea integrată cunoaște o extensie relativ
rapidă, în primul rând datorită faptului că răspunde unor
preocupări privind natura științei. Cei mai serioși pași în
predarea integrată s-au făcut în învățământul preșcolar
și primar, dar și în cel gimnazial și liceal.
Predarea integrată se dovedește a fi o soluție pentru
o mai bună corelare a științei cu societatea, cultura,
Pagina 15 din 73

Învățător Iulia-Simona BRÎNDUȘ
Școala Gimnazială Nr.1, Oinacu
Continuare în pagina 15

tehnologia. Cu toate acestea, se întâmpină o serie de
dificultăți, ce țin în primul rând de schimbarea
mentalității cadrelor didactice, înlăturarea comodității, a
inerției.
În predarea-învățarea conținuturilor învățământului
preuniversitar, este din ce în ce mai prezentă tendința
de organizare a acestora dintr-o perspectivă integrată.
În dilema predării pe discipline de sine stătătoare sau pe
baza integrării conținuturilor în “câmpuri cognitive
integrate”, care transced granițele dintre discipline, a
învins, se pare, cea de-a doua variantă.
Integrarea conținuturilor vizează stabilirea de relații
strânse, convergențe între elemente, precum: concepte,
abilități, valori aparținând disciplinelor școlare distincte.
Din acest punct de vedere, literatura de specialitate
identifică
următoarele
posibilități:
integrare
intradisciplinară, integrare multidisciplinară, integrare
pluridisciplinară, integrare interdisciplinară, integrare
transdisciplinară.
Organizarea și predarea intradisciplinară a
conținuturilor a reprezentat și reprezintă încă axele
curriculum-ului tradițional. În același timp se constituie
în “operația care presupune a conjuga două sau mai
multe conținuturi interdependente aparținând aceluiași
domeniu de studiu, în vederea rezolvării unei probleme,
studierii unei teme sau dezvoltării abilităților”.
Integrarea intradisciplinară se realizează prin inserția
unui fragment în structura unei discipline pentru a
clarifica o temă sau prin armonizarea unor fragmente în
cadrul unei discipline, pentru rezolvarea unei probleme
sau dezvoltarea unor capacități și aptitudini.
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Intradisciplinaritatea are în vedere:
-Integrarea la nivelul conținuturilor;
-Integrarea la nivelul deprinderilor și competențelor.
De exemplu, dezvoltarea capacității elevilor de a
rezolva exerciții cu și fără paranteze nu poate fi
efectuată fără însușirea ordinei efectuării operațiilor
care, la rândul său, are la bază o bună cunoaștere a
algoritmilor de calcul pentru efectuarea operațiilor de
adunare și scădere cu și fără trecere peste ordin, cât și
a operațiilor de înmulțire și împărțire a numerelor
formate dintr-una sau mai multe cifre.
Un alt exemplu, este că însușirea citit-scrisului nu
poate fi realizată fără o foarte bună dezvoltare a auzului
fonematic, prin aplicarea binecunoscutei metode
fonetice analitico-sintetice, cât și prin dezvoltarea
capacității de a scrie grafismele.
Avantaje si dezavantaje ale organizării și predării
intradisciplinare
Avantaje:
Justificarea pedagogică a acestui mod de abordare
a conținuturilor constă în aceea că ea oferă un mod
direct, atât profesorului, cât și elevului, o structură care
respectă ierarhia cunoștințelor anterior dobândite;
Este securizantă: pe măsură ce avansează în
cunoștințe și competențe, elevul își dă seama de drumul
pe care l-a parcurs.
Dezavantaje:
Transferul orizontal de la o disciplină la alta al celor
ce învață se produce puțin și, de regulă, la elevii cei mai
dotați;
Perspectiva intradisciplinară a condus la paradoxul
“enciclopedist specializat”, care închide elevul și
profesorul într-o tranșee pe care și-o sapă ei înșiși, care
îi izolează din ce în ce mai mult, pe măsură ce o
adâncesc;
În devotamentul său pentru disciplină, cadrul didactic
tinde să treacă în planul doi obiectul prioritar al
educației: elevul.
Pluridisciplinaritatea
Este definită ca juxtapunere a disciplinelor mai mult
sau mai puțin înrudite. Fiecare disciplină este studiată
în funcție de o sinteză finală de studiat.
Perspectiva pluridisciplinară este o perspectivă
tematică. Este “pedagogia centrelor de interes”, lansată
de Decroly. Predarea în maniera pluridisciplinară
pornește de la o temă, o situație sau o problemă care
ține de mai multe discipline în același timp.
Astfel, la clasa a IV-a, o temă precum „Iarna” se
regăsește în cadrul mai multor discipline. Unitățile de
învățare care o integreaza ar fi următoarele:
Limba română- „Baba Iarna intră-n sat”;
Științe – “Fenomene ale naturii “;
Abilități practice- “Activități cu materiale sintetice
(hârtia) “.
Scopul lecțiilor care abordează această temă poate
fi aprofundarea cunoștințelor despre anotimpul iarna,
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prin formarea de atitudini pozitive față de mediu și
protejarea acestuia și cultivarea dragostei pentru tradiții
și obiceiuri.
Specialiștii în domeniul integrării conținuturilor afirmă
că acest tip de abordare poate fi comparat cu derularea
unei discuții, în care fiecare dintre parteneri își exprimă
punctul de vedere.
Această metodă face ca diverse discipline să
analizeze aceeași problematică, fără să se ajungă la
sinteze comune și la puncte de vedere comune;
răspunsurile date pun în evidență multiplele fațete ale
aceleiași teme sau probleme.
Avantaje: situează un fenomen sau un concept în
globalitatea sa, în toate relațiile sale, din perspectiva
educației permanente, predarea pluridisciplinară
fundamentează învățământul pe realitate și pe
problemele ei. Legătura școlii cu viața socială este mai
motivantă pentru elev; reduce compartimentarea
cunoașterii și a conținuturilor în funcție de domeniul din
care fac parte; asigură un transfer mai bun al
cunoștințelor în situații noi.
Dezavantaje: riscul superficialității în învățare este
mare, nu se asigură progresia de la cunoscut la
necunoscut, ca în cazul studiului disciplinelor în manieră
tradițională, se sacrifică rigoarea și profunzimea în
favoarea unei simplificări excesive.
Interdisciplinaritatea
Este definită ca “interacțiune existentă între două sau
mai multe discipline, care să poată să meargă de la
simpla comunicare de idei, până la integrarea
conceptelor fundamentale privind epistemologia,
terminologia, metodologia, procedeele, datele și
orientarea cercetării”.
Principala
modalitate
de
introducere
a
interdisciplinarității în învățământ o reprezintă
regândirea conținuturilor și elaborarea planurilor, a
programelor și a manualelor școlare în perspectiva
conexiunilor posibile și necesare sub raport
epistemologic și pedagogic. Acțiunea de promovare a
interdisciplinarității trebuie să se integreze în contextul
sistemului educativ dat. De asemenea, pentru a fi
eficientă, trebuie să se asocieze cu alte principii sau
inovații specifice unui învățământ modern.
Avantaje și dezavantaje ale interdisciplinarității
Avantaje:
Conceptele și organizarea conținutului din această
perspectivă favorizează transferul și, prin urmare,
rezolvarea de probleme noi, permit o vedere mai
generală și o decompartimentare a cunoașterii umane;
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ABORDAREA DE TIP INTEGRAT A
CONȚINUTURILOR ÎNVĂȚĂRII

Această optică constituie o abordare economică din
punctul de vedere al raportului dintre cantitatea de
informație și volumul de învățare;
Realizează conexiuni între discipline, punând în
evidență coeziunea, unitatea, globalitatea temei sau a
problemei de studiat.
Dezavantaje:
Tratarea interdisciplinară trebuie să evite tendința de
generalizare abuzivă, de însușire a unor cunoștințe și
deprinderi dezlânate;
Perspectiva interdisciplinară realizată la nivel de
grupe de discipline conexe sau concepută sub o formă
și mai radicală nu implică abandonarea noțiunii de
disciplină.
Concret, matematica se poate asocia cu specii
literare cunoscute copiilor, cum ar fi ghicitorile sau
diferite strofe care presupun efectuarea unor calcule
mintale si care, în același timp, binedispun, activizează
și-i motivează pe elevi în activitățile propuse.
De asemenea, subiecte din cadrul disciplinei Științe,
precum Animalele sălbatice și domestice oferă multe
ocazii de a include diferite texte literare asociate
viețuitoarelor.
Multidisciplinaritatea
Este forma cea mai puțin dezvoltată de
întrepătrundere a disciplinelor, constând numai în
alăturarea anumitor elemente ale diverselor discipline,
evidențiind aspectele lor comune.
Acest mod de abordare presupune predarea
conținuturilor care aparțin unei discipline școlare prin
modalități specifice fiecărui domeniu, făcând însă apel
la virtuțile argumentative și persuasive ale altor
discipline;
Există două moduri de integrare în funcție de tipul
disciplinelor: integrarea complementară, când corelațiile
se realizează între discipline înrudite, complementare și
integrarea paralelă, când corelarea se face între
discipline din grupe diferite.
Un exemplu ar putea fi reprezentat de abordarea
temei Omul, atât din perspectiva creaționistă, cât și din
cea evoluționistă, adaptând, desigur, informațiile la
caracteristicile de vârstă ale elevilor
Avantaje și dezavantaje ale multidisciplinarității
Avantaje: confortul cadrelor didactice, care nu își
simt domeniul amenințat, realizarea de planificări

Învățător Iulia-Simona BRÎNDUȘ
Școala Gimnazială Nr.1, Oinacu
Urmare din pagina 16

corelate între discipline, realizarea de către elevi a unor
legături între conținuturile diverselor discipline,
explicarea unor teme sau probleme ce nu pot fi lămurite
în cadrul unei singure discipline;
Dezavantaj: unele teme sau probleme din lumea
reală necesită un efort conjugat pentru a fi rezolvate.
Transdisciplinaritatea
Întrepătrunderea disciplinelor și coordonarea
cercetării pot sfârși prin adoptarea aceluiași ansamblu
de concepte fundamentale sau elemente metodice
generale, adică un nou domeniu de cunoaștere sau o
nouă disciplină.
Acest tip de abordare tinde către o fuziune a
cunoștințelor specifice diferitelor discipline, la
descoperirea unor noi câmpuri de investigație, la
conceperea unor noi programe de cercetare.
Considerându-se că deschide calea către atingerea
unui nivel superioral cunoașterii, transdisciplinaritatea a
fost ridicată la rangul de “noua viziune asupra lumii”,
fiind capabilă să conducă la înțelegerea, soluționarea
multiplelor probleme complexe și provocări ale lumii
actuale.
Cel mai concludent exemplu este acela că Planul
cadru este structurat pe cele șapte arii curriculare, care
exprimă intenția evidentă de a găsi soluții pentru
integrarea conținuturilor. Ariile curriculare reprezintă
grupaje de discipline ce au în comun anumite conținuturi
și obiective de formare. Între cele șapte arii curriculare
există un echilibru dinamic. Raportul dintre acestea se
modifică în funcție de vârsta celor care învață și de
specificul ciclurilor curriculare.
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„MESERIA FACE DIFERENȚA!” LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1
GĂISENI, JUDEȚUL GIURGIU

PRIMAR

În contextul societății moderne, care este într-o
căutare continuă de personal calificat în diferite domenii
de activitate, Ministerul Educației și Cercetării a lansat
campania „Meseria face diferența!”, care are ca scop
promovarea învățământului profesional și dual.
În cadrul acestei campanii, unitățile școlare au
desfășurat diferite activități, care și-au propus să aducă
mai aproape de elevii din
ciclul
gimnazial,
în
special față de cei din
clasa a VIII-a și a VII-a,
reprezentanții
învățământului
profesional, care să
explice
avantajele
alegerii unui astfel de
drum în viață.
Data de 26 februarie
2020 a fost ziua în care
Școala Gimnazială Nr.
1, Găiseni, și-a deschis porțile pentru a primi oaspeți
speciali în cadrul unei activități incluse în această
campanie, în colaborare cu Inspectoratul Școlar
Județean Giurgiu.
Sub egida sloganului acestei campanii, doamna
director Mateescu Georgeta, alături de colectivul
cadrelor didactice din Școala Gimnazială nr. 1 Găiseni,
Giurgiu,
a
invitat
înaintea
elevilor
reprezentanți ai unor
licee care au și secții de
învățământ profesional,
precum
Liceul
Tehnologic
„Dimitrie
Bolintineanu”, din orașul
Bolintin Vale, județul
Giurgiu,
Liceul
Tehnologic
„Pamfil
Șeicaru”, din Ciorogârla
(reprezentat de domnul
director Cernat Ștefan
Alexandru), județul Ilfov
și Colegiul UCECOM
„Spiru Haret” din București (reprezentat de ing. prof.
Gabriel Zorzini). Reprezentanții acestor unități de
învățământ au explicat elevilor de gimnaziu beneficiile
unui profil tehnologic sau alegerea unei școli
profesionale la finalul clasei a VIII-a. Printre avantajele
enumerate se numără posibilitatea stagiilor de practică
la unități economice, certificarea profesională la finalul
celor 3 ani de studii, bursa în valoare de 200 de lei, un
grad ridicat de angajare imediat după încheierea
cursurilor profesionale.
De asemenea, au fost invitati și absolvenți ai școlilor
profesionale pentru a le vorbi elevilor despre avantajele
pe care le-au identificat în urma absolvirii unor astfel de
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unități de învățământ și cum s-au folosit de
competențele
dobândite.
Oaspeții
au
avut
diverse
meserii
precum
electrician,
croitor,
mecanic auto.
La
finalul
intervențiilor,
elevii au avut
posibilitatea să
adreseze întrebări celor prezenți cu privire la motivele
care i-au împins să aleagă această cale în viață și care
au fost beneficiile pe care le-au identificat în cariera lor.
Elevilor li s-a prezentat și site-ul oficial al campaniei,
www.alegetidrumul.ro, o platformă dedicată elevilor,
care poate fi folosită ca mijloc de orientare în alegerea
meseriei, care conține acte normative pentru profesori
și unde companiile vor avea posibilitatea să se implice
direct în formarea
elevilor participanți
la program.
În
finalul
activității,
elevii
prezenți au primit
pliante de informare
de
la
membrii
liceelor prezente, în
vederea
studierii
mai bine a ofertei
educaționale
și
pentru a considera toate variantele în vederea alegerii
unui drum potrivit pentru ei, care să le asigure succesul
profesional.
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ADAPTAREA FILMULUI DE DESENE ANIMATE „MICUL PRINȚ” LA
CATEGORII DE ELEVI ÎN RISC
PRIMAR

Profund filosofică și abstractă în același timp, cartea,
care a fost ecranizată, este mereu de actualitate, tocmai
datorită multiplelor niveluri de înțelegere. La baza
scrierii sale stă biografia scrisă de Stacy Schiff, SaintExupéry, experiența tristă și pustiitoare a rătăcirii prin
deșertul Arab și apoi a exilului în America de Nord în
timpul celui de-al Doilea Război Mondial.
Valori promovate în film:
· Acțiunea amintește despre importanța socializării și
creării de legături umane.
· Micul prinț era gospodar și avea grijă de echilibrul
planetei sale.
· Avea sentimente de încântare, admirație și de
bucurie, dar și unele sentimente de confuzie ori chiar de
derută totală. Punând preț prea mare pe unele dintre
vorbele florii, neștiind cum să privească dincolo de ele,
ajunsese nefericit.
· Personajul principal este dornic să învețe lucruri noi,
părăsește confortul pe care îl avea acasă și în
obișnuințele lui și pleacă în lume ca să învețe.
· Ține foarte mult la libertatea sa. Și-a păstrat
libertatea în ciuda faptului că un împărat înțelept dorea
să îl facă ministru al justiției cu o primă responsabilitate
interesantă, aceea de a se judeca pe sine însuși.
. Nu voi să rămână nici pentru funcția de ambasador.
Nu dorea să fie vanitos.
· A înțeles pericolul autoreproșurilor, plăcerilor și al
bucuriilor mărunte de unul singur văzute la omul care
obișnuia să bea prea mult.
· Micului prinț lucrurile simple și la îndemână i s-au
părut mai interesante și mai importante, decât pretenția
omului de afaceri care se pretindea stăpânul a toate.
· În ciuda faptului că părea cel mai puțin adaptat,
omul care stingea și aprindea felinarul, micului prinț îi
plăcu cel mai mult, deoarece era singurul care se
îngrijea de altceva decât de sine însuși.
· De la savant a aflat de efemeritatea frumuseții florii,
de viața acestuia, aflată într-un „clopot de sticlă”, fără să
cunoască ce-l înconjoară.
· Pe Pământ profesorul de la care a învățat despre
relații și despre legăturile dintre cei care se iubesc a fost
o vulpe. De la ea a învățat să privească oamenii cu ochii
inimii.
Sugestii de adaptare la categorii de elevi în risc:
Adaptarea predării se poate realiza:
- prin extensiune (introducere de activități
suplimentare- utilizare dactileme Braille, limbaj mimicogestual, activități practice, etc,);
- prin selectarea unor conținuturi din curriculum
general care să fie accesibile elevilor;
- prin accesibilizarea și diversificarea componentelor
curriculumului general prin activități terapeuticecompensatorii;
- prin utilizarea de metode și procedee didactice,
mijloace intuitive pentru înțelegerea noțiunilor din clasă;
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- prin folosirea de metode și procedee de evaluare
care să evidențieze performanțele elevilor nu obligatoriu
în plan intelectual, ci mai degrabă în plan acționalaplicativ.
Primii pași către incluziunea școlară a elevilor în risc
vizează proiectarea activităților didactice ținând cont de
cele 5 experiențe de valorizare pe care le prețuiesc toți
elevii, indiferent dacă sunt sau nu în această situație:
accesul, participarea, dezvoltarea relațiilor, respectarea
demnității, posibilitatea de a face alegeri.
Pentru elevii in risc, curriculum-ul trebuie să aibă ca
obiective:
- să permită elevilor să interacționeze și să comunice
cu o largă diversitate de persoane;
- să permită elevilor să-și exprime preferințele, să-și
comunice nevoile, să aleagă, să ia decizii și să aleagă
acele opțiuni după care se conduc sau pe care le
respectă ceilalți oameni;
- să promoveze capacitatea de a-și susține singuri
cauza sau de a se folosi de diversitatea sistemelor de
susținere și sprijin;
- să pregătească elevii pentru viața de adult,
asigurând cel mai mare grad de autonomie posibil și săi sprijine în a stabili relații de respect reciproc și
dependență unii față de ceilalți;
- să ducă la creșterea gradului de conștientizare și
înțelegere de către elevi a mediulu în care trăiesc;
- să încurajeze elevii să exploreze, să fie curioși (să
cerceteze) și să caute provocări;
- să le ofere o gamă largă de experiențe de învățare
în fiecare dintre etapele școlare.
Desenul animat Micul Prinț poate fi folosit cu succes
în demersul didactic pentru a realiza obiectivele unui
curriculum adaptat la nevoile unui elev aflat în risc prin
activități de învățare care se pot desfășura în cadrul
orelor de DP;
· joc de rol: „Eu sunt Micul Prinț și prietenii mei
sunt……….” (suntem diferiți, dar egali); „Ce aș vizita,
daca aș fi Micul Prinț?”;
· inițierea de discuții libere pe diferite teme, în care
elevii își expun fără rezerve punctul de vedere; „Ce
părere ai de locuitorii planetelor pe care le-a vizitat Micul
Prinț?”, „Ce personaj ai vrea sa fii și de ce?”, „Care
credeți că este cauza/cauzele pentru care fiecare se
comportă asa?”;
· scrierea unui alt sfârșit al poveștii; „Dacă ai fi
autorul, l-ai lăsa pe Micul Prinț să plece?” (justifică);
· dramatizarea poveștii-fiecare elev își alege
personajul, explicând preferința pentru acesta.
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

ACTIVITĂȚI INTEGRATE:
MEM-Adunarea numerelor naturale formate din ZU,
cu trecere peste ordin în concentrul 0-100. Soarelesursǎ de luminǎ și cǎldurǎ.
CLR- Exerciții de modificare- Transformarea unui
conținut cu caracter matematic în exercițiu.
Exerciții cu caracter creator-Verificarea noțiunilor
teoretice pentru a le aplica cu succes în exerciții și
probleme.
Înzestrarea elevului cu activitǎțile intelectuale:cititul,
scrisul.
AVAP- Realizarea unei lucrǎri plastice simple.
UNITATEA
DE
ÎNVĂȚĂMÂNT:LICEUL
TEHNOLOGIC”M.VITEAZUL’’
STRUCTURA: SCOALA GIMNAZIALA NR.3
UZUNU
DATA:
CLASA: I
PROPUNĂTOR: Prof. înv. primar: Cristea Fulvia
ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale
naturii
DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului
UNITATEA TEMATICĂ:Patria mea
SUBIECTUL LECȚIEI: Adunarea numerelor naturale
formate din ZU cu trecere peste ordin, în concentrul 0100
Soarele-sursǎ de luminǎ și cǎldurǎ
TIPUL LECȚIEI: Transmitere și însușire de noi
cunoștințe
FORMA DE REALIZARE:Activitate integratǎ
DISCIPLINE IMPLICATE ÎN LECȚIE:Matematicǎ și
explorarea mediului
Comunicare în limba românǎ
Arte vizuale și abilitǎți practice
COMPETENȚE SPECIFICE:
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI
1.6.Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice
(termen, sumǎ, total, diferențǎ,>,=,<,+,-) în rezolvarea
și/sau compunerea de probleme.
2.2.Recunoașteea unor figuri și corpuri geometrice
din mediul apropiat și în reprezentǎri plane accesibile
(incluzând desene și reproduceri de artǎ,reprezentǎri
schematice).
3.1.Rezolvarea de probleme prin observarea unor
regularitǎți din mediul apropiat.
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
2.4.Exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute,
manifestând interes pentru comunicare.
3.2.Identificarea semnificației unei/unor imagini care
prezintǎ întâmplǎri,fenomene etc.
3.4.Exprimarea în cuvinte proprii a mesajelor redate
prin suport vizual sau auditiv, manifestând interes
pentru lucrul cu cartea.
ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE
2.3. Realizarea de aplicații / compoziții / obiecte /
construcții simple, pe baza interesului direct.
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cognitive:
OO1 - Să efectueze corect operații de adunare cu
trecere peste ordin, cu numere naturale formate din ZU,
în concentrul 0 – 100.
OO2– Să rezolve o problemǎ datǎ prin utilizarea
operației de adunare, în concentrul 0-100.
OO3– Să exemplifice efectele pozitive și negative ale
Soarelui asupra Pǎmântului.
psiho – motorii:
Adoptarea unei poziții adecvate a corpului pe
parcursul activităților desfășurate.
afective:
Orientarea atenției către mediul înconjurător, pentru
formarea unei atitudini pozitive față de acesta.
STRATEGII DIDACTICE:
METODE ȘI PROCEDEE: observația sistematică,
explicația,
conversația,
exercițiul,
demonstrația,problematizarea,citirea în cor,
citirea selectivǎ,jocuri de energizare
RESURSE MATERIALE: imagini, caiete, panou, fișe
de
lucru,planșe,creioane
colorate,
lipici,bețișoare,numǎrǎtoare
RESURSE TEMPORALE: 30 minute+15minute
activități recreative
FORME
DE
ORGANIZARE: * frontală
* individuală
FORME ȘI TEHNICI DE
EVALUARE:
observarea
sistematică
a
comportamentului
elevilor,
evaluarea fișelor de lucru,
proba
practicǎ, aprecieri verbale
LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de clasă
BIBLIOGRAFIE: - Programa școlară pentru
disciplinele Comunicare în limba română, Arte vizuale și
abilități practice, Matematică
și
explorarea
mediului,
Clasa pregătitoare, clasa I și
clasa a II-a, București, 2013.
-Curs formare: “Organizarea
interdisciplinară a ofertelor de
învățare
pentru
formarea
competențelor cheie la
școlarii din clasele I-IV” program de formare continuă de
tip “blended learning” pentru
cadrele didactice din
învățământul primar.
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DEMERSUL DIDACTIC

Urmare din pagina 20
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SECVENȚELE
INSTRUIRII
Moment
organizatoric

OB.
OP

Asigur un climat educațional favorabil desfǎșurǎrii
lecției în parametrii optimi.
Pregǎtirea materialului necesar.
Cer elevilor sǎ realizeze calculul oral pentru
urmǎtoarele ghicitori matematice:
Pe o creangǎ cam uscatǎ
19 vrǎbii stau la ceartǎ
Încǎ douǎ au venit
Care-i suma la sfârșirt?
Douǎzeci și patru
Și cu unul și cu altul
Și-ncǎ unul,
Și-ncǎ patru
Cât fac?
Voi reactualiza utilizarea elementelor de limbaj aferent
conceptelor de: adunare, termeni,sumǎ,successor,
predecesor.
Solicit elevilor sǎ scrie sub formǎ de exercițiu
urmǎtoarele conținuturi:

Captarea
atenției

Reactualizarea
structurilor
cognitive
anterioare

Anunțarea
temei
și
obiectivelor
Dirijarea
învǎțǎrii

CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC

a
OO1

OO2

1. a) Numǎrul cu 7 mai mare decât suma numerelor
18 și 6.
b) Mǎrește cu 5 suma numerelor 27 și 9.
c) Termenii adunǎrii sunt: 5 și 18. Adunǎ la aceștia
succesorul numǎrului 9 și predecesorul numǎrului 10.
Anunț elevii tema lecției.
Enumǎr obiectivele în termeni accesibili.
Scriu titlul lecției pe tablǎ.
Înțelegerea algoritmului de calcul, verbalizarea în
permanențǎ.
Atenționez de fiecare datǎ elevii sǎ fie atenți la
așezarea numerelor formate din ZU(unitǎți sub unitǎți,
zeci sub zeci).
Ex: 24+ 47+
36 14
——
Rezolvarea unei probleme prin care se utilizeazǎ
operația de adunare a numerelor naturale formate din
ZU.
Pun accent pe: citirea și înțelegerea problemei;
organizarea enunțului în schemǎ;
proiectarea rezolvǎrii problemei prin metoda analiticosinteticǎ;
scrierea rezolvǎrii(exercițiu comentat);
scrierea rǎspunsului.
TEXTUL PROBLEMEI
Ana a cumpǎrat 80 de bulbi de lalele roșii, galbene
și roz.
Știind cǎ acestea au nevoie de
lumina și cǎldura
a plantat 33 de bulbi de lalele
galbene în fața casei ei și 27 de
bulbi de lalele roșii în fața casei
bunicii. Restul bulbilor de lalele roz i-a plantat în
spatele casei ei, între brazi.
1. Câți bulbi de lalele a plantat Ana
în fața casei ei și a bunicii?

METODE
PROCEDEE
Conversația

ȘI

FORME
DE
ORGANIZARE
Frontalǎ

EVALUARE

Conversația
Exercițiul
Problematizarea

Frontalǎ

Observarea
sistematicǎ
Aprecieri
verbale

Conversația
Exercițiul
Problematizarea
Citirea selectivǎ

Frontalǎ

Observarea
sistematicǎ
Aprecieri
verbale

Conversația
Explicația
Demonstrația
Exercițiul

Frontalǎ

Observarea
sistematicǎ

Conversația
Explicația
Exercițiul
Problematizarea
Metoda analiticosinteticǎ

Frontalǎ

Observarea
sistematicǎ
Aprecieri
verbale

Explicația

................................................................. R:
Activitate de post rezolvare a problemei
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Prof. înv. primar: Fulvia CRISTEA
Liceul Tehnologic”M.Viteazul’’ Călugăreni, Jud. Giurgiu
Urmare din pagina 21

OO3
Obținerea
performanței

Asigurarea
retenției
transferului

și

Activitate
recreativǎ

Încheierea
lecției

2. Formulați întrebarea prin care puteți afla
numǎrul bulbilor de lalele roz.
.............................................
Elevii vor analiza imaginile prezentate,vor citi și vor
afla efectele pozitive ale cantitǎții de energie solarǎ,
luminǎ și cǎldurǎ, ajunse la suprafața Pǎmântului.
SCHEMA
Soarele- o stea giganticǎ, amplasatǎ în centrul
Sistemului Solar.
Pǎmântul se mișcǎ în jurul Soarelui și primește luminǎ
și cǎldurǎ, necesare menținerii vieții.
Efectele pozitive ale Soarelui:
- cu ajutorul energiei solare în frunza plantei,
denumitǎ”bucǎtǎria plantei’’,are loc procesul de
preparare al hranei(apa cu sǎrurile minerale din sol se
transformǎ în substanțe hrǎnitoare);
- ajutǎ la formarea vitaminei D în organism;
- fixeazǎ calciul în oasele corpului,astfel cǎ oasele se
întǎresc.
Elevii lucreazǎ pe fișe de lucru.
FIȘĂ DE LUCRU
1. Completeazǎ spațiul liber.
Soarele ne dǎ cǎldurǎ și ………………….
2. Efectuați:
26 + 34 =
37 + 25 =
3. a) Scrie succesorul și predecesorul numǎrului
25.
................
b) Calculeazǎ suma lor.
Cer elevilor sǎ realizeze un dialog între Soare și un
copil.
Joc energizant:”Deseneazǎ pe nevǎzute’’
Toți elevii primesc câte o foaie de hârtie, format A4.
Învǎțǎtoarea le comandǎ elevilor sǎ închidǎ ochii și sǎ
deseneze un Soare.
Cele mai bune desene se expun pentru restul zilei.
Elevii primesc fișe pentru a crea o lucrare plasticǎ
simplǎ.
Vor colora Soarele și vor lipi în exteriorul acestuia
imagini cu: animale, plante, oameni(tot ceea ce au
nevoie de luminǎ și cǎldura Soarelui).
Se notează tema pentru acasă.
Se fac aprecieri asupra comportamentului, se
evidențiază elevii care au fost activi, se fac
recomandări.
Joc energizant pentru încheiere
Elevii se așeazǎ în cerc cu fețele spre centru.La
comanda învǎțǎtoarei, toatǎ lumea se apleacǎ
înainte, pânǎ se ating capetele și se apucǎ cu mâinile
de gâtul/talia vecinilor-îmbrǎțișând astfel grupul.

Conversația
Explicația
Lectura
explicativǎ
Observația

Frontalǎ

Observarea
sistematicǎ
Aprecieri
verbale

Munca
independentǎ

Individualǎ

Evaluarea
fișelor
Aprecieri
verbale

Explicația
Dialogul

Frontalǎ

Observarea
sistematicǎ a
elevilor
Aprecieri
verbale

Individualǎ

Observarea
sistematicǎ a
elevilor
Aprecieri
verbale
Observarea
finală
Aprecieri
verbale

Explicația
Explicația
Conversația
Munca
independentǎ
Turul galeriei
Conversația

Frontalǎ
Individualǎ

Explicația

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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ANALIZA ȘI INTEGRAREA RESURSELOR SUPORT
PENTRU ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

Micul Prinț de Antoine de Saint Exupery este un
adevărat roman (care a stat la baza filmului de desene
animate) al evoluției, al perceperii adevărului și al
cunoașterii de sine.
Scheletul de bază al poveștii: un aviator face pană
în deșertul Sahara, unde întâlnește un tânăr, care a
călătorit de pe planeta lui solitară pe un asteroid
îndepărtat, unde locuiește singur cu un singur trandafir.
Trandafirul l-a făcut să se simtă atât de trist încât,
chinuit, a profitat de un stol de păsări să ajungă pe alte
planete. Pe aceste planete el întâlnește multe ființe
interesante, precum o vulpe precaută și înțeleaptă sau
un înger sinistru al morții, șarpele. Dar dincolo de
această poveste simplă, putem găsi în Micul Prinț o
fabulă a războiului, în care, sentimente specifice unei
astfel de atrocități – izolare, frică, nesiguranță – sunt
atenuate doar prin sinceritatea față de tine însuți și
dragostea celor din jur.
Fără îndoială, personajele cu care Micul Prinț se
întâlnește în călătoriile sale sunt emblematice,
metaforice, iar faptul că fiecare trăiește pe o planetă
mică, proprie, nu poate decât să ne ducă cu gândul la
cât de mic este universul fiecăruia dintre noi. Faptul că
Micului Prinț îi este teamă că va fi trimis înapoi pe
planeta sa prin mușcătura șarpelui arată că toți avem
temeri, mai mult sau mai puțin realiste, iar întrebările pe
care și le pune ne dau de înțeles că a căuta răspunsul
e mai important decât răspunsul în sine.
Același lucru îl putem înțelege și din căutarea
fântânii de către narator – că lecțiile se învață și pe
propria piele, nu numai din cărți. De departe însă
celelalte personaje sunt proiecții ale defectelor
oamenilor: narcisism (Trandafirul), lupta pentru putere
(Regele), înțelepciune fără bază reală (Șarpele),
acceptanță fără a pune la îndoială (Omul de afaceri).
In deșertul Sahara, acolo unde, autorul, pilot de
avion, aterizează forțat din cauza unor probleme la
motor, după o noapte petrecută în pustiul deșertului,
autorul se trezește lângă el cu un omuleț îmbrăcat ca un
print, care îi cere să-i deseneze o oaie. Surprizele se țin
lanț în legătură cu ciudata apariție. Încet-încet, îl
descoase pe micul prinț și îi află povestea.
De la Micul Prinț învățăm că:
-trebuie să cercetăm lucrurile în profunzime;
-nu trebuie să ne ascundem sentimentele; s-ar putea
să pierdem tot ceea ce e important;
-trebuie să ne judecăm pe noi înșine înainte de a-i
judeca pe ceilalți;
-nu trebuie să ne luăm prea în serios;
-trebuie să ne iubim viața – nimeni nu știe cu
siguranță dacă vor mai urma altele;
-trebuie sa ne urmăm instinctele;
-uneori e nevoie să îi lăsăm pe cei pe care îi iubim să
plece.
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Prof. înv. primar Vasilica Drugea
Școala Gimnazială Nr.1 Florești

Competențe specifice vizate de activitatea de
învățare
2.1.Exprimarea emoțiilor de bază în situații variate;
2.3.Explorarea abilităților de relați onare cu ceilalți.
Valorificarea resursei la clasă, în activitățile de
DP
In cadrul activităților de DP, această resursă este
deosebit de ofertantă si ne dă posibilitatea să o
valorificăm în:
- dialoguri având ca suport imagini care surprind
emoții de bază, cu ajutorul cărora să se analizeze, de
exemplu, stările de tristețe, fericire, relaxare, frică etc.
(„Ce fac atunci când sunt...).
- aplicarea unor tehnici art-creative prin care să se
exprime diferite stări emoționale: desene, cântece,
modelaje din lut și plastilină, roluri în teatru, colaje,
tapiserii din materiale textile etc.
- dezbateri despre legătura dintre emoții și
comportamente;
- exerciții de identificare a soluțiilor proprii pentru
exprimarea în mod sănătos a emoțiilor;
- exerciții de identificare a unor reguli de
comportament în relația cu ceilalți, pe baza discutării
unor situații concrete din experiența elevilor;
- exerciții de identificare a premiselor pentru a
coopera cu ceilalți (hobby-uri, interese comune,
activități preferate etc.
- exerciții-joc de diferențiere a comportamentelor
facilitatoare/frenatoare care contribuie sau nu la
inițierea și păstrarea unei prietenii;
-elaborarea unor lucrări individuale sau în echipă
despre prietenie - elaborarea unor compuneri despre
prieteni, universul extins al copilului (prietenii fraților/
surorilor).
Această resursă poate fi valorificata în activitatea
de
evaluare
la
DP:
autoevaluare/
interevaluare,astfel:
- participarea la scurte scenete, prin atribuirea unor
roluri, pentru exersarea exprimării emoțiilor în situații
variate;
- scrierea unor texte formate din 4-5 propoziții despre
cum s-au simțit în diverse situații (întâlnirea cu Micul
Print sau cu alte personaje din desenul animat);
-scrierea unui dialog imaginar cu unul dintre
personaje;
-joc de rol:”Ce aș face dacă aș fi….?”(un personaj din
filmul de desene animate).
„Micul prinț” este de fapt „o alegorie a vieții lui SaintExupéry – căutarea lui după certitudini din copilărie și
pace interioară, misticismul lui, credința lui în curajul
omenesc și fraternitate, și dragostea lui adâncă pentru
soția lui Consuelo dar, de asemenea, o aluzie la
caracterul torturat al relației lor.”
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ACTIVITATEA DIDACTICĂ
ÎN CONDIȚIILE PREDĂRII SIMULTANE

Învățământul în condițiile activității simultane
constituie o realitate a zilelor noastre, ce poate fi
întâlnită în orice colț al țării și în orice județ.
Activitatea simultană ocupă un loc important în
organizarea și desfășurarea procesului instructiveducativ.
Ținând cont de multitudinea de probleme pe care le
ridică predarea simultană, mă voi referi la cele de ordin
organizatoric, de care ar trebui să țină seama orice
învățător sau director de școală.
În școlile cu clasele simultane, procesul instructiveducativ se realizează după același plan și aceleași
programe de învățământ valabile ca și pentru celelalte
unități școlare cu predare la câte o singură clasă.
Specificul muncii învățătorului care predă simultan la
două,trei sau patru clase este dat de faptul că în timpul
unei ore de curs el trebuie să rezolve obiectivele
didactice educative pentru toate clasele alternând
munca directă cu activitatea independentă desfășurată
de copii.
Învățătorul pus într-o astfel de situație,trebuie să
depună eforturi intense de programare,de organizare a
muncii, de pregătire individuală pentru fiecare oră de
curs și pentru fiecare secvență a lecției. Dificultatea cea
mai mare a activității didactice la clase simultane este
dată de lipsa de timp a învățătorului de a lucra direct cu
fiecare clasă, cu fiecare elev.
În această situație este foarte important ca
învățătorul să poată transmite cunoștințele esențiale, să
le dezvolte prin exerciții de muncă independentă, prin
studiul individual al fiecărui elev, este foarte important
ca învățătorul să poată transmite cunoștințele esențiale,
asemenea unor jetoane sau repere, pe care să le
dezvolte prin exercițiile de muncă independentă, temele
pentru acasă și prin studiul individual al fiecărui elev.
Învățătorul care predă la clase simultane are de
susținut în aceeași oră,fie lecții de același tip,fie lecții de
tipuri diferite.
Gruparea claselor în condiții de simultan cea mai
eficientă o constituie clasa I cu clasa a III-a și clasa a IIa cu clasa a IV-a. Aceasta este cuplarea ideală în
condițiile predării simultane la școlile cu două posturi de
învățători.
În condițiile predării simultane la două clase, băncile
trebuie așezate pe două rănduri, câte un rând pentru
fiecare clasă,la o distanță mai mare între ele decât întro sală de clasă obișnuită, iar în fața fiecărei clase trebuie
să existe câte o tablă. În felul acesta activitatea unei
clase nu depinde de activitatea celeilalte.
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Școala Gimnazială Nr.1 Vânătorii Mici, Jud.Giurgiu

La elaborarea orarului, în condițiile predării
simultane, gruparea și alternarea obiectelor de
învățământ trebuie să asigure unitatea între activitatea
directă a învățătorului și munca independentă a elevilor,
trecerea de la o activitate la alta și de la o clasă la altă
clasă și să respecte curba de efort a elevului în cadrul
unei zile și pe durata săptămânii.
Alcătuirea orarului claselor are o importanță foarte
mare și chiar hotărâtoare în realizarea sarcinilor
complexe ale procesului instructiv educativ în condițiile
de activitate simultană. Un orar corect întocmit în
condițiile de activitate simultană trebuie corelat cu
activitatea zilnică a învățătorului, cu programul său.
Acesta își poate programa o clasă de la ora 8, iar
cealaltă clasă de la ora 10, asigurând astfel predarea și
însușirea de către elevi, în cele mai bune condiții a
disciplinelor. Aplicarea orarului prelungit înseamnă
dăruire profesională și dragoste față de profesia aleasă.
Activitatea individuală a elevilor este nu doar
importantă, ci și foarte necesară, deoarece oferă
cadrului didactic ocazia de a preda noi cunoștințe
celeilalte clase de elevi.
Predarea și munca pe care o desfășurăm la simultan
necesită o permanentă creativitate din partea cadrelor
didactice, pentru o bună și corectă repartizare a orelor,
o planificare atentă a materiei, a lecțiilor. De asemenea
învățătorul trebuie să acorde o importanță deosebită
alegerii unor teme cât mai variate și mai atractive,
pentru a menține interesul elevilor și a-i determina să
depună efort propriu.
Învățătorul are rol de organizator, de consilier, de
îndrumător și de manager al procesului educațional și
înlesnește relația și activitățile care se desfășoară în
clasă.
În concluzie, cu toate că misiunea profesorilor care
predau în condiții de simultan nu este deloc simplă și
foarte mulți consideră că predarea în acest regim nu
este eficientă, consider că există și avantaje, dacă sunt
bine organizate clasele, dotate din punct de vedere al
resurselor educaționale. Un avantaj ar fi acela că se
formează și se consolidează mai bine deprinderea de
învățare independentă, iar altul este acela că profesorul
face o mai bună evaluare a cunoștințelor fiecărui elev,
dat fiind numărul mai mic de elevi din clasă.
Cred cu tărie că în unitățile școlare în care predau
dascăli dedicați meseriei, procesul instructiv-educativ
este eficient, pentru că”Omul sfințește locul”.
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PROFILUL DE FORMARE AL ABSOLVENTULUI CLASEI A IV-A,
PREZENTAT PĂRINȚILOR

PRIMAR

La prima întâlnire (față în
față sau online) la ședința
cu părinții elevilor care vor
intra în clasa pregătitoare,
în această toamnă, voi
prezenta profilul de formare
al absolventului clasei a IVa, cu ajutorul unui suport
informativ.
Mai
întâi,
le
voi
comunica părinților tema
prezentării: ”Profilul de
formare al absolventului
clasei a IV-a” sau ”Ce competențe trebuie să aibă
elevii la finalul clasei a IV-a?”, subliniind importanța
cunoașterii acestor așteptări încă de la început.
Apoi voi prezenta suportul informativ, în Power Point,
pe înțelesul părinților, însoțit de un fundal sonor potrivit
(muzică instrumentală, clasică) și de imagini sugestive.
Le voi spune că sunt foarte entuziasmată că am ocazia
să le prezint ceea ce elevii vor fi capabili să întreprindă
la finalul clasei a IV-a, ce cunoștințe, abilități și atitudini
vor manifesta după ce vor
încheia clasele primare.
Am realizat prezentarea în
Power Point, ca temă în
cadrul cursului C.R.E.D. Am
ales să transpun în versuri
profilul
de
formare,
componentă reglatoare a
Curriculumului
Național,
pentru a le capta și menține
atenția părinților și pentru a fi
reținut mai ușor:
Competențe de comunicare
În limba maternă vor avea:
Gânduri, păreri, emoții
În mesaje simple vor exprima,
La interacțiuni verbale vor participa,
Probleme de viață vor rezolva.
Competențe de comunicare
În limbi străine își vor forma:
Mesaje orale sau scrise vor formula,
Păreri și emoții vor exprima,
În contexte familiare se vor antrena.
Competențe matematice
Și competențe de bază în științe și tehnologii
Negreșit vor dezvolta:
Explicații simple vor formula,
Probleme în situații familiare vor rezolva,
Folosind terminologia matematică,
Instrumente și procedee specifice;
Produse simple, pentru nevoi curente, vor realiza,
Interes pentru sănătatea proprie vor manifesta,
Reguli de igienă vor aplica,
Pentru un mediu curat vor lupta.
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Competența digitală
Va
fi
și
ea
manifestată:
Funcții și aplicații
simple
ale
dispozitivelor digitale,
În învățare vor fi
utilizate,
Norme de bază de
siguranță pe internet
Vor fi respectate.
Pentru A învăța să învețe
Metode simple vor aplica,
Formulând întrebări,
Noi sarcini vor clarifica,
Activități proprii vor finaliza,
Atenția-și vor concentra,
În lucru vor persevera.
Competențe sociale și civice vor deține,
Norme elementare de conduită
În practică vor pune,
Interes pentru autocunoaștere vor manifesta,
Roluri și responsabilități, prin participare la acțiuni
Își vor asuma,
Diversitatea, de orice natură va fi ea,
Toți o vor recunoaște și o vor respecta.
Spirit de inițiativă și antreprenoriat,
Fără teama de a greși, vor manifesta,
Sarcini noi și neobișnuite de învățare,
Din curiozitate, vor primi abordare,
De hotărâre și creativitate vor da dovadă,
Când, pentru realizarea unor obiective,
Se vor implica toți odată.
Sensibilizare și exprimare culturală,
Prin numeroase proiecte își vor dezvolta,
Utilitatea unor meserii vor identifica,
Bucuria de a crea lucrări își vor exprima,
Diverse forme de expresivitate vor explora.
Elemente de patrimoniu local, național și universal
vor recunoaște,
În școală și în comunitatea locală
Proiecte cultural-artistice și sportive, pentru ei se vor
naște.
Acestea sunt cele opt competențe cheie,
Despre care orice părinte trebuie să aibă idee
Și cu care absolventul clasa a IV-a trebuie să
încheie.
Bibliografie:
http://www.ise.ro/wpcontent/uploads/2015/12/Profilul-de-formare-alabsolventului_final.pdf
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ISTORIA – PARTE DIN NOI
PRIMAR
Epoca în care trăim impune oricărui cetățean să se
adapteze rapid, să acționeze creativ în orice împrejurare
de viață și cu atăt mai mult în fața solicitărilor pe care i
le impune profesia.
Printre prioritățile învățământului primar se află și
educarea unui compotament democratic, întemeiat pe
libera manifestare a celor ce alcătuiesc societatea. În
evoluția sa, procesul de învățământ înregistrează o
schimbare esențială, schimbare care constă în
deplasarea accentului de pe comunicare de cunoștințe
pe studiul și analiza lor. Astfel, elevul se află în centrul
procesului instructiv-educativ, este subiectul, nu
obiectul educației, este actor al propriei sale formări.
Atunci când se termină o epocă istorică și incepe
alta, învățământul contemporan trece prin schimbări
adânci și trebuie să-și modifice structurile organizatorice
și conținutul. În aceste situații nu se pot ocoli provocările
viitorului, dar experiența fiecăruia devine deosebit de
importantă datorită prefacerilor socio-profesionale și
educative care îmbogățesc tabloul transformațional de
ansamblu. Se constată tot mai mult faptul că educația a
devenit un subsistem social care insoțește și
alimentează dezvoltarea celorlalte subsisteme și că
întreaga dezvoltare trece prin educație. Mai mult,
progresul oricărei națiuni se bazează din ce în ce mai
mult pe produsele educației. Această afirmație este
valabilă și pentru țara noastră, în care drumul către
libertatea și democrația autentice, trece prin educație și
depinde foarte mult de calitatea acesteia. Sistemul de
învățământ astfel promovat ar trebui să urmărească
dezvoltarea individualității elevilor sub aspect fizic,
tehnico-științific, estetic și moral, astfel încât aceștia să
fie capabili să reziste la eforturi, să reușească în viață,
să fie utili societății, să discearnă și să-și interiorizeze
valorile umane, să-și formeze competențe specifice
disciplinei Istorie.
În zilele noastre se caută forme de organizare a
activității instructiv-educative cât mai adecvate
învățământului modern. Una dintre tendințele care se
afirmă în pedagogia modernă vizează flexibilitatea
educației, pentru a asigura dezvoltarea capacităților și
aptitudinile fiecărui elev în raport cu potențialul său
individual. Se afirmă că nu elevul trebuie să se adapteze
la sistemul școlar, ci sistemul școlar să se adapteze la
elevi și să creeze condiții pentru dezvoltarea
posibilităților acestora. În contextul multicultural al
societății europene, școala deține un rol esențial în
formarea unor cetățeni conștienți de menirea pe care o
au în viața socială și spirituală a contemporaneității.
Astfel, înțelegerea trecutului și descoperirea
modalităților de argumentare a evenimentelor și a
conflictelor au o foarte mare importanță, subliniată și de
documentele europene privitoare la predarea istoriei, de
noua Programă de Istorie pentru clasa a IV-a.
Importanța studierii fiecărei discipline școlare este
maximă, însă, a studia istoria națională și universală
este o datorie de onoare pentru fiecare elev care va
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deveni cetățean activ al țării și al marii familii europene,
cu dublă identitate – națională și europeană.
Prin studierea istoriei sunt dobândite multiple
valențe educative și formative, școlarul mic fiind ajutat
de cadrul didactic să fie educat din punctele de vedere
umanist, patriotic, moral și civic.
Spiru Haret afirma: ˶Școala primară are chemarea,
are datoria de a forma conștiința națională a poporului,
de a-l face să-și cunoască trecutul, pentru a-i înțelege
rolul său în prezent și chemarea sa în viitor. ̋
Istoria trebuie înțeleasă, nu doar studiată, ea
descoperind elevului tainele trecutului popoarelor, a
interacțiunilor dintre ele. Valoarea educativă a
disciplinei constă în valorificarea faptelor și
evenimentelor istorice, a tradițiilor, idealurilor și
aspirațiilor popoarelor. Unul dintre obiectele care
consideră un adevărat ˶dascăl al vieții ̋ experiența
umană, acumulată în timp, constituind un adevărat izvor
de cunoaștere și învățăminte pentru generațiile
prezentului este „Istoria”. Așa după cum afirma Nicolae
Iorga, nu numai că se lasă în mijlocul vieții, dar o
lărgește prin perspectiva imensă a trecutului, prin
presimțirea viitorului fără de capăt .̋ ˡ
Nu există disciplină mai omenească prin care să ne
facem mai sociabili, mai altruiști, mai iubitori de om și de
viață. Așadar istoria este departe de a constitui, pentru
cei care o studiază, un inventar sec de date și de fapte,
această ˶carte de căpătâi a neamului ̋ educă și
formează caractere începând din cei mai fragezi ani ai
copilăriei. De aceea, încă din primii ani de școală copiii
pătrund cu interes tainele trecutului, descifrându-le
sensul și însușindu-și mesajele care le sunt adresate.
Cunoașterea și înțelegerea istoriei naționale de către
școlarii mici reprezintă, prin urmare, o îndatorire de
suflet și nu o simplă obligație didactică. Pentru
realizarea acestui obiectiv major al predării-învățării
istoriei la clasele primare este necesar ca dascălul, pe
lângă informația științifică și experiența metodică, să fie
el însuși iubitor de istorie, să transmită dragostea de
neam, de țară și credință copiilor pe care îi are în grijă,
să-i motiveze pentru studiu.
Învățământul istoric aduce o contribuție esențială la
dezvoltarea sentimentului de toleranță față de alte
popoare, culturi, religii, limbi și, în același timp, servește
la stimularea sentimentului de identitate națională:
˶Istoria românilor și istoria universală sunt, în ultimă
instanță, mijloace de informare și formare a elevilor
îndeplinind, în linii mari, două tipuri de funcții: practice și
de cunoaștere. ̋ ²
Istoria națională, având trăsături comune cu istoria
Europei, a cărei parte componentă este, precum și cu
istoria popoarelor vecine, față de care românii au
manifestat o atitudine de colaborare pe parcursul
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secolelor, are și anumite particularități. Acestea sunt
determinate de caracterul procesului de constituire și
evoluție a civilizației locale din spațiul carpatodanubiano-pontic, proces care va fi studiat în cadrul
orelor de istorie a românilor.
˶Deschiderea spre cultura și civilizația altor popoare,
toleranța față de ceilalți, respectul pentru ceea ce au
adus alte națiuni la patrimoniul universal de valori, sunt
doar câteva aspecte ce pot fi subliniate în ceea ce
privește aportul Istoriei la construcția omului modern, la
construcția europeană într-o societate democratică. ³̋
În același timp, ˶ programa de istorie pune
acumularea de informație istorică într-un plan secund,
acordând prioritate formării și dezvoltării unor
competențe funcționale ̋ ⁴
Vorbind astfel despre scopul educației istorice, prin
valorificarea formativă a acesteia, se urmărește:
-dezvoltarea intelectuală pe baza cunoașterii
trecutului și a formării capacității de orientare în cadrul
culturii universale (dezvoltarea gândirii creative, a
capacităților de a analiza critic trecutul și prezentul);
-participarea activă și conștientă la promovarea
valorilor general-umane și naționale, la procesul
democratic;
-educarea umanistă, dezvoltarea sentimentelor de
mândrie față de cultura propriului popor și a respectului
față de celelalte civilizații și culturi;
-dezvoltarea autonomiei ăn gândire și acțiune, a
respectului față de adevăr, a toleranței și înțelegerii
diferitelor puncte de gândire.⁵
Astfel, pentru a-mi atinge scopurile propuse, în
calitate de cadru didactic a trebuit să gasesc modul cel
mai eficient care să-i atragă pe elevi către studiul
istoriei. Mi–am dat deama de importanța motivației în
învățare. Știind că nu există o formulă magică de a
motiva în același mod toți elevii, că nu fiecare copil este
motivat de aceleași valori, dorințe, nevoi ca un altul, (de
exemplu, unii pot fi stimulați de provocări și de un mediu
competitiv, alții nu), am ținut seama de mai mulți factori
care influențează comportamentul copiilor. Am oferit
posibilitatea de a utiliza informațiile istorice recent
dobândite în creații proprii, care au ca izvor cunoștințele
dobândite în activitățile extrașcolare desfășurate în
mediul istorico-geografic de proximitate, respectiv în
județul și municipiul Giurgiu. În acest sens am
desfășurat activități extrașcolare, excursii, vizite la
muzee sau la case memoriale, vizionări de filme sau
spectacole, concursuri, serbări, cercuri de creație etc.
Prin implicarea copiilor în aceste activități am reușit nu
numai să le trezesc interesul pentru studierea istoriei,
dar am reușit să le trezesc și sentimentul de mândrie
patriotică, națională și de apartenență la poporul român
într-o manieră plăcută, recreativă.
Selectând cunoștințele care le satisfac interesele și
le dezvoltă percepțiile, răsplătind succesul, chiar și prin
câteva cuvinte de apreciere, oferim copiilor un feedback pozitiv, întărindu-le încrederea în propria
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persoană. Studiile au arătat că motivația pozitivă este
mai eficientă decât cea negativă. Cea dintâi se asociază
cu stări afective pozitive, tonifiante, în timp ce utilizarea
mustrărilor scade motivația pe măsură ce este utilizată
continuu și induce stări afective negative, de respingere.
Trebuie să căutăm să ne modelăm comportamentul în
favoarea motivației pozitive, constructive, blânde, fără a
uita însă că excesul de blândețe poate să scadă
motivația și să diminueze progresele. Psihologii
recomandă să fim conciși atunci când facem o evaluare
negativă, făcând referire nu la copilul care a greșit, ci la
performanța și sarcina pe care a avut-o de îndeplinit
acesta, formulând cu atenție comentariile, lăsând copilul
să înțeleagă că își poate îmbunătăți activitatea.⁶
Specialiștii accentuează rolul pe care cadrele
didactice îl au în motivația și dezvoltarea capacităților de
învățare ale elevilor, entuziasmul lor ˶profesional ̋ fiind
un factor cheie în motivarea copiilor, entuziasm ce vine
din încrederea în sine și plăcerea de a-i învăța pe copii,
din implicarea sinceră în spijinirea copiilor, pentru
rezolvarea problemelor lor. Dacă părem plictisiți sau
apatici, copiii vor fi la fel.⁷
Cunoscându-mi foarte bine elevii, promovând o
atmosferă deschisă, în care fiecare copil să simtă că
este valorizat, străduindu-mă să folosesc strategii prin
care cunoștințele asimilate de ei să fie rezultatul
participării lor active în procesul învățării, am reușit să
formez elevi cu un anumit grad de independență în
activitatea de invățare, în gândire, care conștientizează
faptul că succesul activității lor prezente și viitoare
depinde înainte de toate de ei înșiși, creând astfel
premisele atingerii unei motivații de învățare superioare,
când achizițiile fîcute de copii recompensează prin ele
însele.
Noua Programă de Istorie pentru clasa a IV-a
subliniază importanța studierii istoriei locale în mod
deosebit. Astfel, unul dintre domeniile conținutului
analizează această temă sub titlul ˶Trecutul și prezentul
din jurul nostru, în care sunt cuprinse lecții speciale
dedicate istoriei din proximitatea noastră, iar în altul
pune accent pe activitățile extrașcolare desfășurate pe
plan local. ̋ ⁸
În lucrare mi-am propus să încerc să fac cunoscută
istoria județului Giurgiu, prin promovarea monumentelor
istorice, a sit-urilor arheologice, a caselor memoriale, a
diverselor documente de atestare, dar și să modelez
sufletul și caracterul copiilor mei, folosind pe cât posibil,
în cadrul procesului instructiv-educativ o nouă abordare
a valorificării potențialului României ca țară cu vechi
tradiții, integră, cu oameni pașnici și primitori, cu frica lui
Dumnezeu și cu dragoste de neam și de tradiții, mândria
de a avea strămoși pe Mircea cel Bătrân, Ștefan cel

Catedra 88-89

Editura: CATEDRA, ISSN: 1582-3091

ISTORIA – PARTE DIN NOI
PRIMAR
Mare, Mihai Viteazul; de asemenea, am convingerea că,
prin activitățile extrașcolare reușim să motivăm elevii
claselor primare pentru studiul istoriei, începând de la
comunitățile locale, până la dimensiunea națională și
europeană a studiului istoriei.
Note bibliografice:
¹ Nicolae Iorga, Generalități cu privire le studiile
istorice, după Pompiliu Teodor, Evoluția gândirii istorice
românești, Editura Dacic, Cluj, 1970, p.397.
² Eugen Palade, Reforma în educație și impactul său
asupra profesorului de Istorie. Predarea istoriei și
educația democratică: demersuri didactice inovative,
autori: Mihai Manea, Eugen Palade, Nicoleta Sasu,
Colecția Didactici, Editura Educația 2000+, București,
2006, p.10.
³ Ioan Nicola, Pedagogie, Editura Didactică și
Pedagogică,R.A.,București,1993, p.12-15.
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METODE CA MIJLOACE DE DEZVOLTARE A
COMPETENȚELOR ELEVILOR ÎN ORELE DE FLE

Am considerat întotdeauna că studierea unei limbi
străine este o provocare. Nu există o modalitate mai
bună pentru a învăța o limbă decât în și prin
comunicare. În contextul actual, pentru noi, profesorii de
limbi străine, consider că diversitatea este un cuvânt
cheie. Trebuie să venim cu subiecte atractive și variate,
cu metode de predare cât mai focusate pe elev, cu
materiale și activități din sfera lor de interes, generând
astfel interesul și motivarea elevilor de niveluri și stiluri
de învățare diferite.
Pentru o comunicare interpersonală e nevoie de
formarea deprinderilor de exprimare orală și de
dezvoltare a fluidității verbale. Astfel putem folosi
exerciții de imitare a realității (de exemplu, alcătuirea
unui dialog în baza cuvintelor-cheie), exerciții de
simulare a activității de vorbire în situații reale de
comunicare (de exemplu, jocul de rol).
Folosim des și dialogul ca modalitate de dinamizare
a celor mai frecvente și relevante structuri verbale care
facilitează activitatea de vorbire. Astfel, pentru etapa
inițială e necesar să fie însușite: replici complete,
expresii de bucurie, de satisfacție, de admirație, de
aprobare sau dezaprobare etc. Putem propune pentru
început dialoguri cu repere: diferite imagini (casă, birou,
stradă...) și îi rugăm pe elevi să spună cine și despre ce
ar dori să vorbească.
Dialogurile propriu-zise sunt modele pe care elevii le
elaborează într-o conversație mai amplă. Activitatea de
vorbire începe cu anunțarea unor subiecte (teme), cu
întrebări orientate spre formarea și dezvoltarea
competențelor de exprimare orală.
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Întrebările deschise dau posibilitate copilului să se
manifeste, să-și prezinte preocupările, emoțiile, opinia
despre cele mai interesante evenimente. De ex.: Ce îți
place să faci în timpul liber? Trebuie să evitam
întrebările închise, deoarece ele produc blocarea
vorbirii.
Pentru formarea competenței de exprimare scrisă se
utilizează activități de scriere controlată care se
practică, de regulă, la începători: copierea directă (de
pe tablă, din manual); clasificarea după un anumit
criteriu (animale domestice, animale sălbatice);
completarea spațiilor libere folosind cuvintele indicate,
etc.
Este cunoscut faptul că scopul învățării unei limbi de
către elevi este formarea competenței de comunicare,
orale și scrise, precum și obținerea unor performanțe
care să-i permită celui care învață să înțeleagă la auz
mesajul audiat, să citească, să vorbească și să scrie în
limba respectivă.
Pentru a afla ce îi motivează, profesorul trebuie să
creeze oportunități prin care elevii să-și împărtășească
experiențele din vacanțe, weekend-uri, hobby-urile prin
activități de tip proiect sau chiar să le ofere elevilor
posibilitatea să aleagă unele conținuturi sau subiecte,
ori cărți de lecturat. În acest scop, am început aplicarea
la clasă a unei unității de învățare proiectate. Am ales
crearea unui afiș/poster publicitar al unui magazin de
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fructe și legume în vederea unei alimentații sănătoase
și am încercat să răspund la următoarele întrebări: Ce
am intenționat? Ce am obținut? Ce reacții au avut elevii
(pozitive, negative)? Ce feedback am oferit elevilor? Ce
aș fi putut face mai bine? Ce îmi propun pentru data
următoare?
Pentru prima oră mi-am propus analiza unui afiș
publicitar, pentru că a citi un afiș nu înseamnă să privești
o imagine și să citești textul care o secondează, ci să
stabilești legături vizibile și invizibile între conținut și
imagine, să construiești o competență specifică și să
decodezi mesajul transmis. Am parcurs astfel
următoarele etape în activitatea care a avut ca suport
afișul sau imaginea publicitară: descrierea imaginii
alese (tip de imagine, prezența sau absența textului, tip
de text, jocuri de cuvinte), alegerea modului de
exploatare pedagogică a
imaginii alese (lectura
imaginii),
lucrul
cu
elementele de limbă
(lexic specific analizei
imaginii), alegerea uneia
sau a mai multor activități
pedagogice
(activitate
orală, lectură, activitate
scrisă,
activitate
de
imaginație, activitate de
exprimare a părerii și
argumentare).
Ca și competențe specifice am urmărit: colectarea de
afișe/postere publicitare (vechi și moderne, naționale și
internaționale), analizarea de afișe/postere publicitare și
recunoașterea stereotipurilor prezente în acestea,
schimbul de opinii privind consumul de afișe/postere
publicitare, realizarea de afișe/postere publicitare și
dezvoltarea creativității elevilor.
Proceduri și metode utilizate în activitatea cu elevii:
lucru în echipe formate din câte
2- 3 elevi pentru a colecta afișe/postere publicitare
(din magazine, reviste și de pe Internet); lucru pe grupe
sau cu întreaga clasă pentru a discuta, utilizând
afișele/posterele publicitare selectate de elevi; activitate
de grup pentru realizarea de afișe/postere publicitare;
joc de rol; împărțiți în grupuri de lucru, reprezentând
consumatorii și producătorii de afișe/postere publicitare.
Pentru a doua oră de curs, elevii împărțiți în grupe de
2 sau 3 au prezentat afișul/posterul publicitar realizat.
Scopul principal al acestui proiect a fost dobândirea
metodelor de căutare și exploatare a documentelor care
permit
elevilor
să-și dezvolte
autonomia,
responsabilitatea, inițiativa, spiritul critic. Am urmărit
totodată și dezvoltarea la elevi a gândirii critice și a unui
comportament rațional al acestora în calitate de
consumatori de afișe/postere publicitare. Ca și
competențe implicate am urmărit abilitățile de scriere,
abilitățile de selectare a informației, abilitățile de gândire
critică.
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Principalele provocări au fost legate de următoarele
aspecte: motivarea elevilor și implicarea lor în activități
ca participanți activi; stimularea elevilor în selectarea de
afișe/postere
publicitare
de
bună
calitate;
conștientizarea de către elevi a posibilelor distorsiuni
determinate de dependența mesajelor publicitare, de
piața
de
publicitate,
disponibilitatea elevilor de a
munci în afara programului
școlar.
Pentru elevi, această
experiență a reprezentat o
oportunitate
pentru
dobândirea unor abilități și
atitudini
necesare
unor
consumatori
avizați
de
afișe/postere publicitare. Pe
lângă achizițiile de limbă,
copiii
au
învățat
să
negocieze, să facă compromisuri, să se autoevalueze,
să fie mai toleranți unii cu ceilalți. Pentru mine, această
experiență a reprezentat un mod de a aduce procesul
de predare-învățare mai aproape de viața reală. Astfel
de experiențe sunt importante pentru pregătirea elevilor
în vederea exercitării de către aceștia a rolurilor de
cetățeni responsabili într-o societate democratică. Pe
de altă parte, prin astfel de experiențe, consider că
procesul de predare-învățare-evaluare este mai atractiv
și mai eficient.
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Comportamentul manifestat față de elevi se
subordonează valorilor pe care le-am achiziționat din
propriile experiențe. Astfel, suntem exigenți cu elevii, nu
vrem să fim contraziși, menținem distanța față de elevi sau,
dimpotrivă, suntem deschiși dialogului, lucrăm alături de
elevi.
Metodele tradiționale (expunerea, prelegerea, dictarea)
sunt izvorâte din ideea că elevii sunt ca niște depozite în
care profesorul pune la păstrare cunoștințele predate, iar
la sfârșitul anului va cere depunerile, plus o dobândă
substanțială. Predarea este centrată pe profesor, care
tinde să-și păstreze imaginea de atotștiutor, care nu lasă
loc contrazicerilor sau dialogului.
Metodele interactive nu mai reprezintă o noutate. Sunt
utile pentru că elevul învață mai bine dacă este angajat cu
toate forțele într-o acțiune. Prin implicarea elevilor și
cointeresarea lor, ei devin mai motivați, iar șansa de a
obține schimbări comportamentale, cognitive crește. Cele
învățate nu sunt pur și simplu înregistrate, ci vor forma, în
plan mental, asocieri creative, care fac memorarea mai
eficientă. Lucrul alături și împreună cu ceilalți este un
exercițiu de formare a priceperilor și deprinderilor, mai ales
în biologie, de stimulare a lucrului în echipă, de formare
abilităților de comunicare. Educatorul nu mai este un
simplu emițător de informație, iar elevul nu mai este un
simplu receptor pasiv, cei doi devin parteneri într-un
demers didactic în care elevul capătă calități deosebite,
uneori chiar de coordonator al unei activități.
Dintre metodele interactive de predare-învățare care se
pot aplica cu succes la biologie exemplific câteva, mai des
folosite și mai ușor de aplicat.
ÎNVĂȚAREA PRIN COOPERARE
Este o metodă utilizată pentru a stimula participarea
unui număr cât mai mare de elevi. Dezvoltă capacitatea de
cooperare, de comunicare, de sinteză și analiză.
Presupune împărțirea clasei pe grupe, fiecare grupă
primește o sarcină specifică, subordonată obiectivelor
lecției.
Exemplificare
Lecția” Organe vegetative” –clasa a VI a
Sarcinile distribuite grupelor pot fi următoarele:
Observarea și descrierea mai multor tipuri de rădăcini;
Observarea și descrierea imaginilor de rădăcini de pe
planșe;
Realizarea unor desene și mulaje de rădăcini din
plastilină, după materiale natural;
Realizarea unui rezumat al lectiei din carte;
Formularea unor întrebări.
Grupele își îndeplinesc sarcinile, își prezintă activitatea și
rezultatele, elevii din alte grupe își pot completa informațiile
cu cele din alte grupe. La final, profesorul, împreună cu
elevii, corelează datele și emit concluziile.
BRAINWRITING (6/3/5)
Este o metodă foarte simplă de stimulare a creativității,
asemănătoare cu brainstorming, diferența constând în
faptul că se lucrează pe grupe mici sau individual.
Exemplificare
La lecția”Poluarea mediului înconjurător”, se
procedează astfel:
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6 elevi notează 3 idei în 5 minute(6/3/5);
Foile se rotesc până când fiecare foaie a trecut pe la
fiecare elev;
Fiecare elev va nota cel puțin o idee, diferită de cele
notate până atunci;
La final are loc selectarea ideilor, clasificarea lor și
emiterea concluziilor;
METODA CUBULUI
Este o metodă prin care sunt stimulate gândirea creativă
și imaginația, prin faptul că o anumită temă poate fi
studiată din mai multe perspective, ca și cum am privi toate
fețele unui cub.
Exemplificare
La lecția”Conifere”, clasa a V a, se poate aplica acestă
metodă, utilizând un cub cu diferite cerințe pe fiecare față
și material biologic natural individual:
Descrie –cum arată aceste plante?
Compară-cu ce se aseamănă, dintre lucrurile cunoscute?
Asociază-la ce te face să te gândești?
Analizează-care sunt părțile componente?
Aplică-care pot fi utilizările acestor plante?
Argumentează pro-contra-sun utile sau nefolositoare și
de ce?
La final, elevii emit propriile concluzii.
PROIECTUL
Este o metodă care stimulează formarea deprinderilor
de a căuta informații, de a le sintetiza, de a conduce un
proiect de cercetare și a depista metode de rezolvare a
unor ipoteze în mod creativ.
Profesorul stabilește de la început reguli de realizare,
obiectivele urmărite, criteriile de evaluare, dar modul de
realizare și conducere a activității este la libera alegere.
Profesorul va monitoriza permanent activitatea elevilor.
Exemplificare
Investigarea unui mediu terestru sau acvatic,
depistarea surselor de poluare și elaborarea unor metode
de reducere a poluării.
CONCLUZII
Folosirea unor metode moderne, interactive, de
stimulare a creativității, se subordonează nevoii
permanente de schimbare din învățământul românesc.
Individualizarea și personalizarea fiecărui elev,
valorizarea fiecaruia, posibilitatea profesorului de a
cunoaște capacitatea fiecărui elev, obținerea de schimbări
în plan cognitiv și atitudinal, stimularea lucrului în echipă
sau individual, sunt avantajele multiple ale metodelor
interactive.
BIBLIOGRAFIE:
1. CIOLAC RUSU A., CIURCHEA M., IORDACHE I. 1983.
Metodica predării științelor biologice București: Edit.Didactică și
Pedagogică.
2.LAZĂR V., CĂPRĂRIN D. 2008. Metode didactice utilizate în
predarea biologiei. Craiova: Editura Arves
3.LAZĂR V., NICOLAE M. 2007. Lecția-forma de bază a
organizării procesului de predare-învățare-evaluare la disciplina
biologie. Craiova: Editura Arves
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Instrumente: tehnologii de comunicație și informatice
- activități în echipă, în alternanță cu lucrul individual:
fișe de lucru (am folosit Microsoft Word);
- metode euristice, învățarea prin descoperire,
învățarea intuitivă, învățarea pe baza teoriei pașilor
mărunți ( prezentare Power- Point”Zeii Olimpului”);
- clubul de lectură( am folosit site-uri educaționale, ebook-uri);
- jocul de rol (am folosit tehnologii multimedia:
mp3,video: mp4);
- simularea unei situații de viață ( folosirea unei
secvențe de film educațional, prin utilizarea unui editor
video);
- desenul, executat de elev, ca aplicație a teoriei
inteligențelor multiple (am utilizat Paint 3D);
- imagini-suport, ilustrări, tablouri, sculpturi, ca forme
de vizualizare a unei realități virtuale (am utilizat site-ul
Pinterest, Fotobable, 3D Paint );

- jocul (fuga prin labirint – labirintul lui Minos);
- sceneta (Midas și Apolo): album foto, cu tehnologia
multimedia din imagini- jpg;
- biblioteca vie:am folosit portaluri de documenteGoogle Docs
- mini-dezbaterea: folosesc prezentarea Power –
Point în timpul lecției;
- jocul pe calculator (simularea unui război – Aheii și
troienii,); Grepolis – jocul în browser care se petrece în
Antichitate:ro.grepolis.com;
- mini-concursul: Cine știe, câștigă!-joc educațional;
Am folosit pentru evaluare tehnologia de
comunicație: examen view, multiple choice.
Explicația: dezvăluie, clarifică situații, relații, legi,
ipoteze, solicită analiza și argumentarea logică a
faptelor sau cunoștințelor.
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Povestirea înseamnă expunerea prin narațiune, cu
caracter plastic și emoțional.
Exemple:Legenda
lui
Ghilgameș,
Legenda
întemeierii Romei; www.wikipedia.ro
Materialul didactic prezentat a fost: machete, hărți
pentru excursii virtuale, filme documentare, planșe,
albume, DVD-uri, etc.
Exemplu –fișă de lucru
Tema relației om-divinitate este aleasă din programa
pe www.edu.ro,pdf
Prometeu este eroul civilizator, motivul interdicției,
motivul vulturului; corespondent în basmele românești,
motivul eroului, motivul „păsării măiestre”, cu valorizare
pozitivă.
Introspecția=metoda de cercetare psihologică ce
consta în examinarea propriilor procese si fenomene
psihice;
Legenda
Pandorei
este
despre
calitățile/defectele oamenilor.
Cerință: Completați un tabel cu defectele și calitățile
tale din textul sugerat:
Pașii sunt Microsoft Word –insert-table-coloane și
rânduri de selectat –Save as;
Pandora (în limba greacă Πανδώρα) a fost în
mitologia greacă prima femeie de pe pământ. Ea a fost
creată de zeii care, geloși pe Zeus, care crease bărbații,
au hotărât să creeze o femeie perfectă. Hefaistos, zeul
meșteșugăritului, folosind apă și pământ, i-a dat corp și
chip. Ceilalți zei au înzestrat-o cu multe talente: Afrodita
i-a dat frumusețea, Atena înțelepciunea, Apollo talentul
muzical, Hermes puterea de convingere. De aici și
numele său, Pandora însemnând în limba greacă cu
toate darurile.
După ce Prometeu l-a imitat pe Zeus creând el însuși
oameni perfecți din lut, oameni cărora le-a dat viață cu
razele soarelui și cărora le-a oferit focul furat de pe
Olimp, Zeus s-a simțit jignit de îndrăzneala acestuia și a
decis să se răzbune. El l-a pus pe Hefaistos să creeze
o cutie în care zeii au depus toate relele: cruzimea
(Ares),
aroganța
(Poseidon),
suferința/durerea
(Hefaistos), vanitatea (Hermes), lăcomia și gelozia
Herei, pofta trupească (Afrodita), ura (Artemis), lăcomia
(Atena], bolile (Apollo), lenea (Dionis), tristețea
(Demetra), teama, înșelăciunea și subjugarea
muritorilor de către zei (Zeus) și, nu în cele din urmă,
suferința și moartea (Hades). Doar Hestia (sau Atena,
zeița înțelepciunii) s-a deosebit de ceilalți zei depunând
în această cutie Speranța.
Într-un fals acces de bunătate, Zeus i-a oferit-o lui
Prometeu pe Pandora drept soție și cutia (Cutia
Pandorei) drept cadou. Simțind că la mijloc este un
șiretlic, Prometeu a refuzat cadourile.
Zeus s-a îndreptat apoi către Epimeteu, fratele lui
Prometeu, care, subjugat de frumusețea Pandorei, a
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acceptat-o de soție. Împinsă de firea sa curioasă,
Pandora a deschis cutia și astfel toate relele din interior
au scăpat și s-au împrăștiat pe pământ. Înfricoșată, s-a
grăbit să închidă capacul, neobservând că singurul lucru
care rămăsese pe fundul cutiei era Speranța.

Pandora
Eu nu sunt PANDORA. Am defecte …recunosc.
Cerință:
Defecte
O modalitate prin care le puteți
îmbunătăți.
Încăpățânarea Încăpățânarea previne ceea ce se
numește „datul înapoi”, adică pare
că ne împiedică să pierdem teren în
relațiile cu ceilalți.
Încăpățânații sunt și ei oameni. Cea
mai bună dovadă e că și noi, cei
perseverenți, am fost încăpățânați
de multe ori.
Să accept diferite puncte de vedere.
Sunt Încăpățânată, dar maleabilă
Profesional, am fost muncitoare,
serioasă și implicată în multe
proiecte.
Asumarea unor responsabilități la
muncă și nevoia de tehnici de
abordare flexibile cu cei din jurul tău.
Supărăcioasă Dacă nu reușesc în multe proiecte
din cariera didactică
Nu renunț îmi cer iertare dacă
greșesc
Autocontrol mai mare.
Metode moderne, bazate pe tehnologiile informatice,
de comunicație și e-Learning:
-învățare liniară - metodă educațională care se
bazează pe transferul direct al resurselor de învățare
necesare în desfășurarea activităților didactice
(cunoștințe, informații, date), via CD- ROM/ internet, în
sistemele de instruire (pe calculator/ laptop/ tabletă
electronică/ smartphone) și, în mod tipic, sub formă
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liniară (citire cărți, manuale și/ sau alte materiale
didactice în format online sau offline);
-învățare colaborativă - metodă educațională care se
bazează pe interacțiunea utilizatorilor în vederea
desfășurării activităților didactice, folosind tehnologia ca
resursă comună- pentru comunicare (calculator
conectat prin internet), care poate fi implementată online
și/ sau în clasa virtuală, sincron sau asincron.
Modalități de evaluare:
Scrisă: teste, fișe de lucru/evaluare, lucrări de control
( am folosit Examen view, Word și Hot Potatoes);
Orală –observarea sistematică frontală, individuală,
pe echipe/perechi (Google groups);
Forme de evaluare complementare-proiectul,
portofoliul și referatul( WhatsApp, Site-uri cu teme
istorice);
Proiectul este o activitate complexă de învățare care
poate fi folosită și ca instrument de evaluare,
formativă și sumativă:”Din misterele mitologiei grecoromane”.
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Prin educație se urmărește formarea unei personalități
în concordanță cu cerințele obiective ale societății, dar și
ale individului. Ca orice fenomen social, educația are în
mod implicit și un caracter istoric.. Ea a apărut odată cu
societatea, evoluează și se schimbă în funcție de
transformările ce se produc în cadrul societății.
În educarea estetico-motrică, dansul este o artă
complexă, ce se găsește la granița îmbinării altor trei forme
separate de artă: muzica, artele plastice și teatrul.
Practicarea sistematică și organizată a dansului are o
influență deosebită asupra dezvoltării armonioase, fizice și
psihice, în mod special a educației estetice.
Educația
estetică
reprezintă
o
componentă
indispensabilă a formării personalității prin intermediul
căreia se urmărește dezvoltarea capacității de a recepta,
interpreta și crea frumosul. Arta, susține D. Salade”,
răspunde unor nevoi reale pe care le simte orice persoană,
de a-și lămuri unele idei, de a-și motiva unele
comportamente, de a-și fundamenta unele atitudini,
sugerând, explicând, valorificând sau problematizând. Prin
caracterul ei stimulativ, tonic, optimist etc., arta împinge la
iubirea adevărului, a binelui, a științei și a vieții. Datorită
forței de înrâurire, arta a fost folosită din timpuri străvechi
ca mijloc educativ. ” Încă de la Homer, de la grecii antici,
preocupați de realizarea acelui kalokagathon(îmbinarea
frumosului cu binele), trecând prin Renaștere preocupată
de realizarea unei dezvoltări multilaterale, ajungând la
neoumanismul secolului al XVII-lea, care subliniază rolul
artei în procesul educației, și până în epoca modernă,
oamenii au fost mereu preocupați, în diferite moduri, de a
realiza educația estetică. Mutațiile intervenite în
industrializarea accentuată și informatizarea au influențat
fără îndoială și esteticul, care a pătruns în toate domeniile
vieții și activității umane. Astăzi este unanim acceptată
ideea potrivit căreia existența umană în toate determinările
ei ar trebui să se conducă și după legile frumosului, ale
armoniei, într-un cuvânt după legile esteticului.
Dansul este o activitate motrică, extrem de complexă,
ce implică intelectul, emoțiile prin participarea efectivă a
trupului și afectivă prin particularitățile personalității umane
având un rol important în dezvoltarea simțului estetic.
Există discipline sportive cu un pronunțat caracter
artistic ce vizează în principal, educarea expresivității
corporale folosind mijloace artistice de comunicare prin
expresie ( gimnastică ritmică și sportive, sport aerobic,
patinaj artistic, înot artistic etc).
Tehnica corporală, folosită în redarea esteticii
corporale specific fiecărei discipline este extrem de variată
și complexă, împrumutând din mijloacele de bază ale
baletului clasic, dans modern, clasic, tematic,
reprezentativ, de caracter.
Dansul, ca formă de educație folosită în programa
școlară, se situează la un nivel inițial, de pornire, fără să
fie pus accentul pe tehnica corporală, ci strict de
comunicare, de exprimare a emoțiilor și sensurilor ce-l
definesc, de construire a expresivității motrice proprii, prin
participarea în procesul de creație artistică.
Dansul reprezintă sau ar trebui să întruchipeze nevoia,
dorința, voința, trăirea, atitudinea, emoția individuală a unei
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persoane sau a grupului de care aparține, în scopul
provocării unei impresii asupra celor din exterior. Cu alte
cuvinte, comunicarea dintre dansator si spectator (elev și
profesor sau ceilalți colegi ai elevilor) trebuie să genereze
legătura, raportul expresie-impresie.
Deci, această activitate presupune participarea
profesorului (coregrafului), a elevului în calitate de subiect
și al spectatorului, ce poate fi reprezentat prin profesor,
ceilalți elevi, studenți sau a spectatorilor externi, părinți,
prieteni.
Pe baza unei teme alese, este pusă în practică sub
forma unei creații coregrafice, o înlănțuire de elemente
exprimate fizic, dar și însoțite emoțional de ideea propusă
și, bineînțeles, acompaniată de muzică.
„Din punct de vedere estetic, muzica provoacă
executanților emoții plăcute, îmbogățindu-le totodată
cultura generală și asigurându-le dezvoltarea expresivității
în mișcare ” (V. Mociani, 1985). Muzica se constituie în
mijloc de dezvoltare a creativității, imaginației.
„Concordanța muzicii cu mișcarea se manifestă sub
două aspecte: unul din punct de vedere al caracterului
muzicii și al doilea din punct de vedere al mijloacelor de
expresivitate ale muzicii” ( V. Mociani, 1985).
Competiția între participanți va crește elanul și dorința
subiecților de afirmare, autodepășire sau de câștigare a
întrecerii.
Spectacolul poate avea și un caracter demonstrativ.
Toate aceste forme de manifestare și prezentare ale
produselor finite (dansuri, creații artistice, spectacole,
serbări) vor urmări aceleași obiective:
-formarea unei ținute corecte;
-îmbunătățirea supleței și dezvoltarea mobilității
articulare;
-educarea schemei corporale (plasamentul corpului în
spațiu, conștientizarea și posibilitatea autocorectării
pozițiilor segmentelor corpului în diferite planuri, direcții, în
spațiu, lateralitatea);
-educarea simțului echilibrului (static și dinamic);
-orientarea spațio-temporală;
-educarea simțului ritmului;
-stimularea expresivității corporale prin formarea
capacității de a reda un gest, o mișcare însoțită de emoția,
trăirea, atitudinea, sentimentele, starea adecvată impusă;
-stimularea creativității și imaginației prin participarea
activă la realizarea compoziției coregrafice;
-educarea ritmicității și muzicalității motrice,
-dezvoltarea capacității de autoapreciere a prestației
motrice;
-încurajarea comunicării cu ceilalți- socializareurmărindu-se astfel integrarea fiecărui individ în colectiv.
În școală, dansul va avea un rol deosebit prin
dezvoltarea capacității de comunicare corporală, cu accent
deosebit pe creșterea posibilităților creative, nedându-se
importanță tehnicității. Subiecții vor fi sfătuiți să reproducă
cât mai exact din punct de vedere tehnic mișcarea propusă
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și executată de profesor, bineînțeles și încurajați să dea și
o interpretare proprie, să exprime ceea ce simt, ce-și
imaginează, ceea ce îi inspiră sau le sugerează
acompaniamentul muzical.
Combinațiile coregrafice arătate de profesor vor
antrena memoria motrică și coordonarea, vor viza
capacitatea de concentrare, disponibilitatea, aprecierea
reperelor și o dorință lăuntrică de autoperfecționare, de
cunoaștere de sine, de conștientizare a corpului în mișcare
prin intermediul imaginii modelului, dar și a propriilor
imagini mentale.
În planul creației artistice, școala are sarcina de a
asigura învățarea tehnicilor care să conducă la realizarea
unor obiecte estetice, după ce, în prealabil, au fost
depistate talentele și aptitudinile elevilor.
Educația estetică are o infinitate de efecte pozitive
asupra personalității elevilor. Cele mai semnificative dintre
acestea vizează calitatea procesului de socializare a
copiilor, maturizarea condiției socio-morale (curaj
capacitate de comunicare interumană ș.a.), formarea și
rafinarea intelectului ca structură rațională și evaluativcritică în plan mental, organizarea plăcută și eficientă a
timpului liber prin recrearea unui univers propriu în sfera
imaginativului, a afectivului, motivaționalului, motricului și
volitivului, afirmarea și trăirea sentimentului identității
culturale strâns legat de stimularea capacității copiilor de a
iubi patrimoniul artistic al națiunii, stimularea inițiativelor în
practicarea artelor etc. Într-o formulare sintetică educația
estetică este aceea care-l reînvață pe copil”să trăiască
armonia interioară și echilibrul între forțele imaginației și
cele ale acțiunii, între vis și realitate, între aspirațiile eu-lui
și acceptarea realității, între îndatoririle față de sine și cele
față de semeni. A trăi în frumusețe presupune interes
pentru măsură și armonie, deci, o moralitate superioară; o
pregătire morală superioară duce la bucurie- efect și semn
al armoniei interioare și echilibrului- iar pe planul acțiunii la
dinamism fecund”. Stimulând într-un mod propriu
expresivitatea și originalitatea, educația estetică se înscrie
pe linia unei pedagogii a creativității. Ea impune să
dezvoltăm la elevi aspirația lucrului bine și frumos făcut,
exigența și bunul gust față de orice produs industrial, simțul
echilibrului și simplitatea comportării frumoase, civilizate.
Educația estetică școlară are drept esență formarea
personalității elevilor prin intermediul frumosului din artă,
societate și natură.
Pedagogia artistică urmărește două aspecte în
procesul formării viitoarei personalități a elevului: educația
pentru artă, care înseamnă educarea sensibilității artistice
la copilul interesat de a descoperi, cunoaște, crea și de a
instrui prin valorile artei și educația prin artă, cu valențe
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educative mult mai largi, care vizează dezvoltarea
integrală a personalității.
Dezvoltarea aptitudinilor, intereselor și înclinațiilor
elevilor reprezintă un obiectiv important al școlii. În ceea ce
privește aptitudinile artistice, educația estetică urmărește
atât depistarea acestora de la vârsta cea mai fragedă, cât
și asigurarea condițiilor și mijloacelor necesare pentru
dezvoltarea lor. Indiferent despre ce fel de aptitudini este
vorba – muzicale, literare, coregrafice, plastice etc.- toți
copiii, cu mici excepții, sunt capabili să asculte muzică, să
recite, să deseneze, sau să danseze. Nu toți desfășoară
aceste activități în același grad, între ei existând deosebiri
calitative evidente. Cunoașterea acestor deosebiri este
indispensabilă pentru desfășurarea educației estetice în
cadrul școlii. Aptitudinile artistice, ca de altfel orice
aptitudine, se dezvoltă prin exersare. De aceea sarcina
școlii constă în inițierea elevilor de timpuriu cu tehnicile
diferitelor ațe, antrenarea lor la exercițiile de creație,
studierea manifestărilor fiecărui elev și stimularea
inițiativelor artistice, iar în cazul unor semne promițătoare
îndrumarea elevilor spre școlile speciale de artă. La vârsta
adolescenței, când elevii devin conștienți de aptitudinile lor
și de rolul exercițiilor în dezvoltarea capacităților lor, ei vor
fi îndrumați ți stimulați treptat spre un proces de
autoeducație în domeniul artistic preferat. Antrenarea
elevilor în exerciții sistematice, specifice domeniului artistic
pentru care ei dovedesc aptitudini și conducerea lor cu tact
reprezintă o dovadă a măiestriei pedagogice.
Educația estetică ocupă, așadar, un loc important în
formarea personalității copilului și adolescentului și acest
proces depinde de ceea ce i se oferă copilului, mai ales în
perioadele sensibile ale dezvoltării, începând cu vârsta
preșcolarității, urmărind o evoluție continuă a cărei
finalitate este apreciată în termeni de maturizare
psihoafectivă și intelectuală, care semnifică, în același
timp, o adaptare suplă și posibilități sporite de
autodeterminare.
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Teoria răspunsului cititorului presupune plasarea
cititorului în centrul procesului de lectură și este pusă în
discuție pentru prima dată în anul 1938, când Louise
Rosenblatt publică lucrarea “Literatura ca explorare”, în
care își prezintă teoria unică până în acel moment, care
se axează pe potențialul imens, neexplorat, al studierii
și predării literaturii într-o societate democratică. Louise
Rosenblatt, care a studiat îndelung efectele predării
literaturii și importanța cititului în dezvoltarea indivizilor,
sublinia că ne cunoaștem și ne înțelegem și cu ajutorul
personajelor din povești, cu care ne putem identifica sau
nu. Prin urmare, cartea nu este numai o lume în care
copilul se refugiază, ci devine în mod involuntar partener
în procesul de învățare. Cu cât parcurge mai multe cărți
și mai multe aventuri, cu atât deprinde anumite abilități
cognitive, sociale sau emoționale. Nu trebuie uitat faptul
că, odată cu înaintarea în vârstă, este util ca gradul de
complexitate al lecturii să crească treptat, în așa fel
încât procesul de învățare să nu stagneze. Stabilinduse o legătură între text și cititor, acesta este încurajat să
treacă textul respectiv prin filtrul personal, învățând
astfel să gestioneze diverse relații și să găsească soluții
la probleme, să se cunoască și să se înțeleagă.
Perspectiva autoarei asupra literaturii este văzută ca
fiind prima apariție a teoriei răspunsului cititorului.
Viziunea sa diferă de cea a succesorilor săi, deoarece,
spre deosebire de aceștia, acordă importanță egală
textului și cititorului.
Terry Eagleton în lucrarea sa Literary Theory: an
introduction (1996) identifica în istoria teoriilor literare
relativ moderne două etape precedente apariției esteticii
răspunsului cititorului. Etapa romantică, în care
important era autorul și biografia acestuia, deoarece ca
instanță implicată în procesul de creație, ocupa rolul
principal. Receptarea textelor presupunea cunoașterea
detaliată a autorului și a aspectelor culturale și sociale
care îl îndrumau pe acesta, rolul cititorului fiind redus
drastic. Etapa New Criticism (Nouă critică) schimbă
perspectiva în ceea ce privește receptarea și anume
dinspre autor spre text, considerându-l pe acesta din
urmă elementul central al literaturii. Atenția acordată
textului vine ca urmare a direcției formaliste, care
susținea că în lectură și literatură, textul este cel care
deține controlul, cel care conduce către interpretare.
Textul este analizat în detaliu având în vedere diferite
aspecte care îl definesc. Toate aceste discuții și analize
generează o singură variantă de interpretare care
ajunge la cititor și trebuie acceptată ca atare.
Teoria răspunsului personal este o reacție la cele
două teorii care puneau în centru fie autorul, fie textul.
Apariția acestei teorii a avut la bază schimbări culturale,
sociale și istorice puternice. Războaiele mondiale,
apariția publicațiilor lui Sigmund Freud în domeniul
psihanalizei sunt doar o parte dintre aspectele care au
favorizat apariția esteticii răspunsului cititorului. Louis
Rosenblatt este cea care scoate în evidență importanța
acestei teorii și sugerează că fiecare lectură este un
eveniment particular care implică un cititor particular.
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Receptarea textelor literare prin metoda răspunsului
personal sau răspunsului cititorului presupune evitarea
interpretărilor preformulate, oferite de oameni de
specialitate sau profesori a căror pregătire depășește
noțiunile deținute de un lector obișnuit. Se subliniază
importanța implicării personale a indivizilor în receptare,
prin introducerea în discuție a diverselor aspecte care
gravitează în jurul acestora: experiențele personale,
statutul social și cultural, particularități psihologice sau
cunoștințele privind conceptele de teorie literară.
Această teorie a răspunsului cititorului se bazează
pe experiența cititorului, într-un mod propriu, original și
face trimitere la diverse tipuri de experiențe care îl pot
ajuta pe acesta în receptarea textului literar.
Lectura activă a unui roman poate provoca reacții
puternice în mintea și sufletul cititorului
generând trăiri puternice pe baza asemănărilor dintre
diferitele aspecte din text și experiențele trăite de ei. De
aceea profesorul trebuie să medieze legătura dintre text
și cititor prin antrenarea elevilor în activități care să ducă
la receptarea cu succes a textelor literare. Cel mai
important aspect este, însă, stimularea interesului
pentru lectură, deoarece niciun text nu produce reacții
dacă nu este citit. Cea mai dificilă luptă pe care trebuie
să o poarte profesorul de română este atragerea elevilor
către lectură, într-o eră în care tehnologia câștigă teren
din ce în ce mai mult. Este foarte greu pentru un roman,
indiferent cât este de bun, să concureze cu un joc pe
calculator ce beneficiază de o grafică și o coloristică
extraordinară, sau cu un film în care joacă actori
renumiți. Chiar dacă elevii au în familie un bun exemplu
în ceea ce privește procesul lecturii, chiar dacă părintele
sau profesorul îi explică cât este de important să
citească, foarte puțini vor decide să facă acest lucru de
plăcere. Cei mai mulți trebuie păcăliți să facă acest
lucru. Dacă reușești să stabilești un prim contact cu
textul, să-i ajuți să descopere că și ei sunt capabili să
înțeleagă textul și să-și exprime un punct de vedere
referitor la ceea ce au citit, atunci este posibil să
transformi elevul într-un cititor pasionat. În momentul în
care cititorul stabilește contactul cu textul, este posibil
ca lectura acestuia să-i amintească de alte lecturi, de
texte ale aceluiași autor, sau cu subiect asemănător,
opere aparținând aceluiași gen sau pe aceeași temă.
Aceste tipuri de conexiuni îi ajută pe elevi deoarece îi
învață să își apropie noțiunile noi cu ajutorul celor pe
care le dețin deja.
Elevul poate face conexiuni între evenimentele sau
personajele din text și situațiile sau persoanele din viață
reală. Acest tip de conexiune este ușor de realizat
deoarece operează cu elemente concrete pe baza
cărora elevii vor asimila elementele necunoscute sau
neclare. Astfel aceștia pot fi apropiați cel mai ușor de
text.
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Conexiunile stabilite între text și realitatea
înconjurătoare sunt cel mai ușor de realizat deoarece
elevii se raportează constant la lumea înconjurătoare pe
care încearcă să o înțeleagă. Fiecare cititor are
concepții despre diverse aspecte ale contextului social
și cultural în care trăiește și care depășesc, cantitativ,
experiențele personale. De aceea profesorul va încerca
prin toate metodele și mijloacele:
- Să apropie elevii de lectură;
- Să le ofere sugestii de lectură;
- Să le ofere exemple diverse din literatură;
- Să încurajeze răspunsurile originale ale elevilor;
- Să îi învețe să exploreze textele și să rețină
informațiile valoroase și utile din acestea;
- Să încurajeze toleranța și ascultarea reciprocă a
răspunsurilor diferite.
Datoria profesorului de limba română este una
dificilă, dar foarte importantă. Acesta trebuie să
găsească metode să-i atragă pe elevi spre lectură încă
din prima clasă de gimnaziu, deoarece dorința de a citi
și plăcerea de a intra în universul magic al cărților scade
pe măsură ce elevul înaintează în vârstă. Creativitatea
și imaginația lor scade pe măsură ce se măresc și nu
mai sunt dispuși să se joace, să interiorizeze textul, să
participe cu tot sufletul la acțiune. Trecerea spre
adolescență și maturizarea lor le închide porți, la fel cum
se întâmplă în seria „Cronicile din Narnia”, porți ce pot fi
deschise foarte greu mai târziu.
Aplicarea metodei răspunsului personal în cadrul
activităților la clasă și nu numai, oferă tuturor elevilor
posibilitatea să-și exprime părerea despre un anumit
personaj sau un eveniment din text. Faptul că se
raportează la experiența lor de viață sau la realitatea
înconjurătoare, la lucruri familiare lor, le dă curajul să
exprime ceea ce simt, să formuleze o idee, să realizeze
conexiuni, chiar dacă nu pot argumenta întotdeauna
corect și complet, obținând astfel o înțelegere profundă
a textului.
Consider că utilizarea constantă a acestei metode la
clasă va permite elevilor să interiorizeze textul și
mesajul acestuia și să facă apel la el ori de câte ori este
nevoie.
Rezultatele activității elevilor demonstrează evoluția
lor pozitivă, dar și faptul că această direcție trebuie
menținută, că la clasă trebuie utilizată în continuare
metoda răspunsului personal, rezultatele fiind
mulțumitoare, că elevii trebuie îndrumați, susținuți și
atrași către lectură.
Ofer spre exemplificare câteva din răspunsurile
oferite de elevi în cadrul activităților în care am utilizat
cu succes metoda răspunsului personal.
“D-l Goe” de Ion Luca Caragiale
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„Minunea”de R. J. Palacio

„Percy Jackson” de Rick Riordan

„Matilda” de Roald Dahl – realizarea unui desen care
să reprezinte coperta romanului
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În pedagogia modernă”Educația pentru toți” a fost
considerată întotdeauna o provocare:”Fiecare copil are
dreptul la educație”.
Educația incluzivă este cea care ridică toate
barierele în învătare, asigurând accesul și participarea
tuturor copiilor, eliminând excluderea și marginalizarea
în educație, pentru asigurarea succesului învățării.
Școlile cu orientare incluzivă sunt școli obișnuite,
deschise pentru toți elevii, înlăturând atitudinea de
excludere și marginalizarea elevilor aflați în situații de
risc sau vulnerabile, copii cu nevoi speciale, copii care
aparțin diferitelor medii sociale, din familii defavorizate
sau care suferă de boli cronice ( HIV-SIDA, TBC, Diabet
etc.).
În următoarele rânduri vă voi prezenta un exemplu
practic privind educația incluzivă la clasa unde sunt
învățătoare. Este vorba de două eleve, surori gemene,
care au venit în clasa I în anul școlar 2016-2017 din
grădinița aceleiași școli, fiind diagnosticate cu HIV.
Încă din grădiniță, atitudinea copiilor și a părinților
acestora era una de marginalizare, excludere și teamă
față de riscul la care credeau că sunt expuși copiii lor.
Venind în învațământul primar, atitudinea părinților și
a elevilor a fost mai virulentă, copiii fiind mai mari, le
marginalizau pe cele două surori, le-au etichetat din
prima zi de școală, iar părinții au avut aceeași atitudine
mergând până la a amenița cu retragerea propriilor copii
de la clasă. Pe acest fond de agresivitate verbală si
etichetare, cele două surori se izolau, erau timorate, nu
socializau, refuzând uneori să vină la școală.
În fața unei asemenea situații, am început pas cu pas
înlăturarea acestor bariere si mentalități preconcepute,
inițiind o comunicare eficientă de combatere a
discriminării, atât la nivelul clasei de elevi, cât și cu
familiile acestora. În cadrul ședințelor cu părinții, a
lectoratelor și cu alte prilejuri, am abordat o atitudine
conciliantă, înțelegând teama acestora, care avea la
bază și o lipsă de informare privind căile de transmitere
a virusului HIV. Pentru o bună informare, în această
privință, am folosit materiale educative, am inițiat
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dialoguri permanente, arătând care sunt modurile de
transmitere, dar și de protejare împotriva acestei boli,
rugându-i să-și expună propriile păreri pentru a înțelege
corect care sunt riscurile de îmbolnăvire pentru copii.
În urma numeroaselor întâlniri pe tot parcursul anului
școlar, părinții elevilor au înțeles că atitudinea lor a fost
una greșită, preconcepută și de excludere nejustificată,
acceptând ca normalitate relațiile dintre copii, dar și
relația cu familia celor două fete care până atunci era
marginalizată și discriminată social.
De asemenea, elevilor de la clasă le-am insuflat
încredere și siguranță, prin atitudinea apropiată față de
ei și de cele două gemene, nelăsând loc de interpretare
a unor diferențe între ei și acestea. Treptat am organizat
situații de învațare, implicând toți elevii, valorizând pe
fiecare, dând posibilitatea de integrare școlară și
educativă tuturor.
În activitățile instructiv-educative, cele două fete au
făcut parte permanent din grupul muncii în echipă,
uneori făcând parte din grupe diferite, interacționând cu
ceilalți elevi. În acest mod elevii le-au integrat în grupul
clasei fără a mai exista etichetări, marginalizare sau
excludere, creându-se astfel o clasă omogenă în care
cele două fete ocupă locuri importante și își expun
propriile păreri, crescându-le stima de sine, fiind lideri
de grup în anumite activitați.
Acum cele două eleve au absolvit clasa a IV a, toate
acele”tare” au fost depășite, sunt eleve de”Foarte Bine”,
iar trecerea către învățământul gimnazial sub aspectul
integrării este deja un succes, acestea fiind implicate
permanent în activități la nivelul unității școlare
(concursuri școlare, serbări, activități extrașcolare etc.)
desfășurate împreună cu elevii de nivel gimnazial.
Consider că, în cele prezentate mai sus, abordarea
incluzivâ a fost una de succes, iar relația școală – familie
– comunitate este esențială în întegrarea școlară și
educațională a tuturor copiilor.
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LUCRUL CU DICȚIONARUL –
ADVERBUL

Adverbul” - propun ca acestă noțiune să fie învățată
de către elevii clasei a șasea prin descoperire, lucrânduse cu dicționarul. Pentru realizarea prezenței, elevii
aflați în clasă sunt rugați să-și scrie prenumele și apoi
numele, la tablă. Se constată că toți cei 20 de elevi, ai
clasei a VI-a sunt în clasă (sunt prezenți).
Elevii sunt rugați să-și scrie prenumele pe
caiet:”Antonia, Kiki, Cătălina, Andreea, Nicoleta, Daria,
Ana-Maria, Ionuț, Antoanela, Patricia, Andrei, Cristian,
Cristina,Ioana, Ana, Marius, Eliza, Mădălin, Mari,
Amalia”, apoi să încercuiască prima literă cu care le
începe prenumele și să stabilească dacă este consoană
sau vocală.
Vocală: Antonia, Andreea, Ana-Maria, Antoanela,
Andrei, Ioana, Ana, Eliza, Amalia.
Consoane: Kiki, Cătălina, Nicoleta, Daria, Ionuț,
Patricia, Cristian, Cristina, Marius, Mădălin, Mari
Ce constatăm? La noi în clasă predomină prenumele
ce încep cu consoană.
Elevii sunt îndemnați să spună despre sine o
acțiune, o stare sau o existență care îi caracterizează.
Apoi să adauge acelei acțiuni (stări sau existențe) o
caracteristică.Antonia vorbește tare.
Kiki citește mult.
Cătălina se machiază șic.
Andreea pictează interesant.
Nicoleta aleargă iute.
Daria scrie caligrafic.
Ana-Maria dansează ușor.
Antoanela vorbește repezit.
Patricia zâmbește mereu.
Andrei merge agale.
Cristian vorbește răgușit.
Ioana minte deseori.
Cristina cântă bărbătește la acordeon.
Ana ajută îndată.
Marius tace deseori.
Eliza fuge anevoie.
Ionuț înfruntă pieptiș toate greutățile.
Mădălina vorbește prietenește cu toată lumea.
Mari, adesea, este supărată.
Amalia judecă drept.
Elevii sunt încântați, exercițiul este dificil, dar
interesant – se cunosc pe sine, dar și pe ceilalți. Când
un elev spune o propoziție de dragul de a scăpa de
sarcină, fără a fi prea sincer, colegii încearcă să-l
încurajeze, să-l sprijine pentru”a se regăsi”, pentru a
spune despre sine o caracteristică corectă.
Fiecare elev va extrage dintr-un bol un bilet.
Fiecare bilețel conține 5 (cinci) cuvinte. Elevii vor căuta
cuvintele în DEX și vor copia explicațiile pe o pagină A4,
apoi vor integra în enunțuri proprii cuvintele.
Profesorul explică, încă odată, cum se caută
cuvintele în dicționar: în dicționar, cuvintele sunt
așezate în ordine alfabetică; când primele litere ale
cuvântului sunt identice, clasificarea se face după prima
literă interioară diferită; prescurtările sunt explicate în
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primele pagini ale dicționarului; se constată că
abrevierea pentru ADVERB este”Adv.”
Enunțurile vor fi citite în fața clasei. Unii elevi, mai
greoi, au citit explicațiile adverbelor din bilețel direct din
dicționar, pentru că nu își înțelegeau propriul scris.
(Poate că orele de caligrafie nu mai sunt la modă, mai
ales în clasa a VI-a, în anul 2020. Există calculatorul și
totuși!). Fiecare elev și-a integrat cuvintele în enunțuri.
Enunțurile au fost citite în fața clasei, în fața celorlalți
colegi. (Ce emoții au avut! În timp ce citeau, unii se
bâlbâiau, altora li se îmbujorau obrajii, alții gesticulau,
se mișcau de pe un picior pe celălalt.) Poate că vor scrie
o pagină! Pentru un elev de clasa a șasea poate fi mult.
Însă au nevoie să exerseze scrisul de mână și așezarea
în pagină. Ar fi minunat ca la examenele de evaluare
națională și bacalaureat să nu mai piardă din punctele
alocate redactării.
Elevii constată:
ADVERBUL este partea de vorbire care
determină un verb.
ADVERBUL arată o caracteristică a unei acțiuni.
După înțeles, ADVERBUL poate fi de loc, de mod,
de timp.
ADVERBUL nu își schimbă forma după număr
sau gen, deci este o parte de vorbire nefexibilă.
Unele adverbe au grad de comparație.
În dicționar pe anumite litere, apare un accent.
Elevii își amintesc că accentul reprezintă pronunțarea
mai intensă a unei silabe din structura cuvântului, că în
limba română accentul nu are loc fix, accentul se pune
pe vocale.
Profesorul împarte clasa de elevi în cinci grupe.
Apoi le propune să imagineze și să realizeze o bandă
desenată, pe o temă dragă lor. Să urmărească cu
atenție corespondența imagine – text. Fiecare text să
conțină cel puțin un adverb.
Activitatea este amuzantă. Îi obligă pe elevi să
folosească creioanele, guma, ascuțitoarea pentru a
desena corect. Unii ascut creioanele, unii imaginează
desenele, alții se gândesc la text, cu toții încearcă să
insereze adverbe în textele imaginate. Benzile desenate
sunt prezentate de liderii grupurilor. Sunt grozave!
Concluziile trase în urma încheierii activității:
ADVERBUL ARATĂ O CARACTERISTICĂ A UNEI
ACȚIUNI.
În vederea asigurării retenției și a transferului
fiecare elev va avea:
- de căutat în DEX șase adverbe, de la litera cu care
îi începe prenumele. (Tema este incitantă pentru că este
cumva personalizată, stârnindu-le curiozitatea. Oare
câte adverbe sunt la litera cu care îmi începe
prenumele? Oare sunt adverbe care încep cu”x” dar
cu”z”?)
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-de realizat o rețetă a lecturii, printre ingrediente vei
insera cinci adjective și cinci adverbe, pe care le vei
sublinia. Rețeta va fi citită colegilor, va fi dezbătută,
îmbunătățită.
A fost destul de dificil pentru unii, destul de
amuzant pentru alții și o activitate plăcută, relaxantă
pentru noi toți.
Lucrul cu dicționarul limbii pare o acțiune simplă
pentru un adult. Pentru un copil nu este un lucru atât de
ușor. Trebuie să deprindă această competență –
exersând. Dacă în fiecare zi un copil ar căuta în
dicționar cinci - șase cuvinte, sigur deprinderea de
căutare s-ar forma și și-ar îmbogăți vocabularul. Pe
lângă înțelegerea sensului unui cuvânt, mai este nevoie
și de însușirea lui, de scoaterea cuvântului din
vocabularul fundamental și integrarea lui în masa
vocabularului. Unii elevi țin minte cuvântul, chiar și
sensul acestuia, dar nu reușesc să-l integreze în
enunțuri. Dacă procesul nu este dus până la capăt, pe
termen lung, cuvântul va fi uitat și va ajunge tot în masa
vocabularului. Lucrul cu dicționarul disciplinează mintea
elevului, îl învață să învețe activ.
Copiii se bucură de activități practice, vorbesc
între ei, zâmbesc, se ajută, se corectează din dorința de
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arăta că ei știu sau din prietenie sinceră față de un alt
coleg. Aceste ore par o joacă pentru ei, dacă și cadrul
didactic este puțin mai maleabil și îi încurajează. Rolul
cadrului didactic într-o astfel de lecție este de
moderator–el dirijează învățarea din umbră, pe
nesimțite, dând sentimentul elevilor că totul pleacă de la
ei.
Un singur minus poate avea acest tip de lecție: se
pierde mult timp. Trebuie să fie ascultat, corectat și
îndrumat fiecare elev. Și unii elevi au un ritm mai lent,
mai greoi.
Sunt cârcotași care-mi spun că nu mai avem
nevoie de cartea grea de două kilograme,
numită”dicționar” pentru a afla sensul unor cuvinte, că
dăm un search pe dicționar on-line și aflăm tot ce
vrem.”E bine și așa! Dacă tinerii și-ar folosi telefonul,
laptopul, tableta, calculatorul și în acest sens, toată
lumea ar avea de câștigat”.

INFLUENȚA ENGLEZĂ ASUPRA LIMBII ROMÂNE
ÎN ZILELE NOASTRE
GIMNAZIU
În ultimele decenii, asupra lexicului românesc s-a
exercitat influența engleză, atât pe cale directă, cât și
pe cale indirectă. Inițial, unele neologisme englezești au
pătruns în română prin intermediul limbilor franceză,
germană și rusă. Indiscutabil, în domeniul sportului a
intrat la început cel mai mare număr de cuvinte
englezești: baschet, bowling, driblă, fault, fotbal, gol,
henț, ofsaid, meci, polo, ring, rugby, scor. De
asemenea, în domeniul cinematografiei, al medicinii și
al diverselor științe, neologismele englezești au reușit să
pătrundă cu succes. Împrumuturile de origine engleză
se împart în două categorii: anglicismele și
americanismele, greu de deosebit între ele.
Americanismele
au mai totdeauna caracter
internațional: blugi, boss, cow-boy, hold-up, hamburger,
jazz, mass-media, motel, tobogan și expresia faimoasă
O.K. (expresie ce a avut un mare succes pe plan
internațional). În schimb, foarte multe împrumuturi
englezești nu sunt introduse în dicționarele noastre
recente, regăsindu-se în stilul publicistic și științific cu
precădere. (Hristea, Th., 1984)
Deși manifestată încă din secolul trecut, influența
engleză asupra limbii române cunoaște o intensitate
ridicată în perioada actuală, începând cu anul 1989,
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astfel că vocabularul românesc actual este asaltat de o
avalanșă de anglicisme.
Termenul anglicism este definit de Adriana
Stoichițoiu ca fiind:”împrumutul recent din engleza
britanică și americană, incomplet sau deloc adaptat (se
scriu și se rostesc în română foarte apropiat sau identic
ca în limba de origine)”. (Stochițoiu-Ichim, Adriana,
2006, pg. 83)
După cum am arătat și mai sus, împrumuturile
englezești se împart în: anglicisme, americanisme
(cuvinte în curs de asimilare) și xenisme (cuvinte
neadaptate, numite”barbarisme”). Realitatea lingvistică
actuală nu permite o delimitare clară între acestea,
încadrarea lor într-o anumită categorie fiind adeseori
discutabilă. Câteva exemple de cuvinte considerate,
impropriu, xenisme: cash, jogging, puzzle, show, staff,
story, talk-show, trend, master, supermarket (datorită
frecvenței și circulației lor, precum și faptului că sunt în
curs de asimilare morfologică, toate cuvintele
exemplificate anterior pot fi considerate anglicisme).
(Stochițoiu-Ichim, Adriana, 2006, pg. 83)
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Anglicismele perioadei actuale pot fi încadrate
într-unul dintre cele două tipuri de împrumuturi:
împrumuturi necesare și împrumuturi de lux.
Împrumuturile necesare sunt cuvinte care nu au
un corespondent în limba română sau care prezintă
unele avantaje în raport cu termenul autohton (precizie,
expresivitate, circulație internațională). Această
categorie de cuvinte cuprinde, în general, termeni de
specialitate care nu au echivalente românești, deoarece
denumesc realități recent apărute în diverse domenii.
Anglicisme înregistrate în DN3, care au cunoscut o
creștere a frecvenței și care aparțin unor domenii
diferite: economic – broker, business, dealer, manager,
management, marketing, sponsor; artistic – best-seller,
fan, musical, show, story, thriller, western; tehnicoștiințific – airbag, cameraman, computer, flash, hard,
lap-top, a scana, site, soft; domeniul comunicațiilor și al
presei – banner, clip; domeniul învățământului –
curriculum, master (referitor la termenul master, se
creează ambiguități care pot fi evitate prin: utilizarea
termenului masterat pentru”perioadă de studii după
obținerea licenței” și prin utilizarea termenului master
pentru”titlul obținut la absolvirea ciclului respectiv de
învățământ”); domeniul sportiv – skate, skateboard,
snow-board și domeniul vieții mondene – body, fan club,
grill, roll on, stick, stripper, top. Printre acești termeni de
specialitate se includ și termeni uzuali precum: hobby,
job, shop, weekend. (Stochițoiu-Ichim, Adriana, 2006,
pg. 86)
Anglicismele stilistice (care au o expresivitate
ridicată în raport cu posibilele echivalente românești) au
cunoscut în zilele noastre o evidentă creștere cantitativă
și o extindere a sferei de utilizare în numeroase domenii,
precum și în limbajul curent. Acestea sunt utilizate cu
intenție expresivă, evocatoare, ironică. Exemple:
termenul boss (șef) a căpătat sens familiar, fiind folosit
din abundență în limba vorbită, speech a căpătat o
nuanță de ironie familiară; sexy (excitant) circulă în
limbajul colocvial românesc cu sensurile”atrăgător”
și”referitor la sex”, OK (considerat americanism
colocvial), frecvent întâlnit în limabjul tinerilor și în presă.
(Stochițoiu-Ichim, Adriana, 2006, pg. 93)
Anglicismele de lux sunt împrumuturile inutile și,
uneori, chiar dăunătoare. Acestea sunt nemotivate sau
posedă motivații negative: falsul intelectualism
(snobismul lingvistic), cunoașterea insuficientă a limbii
materne, comoditatea sau graba în alegerea termenilor
potriviți. Acești termeni nu fac decât să dubleze
cuvintele autohtone, fără a aduce informații
suplimentare. Majoritatea anglicismelor”de lux” intră în
categoria jargoanelor. (Stochițoiu-Ichim, Adriana, 2006)
Exemple de anglicisme”de lux” prezente în diferite
domenii:
domeniul
economic-financiar,
comercial:
adversiting”publicitate”; agreement”acord financiar”;
marketing
manager”director
comercial”;
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time”angajat pe durată limitată, plătit cu ora”;
showroom”magazine-expoziție”;
- domeniul învățământului: training”pregătire
profesională”;
item”întrebare
dintr-un
test”;
vocațional”profesional”;
- domeniul politico-administrativ: board”consiliu de
conducere”; exit-poll”sondaj la ieșirea alegătorilor din
secțiile de votare”; staff”colectiv de lucru”;
domeniul
artistic:
band”orchestră”;
evergreen”șlagăr”;
performance”spectacol”;
anglomania se manifestă din abundență și în titulatura
unor
rubrici
din
presă
(„Star
News”„,Top
Fashion”„,Time-Out”) sau a unor emisiuni de radio și
televiziune („Pro Fashion”„,Club PC”„,Party Time”„,HitClub”„,Pet Shop”);
- domeniul sportiv: coach”antrenor”, team”echipă”,
draftat”jucător transferat”, under 20”fotbalist sub 20 de
ani”;
- domeniul modei: fashion”modă”, make-up”farduri”,
modeling”meseria de manechin”, t-shirt”tricou”;
- gastronomie: hamburger, cheeseburger, hot dog,
juice, toast, grill etc. (Stochițoiu-Ichim, Adriana, 2006,
pg. 95)
În calea normelor lingvistice referitoare la
anglicisme intervin adesea unele aspecte contradictorii
și fluctuații care sunt datorate: caracterului recent al
împrumuturilor, circulației limitate, dificultăților de
asimilare ce survin din diferențele dintre sistemele
lingvistice ale limbii române și ale englezei, gradului de
stăpânire a limbii engleze și snobismului lingvistic.
(Stochițoiu-Ichim, Adriana, 2006)
Așadar, anglicismele reprezintă cuvintele neadaptate
sau incomplet adapate la sistemul fonologic sau
morfologic al limbii receptoare. Totuși, cercetările
consacrate prezenței anglicismelor în limba română au
reliefat anumite aspecte ce au caracter de normă:
caracterul regulat, repetabil.
Din toate acestea, observăm că limba română a
fost și este în continuare (mai ales în zilele noastre) o
limbă receptivă față de neologisme, fapt ce îi conferă
statutul de limbă modernă.
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Evaluarea Națională este primul examen mai serios
al elevilor de gimnaziu. Subiectele de examen trebuie
să respecte anumite cerințe: să fie formulate clar, precis
și în strictă concordanță cu programele pentru examen.
Suntem puși, uneori, ca profesori de română, să
răspundem elevilor la întrebarea: Eu am scris de cel
puțin........., de ce am luat atât? În momentul în care
elevul se află în fața unui subiect, primul lucru la care
trebuie să se gândească este cum să rezolve corect și
complet cerințele pe care le are. Pentru aceasta, este
necesar să știe cum este organizat un barem de
evaluare și notare, altfel răspunsul dat riscă să nu
„cadă” pe soluțiile promovate de acesta și să primească
un alt punctaj decât cel scontat.
Un barem de evaluare și de notare nu este nimic
altceva decât o grilă, în care apar criteriile după care se
judecă răspunsul dat de elev și punctajul acordat. În
alcătuirea lui, specialiștii țin seama de o serie de
principii, dintre care, cele ce îl interesează pe elev, în
mod direct, sunt următoarele:
Un răspuns foarte bun la o cerință dată primește
punctajul maxim, dar aceasta nu înseamnă că, pentru
alt răspuns, mai slab sau incomplet, va primi un punctaj
mai mare decât merită (principiul noncompensării);
pentru a primi punctajul maxim, toate răspunsurile
trebuie sa fie corecte și complete;
Un răspuns corect și complet, dar care nu este
identic sau similar soluțiilor din barem, primește
punctajul maxim (principiul echivalenței soluțiilor);
Un răspuns parțial corect sau incomplet primește un
punctaj inferior (principiul diferențierii în aprecierea
răspunsurilor);
Primește punctajul stabilit doar răspunsul dat, nu cel
intenționat sau considerat ca implicit printr-o formulare
accidentală (principiul cotării răspunsului dat);
Între cerința subiectului și criteriul după care se
judecă răspunsul dat este o corespondență (principiul
corespondenței); cu alte cuvinte, criteriul de judecată a
răspunsului dat respectă specificul cerinței propuse
spre rezolvare;
Un răspuns care depășește cadrul de rezolvare
corectă a unei cerințe nu primește niciun punctaj
(principiul necotării răspunsului care depășește cadrul
cerinței);
Un răspuns asupra căruia evaluatorul are îndoieli
primește nota corespunzătoare, ca și cum acestea nu ar
exista (principiul dubiului în favoarea celui evaluat).
Câteva dintre cerințele subiectului și modul adecvat
de răspuns, pentru obținerea performanței:
Cerința trebuie citită foarte atent, în întregul ei, până
când este înțeleasă corect și complet. Pentru a o
înțelege corect, se procedează astfel:
Se descompune cerința în elemente distincte (unități
informaționale de bază);
Se reflectează asupra sensului pe care îl are în
context verbul de “comandă” (transcrie, scrie,
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precizează, prezintă, alcătuiește un enunț, explică,
motivează, etc.)
Se continuă, pas cu pas, cu elementele rămase ale
enunțului, până când elevul este convins că le-a înțeles;
Se recitește cerința, pentru a-i reconstitui sensul
global.
Abia după acești pași necesari se poate trece la
redactarea răspunsului. Este logic faptul că mai intâi
trebuie să știe ce răspunde, apoi sub ce formă o face și,
în sfârșit, să formuleze corect răspunsul așteptat.
Răspunsul nu trebuie să fie “telegrafic”, ci trebuie să
aibă o structură, fie ea și minimală, a unui enunț corect
alcătuit sub aspect logic și gramatical.
Spre exemplu, pentru cerința următoare: „Desparte
în silabe cuvintele:„poiana”, „departe, ”duios”,
”deschide”, răspunsul corect și complet este de tipul:
Despărțirea cuvintelor în silabe: „po-ia-na”, „de-par-te”,
„du-ios”, „des-chi -de”.
În situația în care se cere transcrierea unor
cuvinte/sintagme/locuțiuni/propoziții etc., punctajul se
acordă numai dacă transcrierea este exactă, limitată
strict la cerința formulată.
Nu se acordă niciun punctaj pentru transcrierea
incompletă sau pentru cea care depășește cadrul
cerinței, uneori chiar și cu un singur cuvânt.
Dacă se respectă prima parte a cerinței (de exemplu:
Transcrie din text două substantive...), dar nu se
îndeplinește și a doua parte (de exemplu:...în cazul
nominativ), ci se transcriu substantivele care sunt în alt
caz decât nominativul, răspunsul va fi considerat greșit
și nu se va acorda niciun punctaj parțial.
Atenție deosebită se va acorda răspunsului care
privește precizarea valorii morfologice sau a funcției
sintactice a unui cuvânt dintr-un context dat! Este posibil
ca, pentru identificarea la nivel primar a valorii
morfologice sau a funcției sintactice (pronume...,
conjuncție....,
atribut...,
complement...),
fără
determinanți (pronume relativ, pronume personal...,
conjuncție
subordonatoare...,
atribut
adjectival,
complement circumstanțial de timp..), să nu se acorde
punctaj intermediar, cu atât mai puțin punctajul maximal,
stabilit pentru răspunsul corect.
Dacă
se
cere
precizarea/transcrierea/menționarea/stabilirea
unui
număr X de sinonime/antonime/omonime/derivate etc.
ale unui cuvânt oarecare, în evaluarea răspunsului se
va respecta principiul ordinii exemplelor, în limita
numărului X.
De pildă, dacă la cerința: Menționează doi termeni
din familia lexicală a adjectivului „blând” răspunsul va
conține trei sau mai multe exemple, vor fi luate în
considerare numai primele două exemple și nu va
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acționa principiul compensației. Dacă unul dintre cele
două exemple este greșit, se va obține numai jumătate
din punctajul stabilit, nefiind evaluate și celelalte
răspunsuri.
Drept urmare, este bine ca elevul să-și limiteze
răspunsurile la numărul pe care îl impune cerința, să
respecte întocmai ordinea răspunsurilor pe care, explicit
sau implicit, o stabilește cerința respectivă.
În cazul unei cerințe de tipul: Scrie o compunere de
150-250 de cuvinte, în care să prezinți semnificația
titlului poeziei X, prin raportare la conținutul fragmentului
citat, dacă în reperele cerinței este prevăzută, în mod
expres, specificația încadrarea în limita de spațiu
prevăzută – Z puncte, un răspuns scris sub sau peste
numărul de cuvinte prevăzut nu primește punctajul
alocat. Este necesar respectarea condițiile impuse de
cerință!
Atunci când cerința este de tipul Scrie! Alcătuiește o
frază în care să existe și o subordonată completivă
indirectă, având ca regent verbul Z, răspunsul corect va
implica efectuarea tuturor operațiilor obișnuite de
analiză sintactică a frazei: sublinierea predicatelor,
marcarea elementelor de relație, delimitarea textului în
propoziții, precizarea felului propozițiilor, precizarea
raporturilor sintactice în frază, în formă simplificată /
schematizată. Neefectuarea unor asemenea operații
riscă depunctarea. Concluzionând, toate cerințele
legate de sintaxa frazei presupun implicit efectuarea
operațiilor de analiză, amintite mai sus.
În principiu, pentru orice răspuns care nu este
punctual (format dintr-un cuvânt, grup de cuvinte,
structură...), se acordă punctajul pe baza a două criterii
de notare: corectitudinea enunțului/a răspunsului
formulat și respectarea întocmai a condițiilor stabilite
prin cerință. Nu se va acorda punctaj intermediar pentru
respectarea doar a uneia dintre cele două criterii
amintite. Regula de care trebuie să ții seama în
asemenea situații este aceea că răspunsul dat trebuie
să fie adecvat cerinței stabilite și corect alcătuit, prin
respectarea normelor de exprimare, de ortografie și de
punctuație.
În cazul explicării semnificației unui vers (sau a unei
imagini artistice, a unei figuri de stil etc.), punctajul
maxim se acordă pentru un răspuns nuanțat (conținând

prof. Marina SAIZU
Școala Gimnazială „Nicolae Lahovary” Trestieni
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toate informațiile necesare și suficiente, raportate la
contextul din care versul a
fost extras),
convingător/persuasiv, redactat corect, într-un registru
stilistic adecvat.
Punctajul parțial se acordă dacă răspunsul este
corect, dar incomplet, sau dacă este complet, dar
conține greșeli de exprimare, de ortografie, de
punctuație. Este imperios necesar ca afirmațiile să fie
confirmate de argumentație (prin exemplificare, prin
dezvoltare/comentare, prin comparație etc.). Simpla
afirmație, lipsită de argumentare/de motivare, este
interpretată ca un răspuns incomplet.
În redactarea unor compuneri cu cerințe date
(Subiectul I-B, Subiectul al II-lea -B), răspunsul trebuie
să respecte principiul unității de conținut și de formă,
ceea ce presupune asumarea obligatorie a următorilor
indicatori de bază, indiferent cum sunt ei distribuiți și
cotați în barem:
Conținut adecvat cerinței subiectului;
Respectarea convențiilor de redactare a tipului de
text cerut (organizarea textului, moduri de expunere,
registrul stilistic adecvat etc.);
Respectarea unității introducere-cuprins-încheiere
(exceptând rezumatul, care presupune un alt tip de
organizare);
Așezarea corectă a textului în pagină;
Respectarea normelor de exprimare, de ortografie și
de punctuație (instrument normativ: DOOM)
Aici intervine subiectivitatea evaluatorului. Când
elevul se pregătește pentru Evaluarea Națională,
trebuie să se pună în ipostaza unui cititor avizat, să se
comporte în fața unui text literar sau nonliterar altfel
decât cititorul comun. Este necesar să înțeleagă în
profunzime textul dat, citind atent.
In mare parte, acestea sunt „regulile jocului”.
Fiecare elev va trebui să învețe să le folosească în
favoarea sa. Pentru aceasta, trebuie mai întâi să le
cunoască foarte bine și să le aplice întocmai.
În loc de concluzie.....
Baremul ar trebui să epuizeze toate variantele de
răspuns, nu să lase profesorul să aleagă.
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Proiectul CRED (cod SMIS 2014+: 118327)
urmărește facilitarea învățării, astfel încât să permită și
să sprijine fiecare elev să progreseze în învățare,
indiferent de trăsăturile sale de personalitate, de modul
său de învățare sau de posibilele dificultăți întâmpinate
în perioada de studiu, indiferent de etnie, dizabilitate etc.

România promovează o educație deschisă, flexibilă,
bazată pe aplicarea corectă și creativă a politicilor
publice destinate formării viitorilor cetățeni, implicați
activ în procesul de consolidare a identității naționale în
context european.
A
crea
devine astfel
un
verb
conjugat în
orice școală
sub semnul
identității
profesionale
a
fiecărui
cadru
didactic. În
acest spațiu
al
creației,
nevoia
de
libertate se
dezvoltă în
inițiative,
activități
și
rezultate
care pun în
ecuație
orizontul de
așteptare al
fiecărui elev cu potențialul individual și cu nevoile
societății.
Orice succes profesional pe care dascălii îl
înregistrează reprezintă o experiență importantă pentru
educația din România, în fapt, o experiență de bună
practică, sustenabilă pentru întregul sistem.
Totul a început când un om cu”inimă mare” m-a sunat
și mi-a spus că trebuie să-mi depun dosar în cadrul
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Proiectului”Curriculum relevant, educație deschisă
pentru toți- CRED”, privind selecția formatorilor la
disciplina limba și literatura română, pentru județul
Giurgiu. Am reușit dovedindu-mi încă o dată că se
poate. A urmat perioada formării formatorilor la nivel
național, un moment decisiv în cariera mea de dascăl.
Am cunoscut oameni de înaltă clasă, o altă”lume”,
formatori inimoși, deschiși și dornici să ne sprijine în
acest drum anevoios al Proiectului CRED. Nu a trecut
mult timp și am fost anunțată că s-a format prima grupă
la disciplina limba și literatuura română, o provocare atât
pentru mine, cât și pentru cursanții mei. Gândurile mele
erau risipite, fiind emoționată de tot acest proces în care
alesesem să mă implic, dar care avea să fie de fapt un
succes real în calitate de formator.
Prima zi de formare a fost inedită, cursanții s-au
implicat, dând dovadă de profesionalism, creativitate și
dorință de a descoperi lucruri noi pe parcursul formării,
ce avea să dureze aproape două luni. Provocarea zilei
a fost”Nea Petrică”, un studiu de caz interesant, iar
cursanții au reușit să creeze portretul ideal al
instalatorului din perspectiva competențelor ce le
dobândea acesta.
La un moment dat”Personalia Popovici”, un profesor
cu experiență, care refuză orice formare CRED, privind
noul curriculum național, trebuie convinsă să se înscrie
la acest curs. Profesorii prin metoda”Jocul de rol”, au
reușit prin talent și creativitate să creeze niște momente
minunate, iar”Personalia Popovici”, a fost convinsă să
participe la acest curs de formare CRED.
A trecut timpul și am ajuns la a grupa a IV-a, dar de
data aceasta formarea se realizează online, prin
intermediul întâlnirilor google meet. Exeperințe noi,
oameni noi, fiecare grupă cu specificul ei, totul s-a
dovedit o provocare incontestabilă, iar personajele
precum: d-l M, un profesor inovativ, exuberant și plin de
optimism, d-na S, o profesoară implicată, creativă și
emotivă, d-na B, un profesor cu o experiență vastă,
exigentă și sensibilă, d-na A, o profesoară plină de viață,
un etalon pentru cei tineri și uneori”un Gică contra
inofensiv”, iar feedbackul pozitiv oferit cu sinceritate de
cursanții mei prin descrieri surprinzătoare pline
recunoștință, nu are cum să nu-ți creeze o stare de bine.
Momentele cele mai emoționante au fost la final, în
cadrul evaluării, când toată lumea a prezentat o piesă
din portofoliu, fiecare impresionând cu exemple de bună
practică din activitatea sa didactică și din experiența
unică a acestui curs de formare CRED. Fiecare
evaluare a fost încununată cu felicitări, bucurie și chiar
părere de rău că se termină, dar sunt sigură că totul va
avea o continuitate și CRED cu tărie că meseria de
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dascăl are calitatea de a modela caractere și de a
forma”oamenii de mâine”.
Ca întotdeauna, și lumea de astăzi se schimbă, așa
se face că, vrem, nu vrem, trebuie să facem față la tot
ce ni se întâmplă, să ne metarfozăm și noi. Cadrul
didactic reprezintă modelul pe care elevul îl percepe în
mod obiectiv. Ca atare, cu ei trebuie să începem
schimbarea, ei trebuie să fie în centrul atenției, actul
educațional să fie conceput în funcție de nevoile
acestora. Cadrele didactice care aplică în mod creativ și
inovativ programele școlare generează schimbare la
nivelul claselor de elevi. De asemenea, facilitează
accesul la educație pentru copii cu CES, NES sau medii
defavorizate prin crearea unor medii școlare incluzive și
reușesc să reducă riscul de eșec școlar. Pentru ca ei să

țină pasul cu inovațiile, trebuie să capete
competența”învăț să învăț”. Vizunea de viitor a omenirii
este globalizarea și de aceea nu mai putem acorda o
atenție deosebită sportită numai informațiilor, privitoare

la
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comunitatea locală, națională, lingvistică, ci va trebui să
abordăm o arie mult mai largă a evenimentelor, a
cunoștințelor.
În această perioadă care provoacă disconfort și
aduce angoasă în sufletele noastre, am avut timp să
reflectăm la faptul că cerințele în materie de competențe
s-au schimbat, că tot mai multe locuri de muncă fac
obiectul automatizării, tehnologiile joacă un rol tot mai
important în toate domeniile de activitate, iar
competențele antreprenoriale, sociale și civice devin din
ce în ce mai relevante în vederea asigurării rezilienței și
capacității de adaptare la schimbări. Capacități precum
soluționarea problemelor, gândirea critică, capacitatea
de a coopera, creativitatea, gândirea computațională
sau autoreglarea, sunt esențiale pentru cei care au o
carieră didactică.
Profesorul actual poate și trebuie să devină un
profesor digital care să sprijine dezvoltarea
competențelor-cheie, acordând o atenție specială în
ceea ce privește sporirea conștientizării de către toți
elevii și colegii a importanței dobândirii de competențecheie și a legăturii acestora cu societatea. În contextul
actual, creșterea și îmbunătățirea nivelului de
competențe digitale în toate stadiile procesului de
educație și formare, la nivelul tuturor segmentelor
populației se dovedește a fi nu un moft sau un vis, ci o
necesitate.
Cursul CRED s-a dovedit în aceste condiții a fi un
avantaj pentru cei care au avut, de ce să nu
recunoaștem, curajul de a-l începe și, mai ales,
îndârjirea de a-l duce până la capăt. Lungile ore
petrecute în fața calculatorului pentru documentarea în
vederea întocmirii temelor, pentru înțelegerea
perspectivei în ceea ce privește abordarea noilor
programe școlare, sacrificarea timpului liber sau a
timpului alocat familiei, depășirea inconvenientelor
tehnice și dobândirea abilităților pentru participarea le
webinare, înghițirea frustrărilor legate de postarea
temelor pe platformă au contribuit la formarea unor
abilități, sau mai bine zis a unor competențe care se
dovedesc a fi extrem de utile în acest moment.
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ROLUL BIOLOGIC AL
PLANTELOR MEDICINALE

Plantele medicinale sunt specii importante din flora
spontană, iar pentru identificarea acestora este
necesară descrierea lor, denumirea științifică și cea mai
uzuală denumire populară împreună cu răspândirea și
partea organului de plantă utilizată. Calitatea materiei
prime depinde de genotip, de timpul optim de recoltare
și de procedeele de uscare sau conservare, prin metode
moderne, pentru a valorifica plantele medicinale sub
diferite forme farmaceutice. Pentru majoritatea
afecțiunilor cronice, care necesită tratamente
îndelungate, este recomandabilă utilizarea plantelor ca
atare sau a unor extracte care să conțină cât mai
nealterate complexul de substanțe active existente în
specia sau în speciile de plante asociate, cu scopul de
a obține un produs fitoterapeutic. În acest caz în care,
în produsul fitoterapeutic există 20-30 sau chiar mai
multe substanțe active, unele dintre ele în cantități foarte
mici, poziția rațională este pe linia dintre alopatie și
homeopatie. Demonstrarea acțiunii farmacodinamice și
farmacocinetice a produselor fitoterapeutice propriuzise s-a efectuat abia în ultimii 25 de ani, când au
început să fie elaborate teste de mare sensibilitate, în
special teste biochimice sau teste biologice speciale,
diferite de cele clasice, experimentale, pe animale de
laborator. Fitoterapia și aromaterapia modernă studiază
efectele plantelor la nivel intracelular, la nivelul
țesuturilor și organelor, în special asupra organismului
bolnav. Fitoterapia consideră omul în totalitatea sa
psihosomatică și, de multe ori, recomandă asocierea
terapiei naturale cu psihoterapia. Dacă regnul vegetal
poate trăi fără om, în niciun caz omul nu poate trăi fără
el. Nici oamenii și nici celelalte ființe vii, care populează
pământul, nu pot trăi fără plante: de la aliment, până la
medicament. S-a arătat că toate substanțele fabricate în
laborator și străine organismului, trebuie acceptate cu

Pagina 45 din 73

Profesor Mariana STAN
Scoala Gimnaziala Nr. 10, Girgiu

multă prudență de medici și de bolnavi și nu trebuie
considerate ca inofensive, fără cercetări complexe
foarte aprofundate. Apoi urmează un examen foarte
important-proba timpului. În această privință, fitoterapia
are un mare avantaj, ea a trecut această decisivă probă
a timpului în decursul mileniilor, de când este aplicată
de peste 80% din populația globului. În ceea ce privește
aromaterapia, va fi aplicată ca metodă de tratament la
bolnavii alergici la antibiotice și la bolnavii cu afecțiuni
provocate de tulpini, de bacterii rezistente la antibiotice.
Sub aspect profilactic, numeroase specii de plante
aromatice sau legume conținând uleiuri volatile, își aduc
aportul pe toate meridianele lumii în prevenirea a
numeroase afecțiuni provocate de microorganisme sau
paraziți. Plantele medicinale și aromatice și, în special
produsele farmaceutice obținute din ele, ca toate
medicamentele de altfel, trebuie folosite în scopuri
profilactice sau curative, pe baza prescripțiilor medicului
specialist. Plantele nu sunt remedii universale și nici un
ultim refugiu la care se apelează adesea, după ce toate
metodele terapeutice au fost epuizate. Ele își au locul
bine stabilit de specialiști în arsenalul terapeutic, fie că
este vorba de cele cu acțiune majoră sau medie, fie că
este vorba de adjuvante. De-a lungul istoriei, fitoterapia
a cunoscut perioade de glorie, succese, dar și declin, în
prezent ocupând locul bine meritat în cadrul terapiilor
neconvenționale și a modului de păstrare a sănătății.
Biliografie:
• Ghe.Mohan,,Atlas Botanic”, 2003.

Catedra 88-89

Editura: CATEDRA, ISSN: 1582-3091

GIMNAZIU
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ÎN PROPRIILE CAPACITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
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Filmuleț (animație) motivațională – Broscuța surdă
https://www.youtube.com/watch?v=8O6lsR4jIew
Competențele vizate sunt:
3. Reflectarea asupra motivației și eficacității
strategiilor pentru progres în învățare
Clasa a V-a
3.1. Identificarea factorilor personali și de
context care facilitează/ blochează învățarea
- analiza unor experiențe de învățare din viața
elevilor (reușite sau nereușite) și identificarea factorilor
care au sprijinit/frânat învățarea, precum și a contextelor
în care greșeala a făcut parte din procesul de învățare
prin conversație în perechi, discuții de grup, studii de
caz, colaje, album foto, povestiri, filme familiare elevilor,
liste de factori personali sau de context care facilitează/
blochează învățarea;
- experimentarea unor strategii și tehnici de
învățare variate pentru a rezolva o sarcină de învățare
în modalități cât mai diverse și reflectarea asupra
preferințelor personale pentru una sau alta dintre
strategii/tehnici;
- completarea de fișe individuale, postere,
prezentări, formularea de întrebări pentru identificarea
intereselor și motivațiilor de învățare pentru anumite
domenii de cunoaștere și a tehnicilor de învățare
adecvate.

GIMNAZIU

3.2. Prezentarea progreselor în învățare,
utilizând modalități variate de comunicare
- elaborarea unor fișe personale care să includă
pașii necesari pregătirii zilnice pentru școală
* Cum poate fi valorificată această resursă în
activitatea de evaluare?
- prin prezentarea unei reușite personale în mediul
școlar și extrașcolar utilizând modalități variate de
comunicare: prezentări electronice, albume foto,
postere;
- prin evaluarea în perechi/ în grup a rezultatelor
învățării colegilor și oferirea unui feedback pentru
recunoașterea progreselor celorlalți;
* Sugestii de adaptare la categorii de elevi în risc:
- aplicarea metodelor formative, de verificare și
monitorizare pentru evaluarea progresului făcut de
elevi;
- diferențierea abordării strategiilor de evaluare și
creșterea responsabilității elevilor;
- întocmirea unui plan de acțiune individualizat;
- evaluarea alternativă – elevii demonstrează
abilități și competențe dobândite, punându-se accent pe
progres. Instrumentele de evaluare alternativă se
bazează pe criterii de performanță bazată pe acțiune.

„CĂLĂTORIA” – O MODALITATE DE
ÎNVĂȚARE A ISTORIEI

Motto: „Nu primim înțelepciunea mură în gură; trebuie să o descoperim noi înșine după o călătorie pe care
nimeni nu o poate face în locul nostru și de care nu ne poate scuti nimeni.”
Marcel Proust
“Cărțile sunt și avionul, și trenul, și drumul. Ele sunt destinația și călătoria. Ele sunt acasă.”
Anna Quindlen
Noua programă de istorie a adus ca noutate ideea
“Călătoriei” în timp și spațiu. Această nouă realitate
permite o nouă modalitate de abordare în activitatea de
predare-învățare. Profesorul de istorie poate să
valorifice
această
oportunitate
prin
utilizarea
„laboratorului științific” pe baza surselor istorice scrise,
dar și vizuale. Elevul, prin intermediul surselor istorice,
intră în contact cu informațiile istorice, le poate
„cerceta”. În urma lecturării critice a surselor, elevii pot
acumula informații, emite păreri și ipoteze. Elevul
participă activ la descoperirea conținutului lecției,
acumulează cunoștințe ca urmare a propriului efort. În
funcție de nivelul intelectual și de ritmul de lucru
rezultatele “călătoriei” sunt variate.
Idea călătoriei la istorie a avut succes la clasa a VIa. Am utilizat această metodă pentru domeniul de
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conținut „Geneza spiritului modern”, mai precis
„Absolutismul de la Atlantic la Munții Urali”, pentru studiu
de caz Soliman Magnificul.
Am proiectat un demers didactic utilizând surse
scrise și vizuale. Elevii au vizualizat un documentar
intitulat „Mari cuceritori: Suleiman Magnificul”
(documentar realizat de Discovery Channel în 2008). Au
călătorit virtual prin intermediul documentarului în lumea
occidentală cât și în Imperiul Otoman. Au aflat informații
despre campaniile militare, despre reformele lui
Suleiman în domeniul juridic, dar și despre modul în
care a transformat Constantinopolul în Istanbul, cel mai
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„CĂLĂTORIA” – O MODALITATE DE
ÎNVĂȚARE A ISTORIEI

mare oraș european al timpurilor sale. Pentru a verifica
modul în care elevii au asimilat informațiile științifice am
utilizate fișe de lucru, utilizând metoda exploziei stelare
și jocul de rol. În acest fel am putut să am feedback al
activității de învățare, am putut să-i corectez acolo unde
nu și-a însușit corect informația științifică.
Elevii au fost extrem de receptivi la ideea călătoriei.
Au reținut informații despre campaniile militare,
reformele juridice dar mai ales despre contribuția la
cultura otomană. Elevii au fost cei care au asimilat
deprinderi de muncă intelectuală, au creat o atmosferă
intelectuală de lucru.
Prin utilizarea acestor metode am dezvoltat la elevi
imaginația, rapiditatea și profunzimea gândirii memoriei,

Prof. Aurelia ȚINTEA
Școala Gimnazială nr.1 Adunații Copăceni
Umare din pagina 46

spiritul de observație și mai multe trăsături intelectuale
care vor contribui la însușirea corectă a noțiunilor de
istorie.
Modalitățile active pe care le-am utilizat contribuie
la îmbogățirea, fixarea, sistematizarea, aprofundarea și
evaluarea cunoștințelor și deprinderilor elevilor.
Prin acest demers didactic e antrenată toată clasa
la asimilarea cunoștințelor prin forțe proprii, elevii,
participând activ și efectiv la procesul de învățare ca
protagoniști și nu ca spectatori.

EXPLOZIA STELARĂ DESPRE
SOLIMAN MAGNIFICUL
Vă rog să raspundeți la întrebările: Cine a fost Soliman Magnificul? Unde a domnit? Când a domnit? Ce a facut?
De ce a înfăptuit reforme?
Ce? _________________________
_____________________________

Cine? _______________________
____________________________

Unde? ______________________
____________________________
Când?____________________
_________________________

De ce? ______________________
____________________________

JOC DE ROL
Imaginează-ți că ești UN SOLDAT în armata otomană /Soliman Magnificul
Prezintă din această perspectivă campaniile militare.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Bibliografie
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• Petrovici, Minodora - “Istoria Universală în texte”, Editura Corint, Bucureşti, 2003
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Copiii au nevoie să afle cum funcţionează creierul lor,
pentru a achiziţiona şi procesa cât mai eficient o nouă
informaţie, ce abilităţi sunt necesare pentru a învăţa,
cum abordează un examen, cum rezolvă probleme, cum
oameni diferiţi învaţă în moduri diferite, cum pot aplica
o strategie. Mai ales că, cercetările estimează că la
fiecare 5 ani avem 100% informaţii noi. Dacă această
tendinţă continuă, elevii vor beneficia de noi informaţii,
cel puţin în domeniul tehnologic, la fiecare 38 de zile.
Deoarece nu suntem toţi la fel şi vedem lumea ca
individualităţi, percepţiile noastre arată: cum gândim,
cum luăm decizii, cum definim ceea ce este mai
important.
Elevii preferă să înveţe în diferite moduri: unora le
place să studieze singuri, să acţioneze în grup, altora să
stea liniştiţi deoparte şi să-i observe pe alţii. Alţii preferă
să facă câte puţin din fiecare. Mulţi oameni învaţă în
moduri diferite faţă de ceilalţi în funcţie de clasă socială,
educaţie, vârstă, naţionalitate, rasă, cultură, religie.
Stilul de învăţare se referă la „simpla preferinţă
pentru metoda prin care învăţăm şi ne aducem aminte
ceea ce am învăţat”, implică faptul că indivizii
procesează informaţiile în diferite moduri, care implică
latura cognitivă, elemente afective- emoţionale,
psihomotorii şi anumite caracteristici ale situaţiilor de
învăţare.
Fiecare dintre noi are o capacitate extraordinară de
a învăţa în diferite moduri. Pentru a determina ce stil de
învăţare avem, nu trebuie decât să ne gândim la cum
preferăm să învăţăm ceva nou. Ne place să asimilăm
noile informaţii, abilităţi, atitudini prin imagini, emoţii,
contacte cu persoane diferite, sunete, aplicaţii practice,
prin participare activă, directă?
A vorbi despre stilurile de învăţare, despre modurile
diferite de a cunoaşte, despre diferenţele între cei care
învaţă poate este mai puţin important decât strategiile
efective adecvate fiecărui stil de învăţare şi materialele
de învăţare specifice folosite. Specialiştii subliniază rolul
deosebit pe care îl joacă profesorii, contribuţia acestora
„în meseria de a-i învăţa pe elevi cum să înveţe”
adaptată nevoilor, intereselor, calităţilor personale,
aspiraţiilor, stilului de învăţare identificat.
CE STILURI DE ÎNVĂŢARE CUNOAŞTEM?
Există mai multe stiluri de învăţare. Deşi există
variate clasificări ale stilurilor de învăţare, o vom
prezenta pe cea mai frecventă, întâlnită în literatura de
specialitate. Pentru informaţii suplimentare vezi
bibliografia.
După modalitatea senzorială implicată sunt 3 stiluri
de învăţare de bază: vizual, auditiv, tactil-kinestezic.
Atunci când învăţăm, depindem de modalităţile
senzoriale implicate în procesarea informaţiilor.
Cercetările au demonstrat că 65% din populaţie sunt
vizuali, 30%- auditivi şi numai 5%- tactil-kinestezici
(Dennis W. Mills, 2002). Pentru stilul de învăţare auditiv,
„inputul” este valoros, pe când pentru celelalte două,
combinaţia tuturor. Fiecare persoană are un mod primar
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de a învăţa. Ştiaţi că cei care au un stil de învăţare vizual
îşi amintesc 75% din ceea ce citesc sau văd? O dată ce
va fi identificat acest mod, elevii împreună cu profesorii
şi părinţii acţionează pentru dezvoltarea lui.
Stilul de învăţare vizual:
• Îşi amintesc ceea ce scriu şi citesc;
• Le plac prezentările şi proiectele vizuale;
• Îşi pot aminti foarte bine diagrame, titluri de
capitole şi hărţi;
• Înţeleg cel mai bine informaţiile atunci când le văd;
Sugeraţi elevilor strategii pentru stilul de învăţare
vizual!
• Luaţi notiţe! Cea mai eficientă cale pentru o
învăţare de lungă durată.
• Priviţi persoana cu care vorbiţi! Vă ajută la
concentrare asupra sarcinii de învăţare.
• Alegeţi un loc de învăţare liniştit! Dacă este
necesar puteţi folosi căşti, pentru a nu vă distrage
atenţia din cauza zgomotului. Unele persoane preferă în
timp ce învaţă să asculte în fundal, o muzică liniştită
«soft».
• Dacă nu aţi înţeles ceva din ceea ce a spus cadrul
didactic, întrebaţi-l politicos dacă vă poate repeta sau
explica din nou.
• Cei mai mulţi cu acest stil de învăţare învaţă cel
mai bine singuri.
• Când învăţaţi luaţi multe notiţe şi explicaţi-le
detaliat, în josul paginii.
• Dacă folosiţi notiţele altcuiva, rescrieţi-le, daţi-le o
notă personală! Îţi vei aminti mult mai bine!
• Utilizaţi marcatoarele, culorile pentru a sublinia
ideile principale!
• Înainte de a începe o sarcină/ temă pentru acasă
stabiliţi-vă obiectivele şi scrieţi-le.
Afişează-le! Să fie cât mai vizibile, să vă atragă
atenţia, să fie uşor de citit.
• Înainte de a citi un capitol sau o carte, treceţi în
revistă, “scanaţi” imaginile, fotografiile,
schemele, titlurile etc.
• Plasaţi-vă spaţiul de învăţare (birou, bancă, masă
de lucru) departe de uşă şi ferestre şi în faţa clasei.
• Notaţi-vă ideile principale pe cartonaşe colorate
(engl.“flashcards”), apoi verificaţi-le!
• Dacă este posibil, folosiţi diagrame, hărţi, postere,
filme, video, programe computere, atunci când studiaţi,
când aveţi de pregătit o temă sau când faceţi o
prezentare.
Stilul de învăţare auditiv:
• Îşi amintesc ceea ce aud şi ceea ce se spune
• Le plac discuţiile din clasă şi cele în grupuri mici
• Îşi pot aminti foarte bine instrucţiunile, sarcinile
verbale/orale
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• Înţeleg cel mai bine informaţiile când le aud
Propuneţi elevilor strategii pentru stilul de învăţare
auditiv!
• Studiaţi cu un prieten(ă)! Astfel puteţi discuta cu
acesta despre materialul de învăţat, vă auziţi unul pe
celălalt, vă clarificaţi.
• Recitaţi/ spuneţi cu voce tare informaţiile pe care
doriţi să vi le amintiţi mai mult timp.
• Întrebaţi cadrele didactice dacă puteţi prezenta
temele sau munca voastră ca o prezentare orală sau pe
o casetă audio.
• Înregistraţi casete audio cu punctele importante
pe care vreţi să vi le amintiţi o şi ascultaţi-le în mod
repetat. Este foarte folositor pentru învăţarea
materialelor în vederea participării la teste.
Când citiţi, parcurgeţi rapid de la un capăt la altul
textul, priviţi imaginile, titlurile capitolelor, alte indicii şi
spuneţi cu voce tare ce idei sunt transmise în carte.
•
Confecţionaţi cartonaşe colorate cu ideile de
bază pe care doriţi să le învăţaţi şi repetaţi-le cu voce
tare. Folosiţi culori diferite care să vă ajute memoria.
•
Stabiliţi obiectivele pentru tema de casă şi
verbalizaţi-le. Spuneţi obiectivele, etapele de lucru cu
voce tare de fiecare dată când începeţi rezolvarea
sarcinilor.
•
Citiţi cu voce tare ori de câte ori este posibil!
Aveţi nevoie să auziţi cuvintele pe care le citiţi pentru a
le înţelege mai bine sensul.
•
Când faceţi calcule matematice, utilizaţi foi de
matematică pentru a încadra corect coloanele şi a
efectua corect rezultatele, calculaţi cu voce t
Stilul de învăţare tactil-kinestezic:
•
Îşi amintesc ceea ce fac şi experienţele
personale la care au participat cu mâinile şi întreg
corpul (mişcări şi atingeri)
•
Le place folosirea instrumentelor sau preferă
lecţiile în care sunt implicaţi activi/participarea la
activităţi practice
•
Îşi pot aminti foarte bine lucrurile pe care le-au
făcut o dată, le-au exersat şi le-au aplicat în practică
(memorie motrică)
•
Au o bună coordonare motorie
Recomandaţi elevilor exersarea strategiilor pentru
stilul de învăţare tactil-kinestezic!
•
Pentru a memora, plimbaţi-vă şi spuneţi cu voce
tare ceea ce aveţi de învăţat, folosind
notiţele.
•
Când citiţi o scurtă povestire sau un capitol dintro carte, încercaţi “abordarea
întregului ca o parte”. Aceasta înseamnă că este de
dorit să respectaţi următoarea
succesiune: să urmăriţi imaginile, să citiţi titlurile
capitolelor, să citiţi primul şi ultimul paragraf
şi apoi să identificaţi “emoţiile şi sentimentele”
transmise. Puteţi de asemenea să treceţi în
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revistă scurta povestire/capitolul, de la sfârşit la
început, paragraf cu paragraf.
•
Dacă sunteţi o fire agitată, nervoasă, nu-i
deranjaţi pe cei din jurul vostru. Faceţi exerciţii
pentru mâini, degete, picioare, tălpi, părţile corpului,
practicaţi un sport, jucaţi-vă cu o
minge de tenis, strângeţi în pumn o minge elastică
sau ceva similar.
•
Este posibil ca nu întotdeauna să studiaţi cel mai
bine la birou sau în bancă. De aceea,
încercaţi să studiaţi într-un spaţiu adecvat
•
Decoraţi clasa, mediul în care lucraţi cu hârtie
colorată. De asemenea puteţi să vă acoperiţi banca,
biroul, masa. Alegeţi culoarea favorită care vă ajută să
vă concentraţi.
Înainte de a alege culoarea potrivită, încercaţi o
varietate de culori.
•
Ca tehnică de învăţare şi memorare, ţineţi ochii
închişi şi scrieţi ideea în aer sau pe o
Suprafaţă. Găsiţi imaginea şi sunetul cuvintelor în
minte. Mai târziu, când vreţi să vă amintiţi informaţia,
închideţi ochii şi încercaţi să vedeţi cu ochii minţii şi să
auziţi ideile învăţate anterior.
INSTRUMENTE DE RECUNOAŞTERE ŞI
DEZVOLTARE
Stilul de învăţare ne însoţeşte de când ne naştem.
Nu este un „dat” pe viaţă. Este o „structură flexibilă”. Nu
există stil de învăţare bun sau rău. Succesul vine cu
varietatea stilurilor de învăţare. Aceasta este o abordare
corectă a învăţării. Cel mai important lucru este să
conştientizăm natura stilului de învăţare. Când abordezi
stilul tău de învăţare, gândeşte-te la modul în care îţi
aminteşti un număr de telefon. Îl vizualizezi? În ochii
minţii cum arată numărul de telefon? Ori vezi numărul
scris pe o hârtie, imaginea pe care o ai, atunci când l-ai
notat? Poate că eşti vizual. „Auzi” numărul aşa cum ţi la dictat cineva? În acest caz eşti auditiv. Dacă „degetele
vor căuta numărul pe telefon, fără să le priveşti
telefonul”, atunci eşti tactil-kinestezic. Când avem o
sarcină de rezolvat sau o situaţie nu întotdeauna
beneficiile stilului de învăţare ies în evidenţă. Fiecare
individ are stilul său unic de învăţare cu puncte tari şi
puncte slabe. Este vital pentru profesori să folosească
o varietate de metode pentru „a îmbogăţi” elevii cu
strategii de dezvoltare a stilurilor de învăţare identificate.
Nu este ceva ciudat să folosim stiluri diferite de
învăţare pentru sarcini diferite de învăţare, de ex. la
discipline diferite sau chiar în cadrul aceleiaşi discipline.
Unii oameni au un stil de învăţare dominant puternic,
alţii au o combinaţie de mai multe stiluri. Ştiaţi că în
conformitate cu date oferite Centrului Naţional de
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Statistică pentru Educaţie, SUA, peste 68% din copii nu
citesc la nivelul cerut, au note mici? De ce? Nu este vina
copiilor. Aceste dificultăţi de citit duc la lipsa abilităţilor
de bază, afectarea vieţii familiilor de unde provin copiii,
abandon şcolar, performanţe şcolare scăzute, stimă de
sine scăzută. Problema este că nu au dezvoltate
abilităţile vizuale (câmpul vizual), iar şcolile nu testează
copiii pentru a vedea care sunt nevoile acestora pentru
a acţiona în consecinţă. Amintiţi-vă atunci când eraţi
copiii, unde vă jucaţi (afară, în casă), cu ce, cum, cu
cine? Aceste aspecte sunt importante în recunoaşterea
stilului de învăţare. Identificarea şi recunoaşterea
stilurilor de învăţare se poate realiza prin: observarea şi
analiza propriilor experienţe de învăţare, caracterizarea
stilului de învăţare pe baza explicaţiilor, descrierilor,
exerciţiilor prezentate în ghid, aplicarea unor
chestionare specifice (Internet, manuale de psihoteste),
discuţii cu specialişti de la cabinetele de asistenţă
psihopedagogică din reţeua naţională de consiliere,
informarea cu privire la stilurile de învăţare din dorinţa
de autocunoştere (puncte tari şi slabe la stilului personal
de învăţare), participarea activă la activităţile practice cu
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această temă la diferite ore, cu precădere cele de
consiliere şi orientare, diverse opţionale, implicarea în
programe educaţionale cu această temă (de ex.
optimizarea stilului de învăţare, tehnici de învăţare
eficientă).
Cercetările spun că cei care participă la astfel de
programe obţin note mai bune, creşte stima de sine, se
pot ajuta singuri în multele şi diferitele situaţii de
învăţare cu care se întâlnesc zilnic, devin autonomi,
scade riscul de abandon şcolar, creşte gradul de
participare la activităţile şcolare şi extraşcolare.
Bibliografie;
1. CUCOȘ Constantin: ”Psihopedagogie”, Iași,
Editura Polirom, 2009;
2.
SCURTU
Marin,
FLOREA
Georgeta:
”Pedagogie”, București, 2003.

EDUCABILITATEA – FORMELE EDUCAȚIEI ȘI
IDEALUL EDUCAȚIONAL

Principalele
caracteristici
ce
definesc
și
individualizează specia umană în raport cu celelalte
specii este educabilitatea. Desprinderea omului de
regnul animal prin apariția și manifestarea conștiinței de
sine și a capacității de coordonare a activității în direcția
atingerii unor scopuri anterior stabilite este inerent
legată de înlocuirea dresajului (înțeles ca simplă
formare de reflexe condiționate) cu educația. La baza
acestui proces de substituire se află, în ultimă instanță,
educabilitatea.
Referindu-se la educabilitate, D. Hameline afirma că
aceasta este o capacitate, observată sau inferată pe
scara speciei umane și a indivizilor care o compun, de
a organiza și optimiza șirul adaptărilor devenite
necesare prin specificul condițiilor de existență și de a
face din ele tot atâtea ocazii de sporire a cunoștințelor
(Hameline, D., 1999).
Principalele
elemente
care
fac
posibilă
transformarea omului din entitate aflată la discreția
reflexelor necondiționate sau condiționate în ființă
educabilă sunt:
maturizarea anatomo-fiziologică lentă a ființei
umane;
predominanța conduitelor inteligente în raport cu
cele de factură instinctuală;
rolul major al determinării socio-culturale în
antropogeneza și ontogeneza subiectului
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Educabilitatea, înțeleasă ca disponibilitate culturală
și, în același timp, ca receptivitate față de diversele
stimulări ale mediului social, reprezintă astfel condiția și
cheia de boltă a devenirii și autoperfecționării omului și
a speciei umane în general.
Ipostazele acțiunii educaționale
Un important criteriu de clasificare a formelor
educației este reprezentat de măsura în care acestea
sunt organizate, sistematice și deliberat proiectate
pentru a modela personalitatea celor care se educă.
Principalele ipostaze ale educației, conform acestui
criteriu, sunt: educația formală, educația non-formală
și educația informală.
1. Educația formală
Identificarea specificului educației formale are la
bază diferențierea dintre acțiunile educaționale
(sistematice, organizate și subordonate unor finalități
educaționale explicite) și influențele educaționale, care
sunt în mare măsură spontane, nesistematizate și libere
de finalități educative concrete și imediate.
Educația formală are astfel în vedere ansamblul
acțiunilor educative deliberate, sistematice și
organizate, elaborate și desfășurate în cadrul unor
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instituții
de
învățământ
specializate
(școală,
universitate, etc.) în scopul modelării personalității
umane conform cu un anumit ideal educațional.
Educația și instruirea realizate în acest context sunt
atent elaborate și structurate, fiind subordonate unor
obiective explicite, iar procesul instructiv-formativ
presupune existența unui transfer informațional coerent,
structurat atât din punct de vedere logico-științific cât și
psihopedagogic. Altfel spus, activitatea de modelare a
personalității elevilor se desfășoară în conformitate cu
un orar anterior stabilit, pe baza unui plan de învățământ
și a unei programe școlare ce include conținuturi
instructiv-formative adecvate realizării scopurilor
propuse. Pregătirea elevilor este astfel elaborată în mod
conștient și eșalonat, fiind asigurată de un corp de
specialiști anume pregătiți în acest sens. Informațiile
transmise sunt atent selectate și structurate,
caracterizându-se prin exactitate și rigurozitate
științifică, permițând o asimilare sistematizată a
cunoștințelor și facilitând dezvoltarea unor abilități și
deprinderi necesare integrării individului în societate.
Educația formală este puternic expusă exigențelor și
comandamentelor sociale, iar rezultatele acțiunii
educative sunt supuse unei activități evaluative realizată
în modalități și după criterii riguros stabilite.
Avantajele principale ale educației formale sunt
reprezentate de posibilitatea realizării unei evaluări
individualizate de tip formativ și dezvoltarea sistematică
a deprinderilor de muncă intelectuală ale celui care se
educă.
Educația formală prezintă și anumite dezavantaje
sau inconveniente dintre care amintim: centrarea
excesivă pe realizarea competențelor prevăzute de
programa școlară și restrângerea libertății de acțiune a
elevului, fapt ce poate conduce la apariția
dezinteresului, plictiselii sau monotoniei (cf. Cucoș, C.”
p. 35, 1996).
2. Educația non-formală
Spre deosebire de educația formală, realizată în
exclusivitate prin intermediul unor acțiuni educative
instituționalizate și sistematizate, educația nonformală
înglobează, într-o proporție dependentă de contextul
realizării sale și de intențiile cadrului didactic implicat,
atât acțiuni cât și influențe educative. Educația
nonformală include astfel un ansamblu de acțiuni și
influențe educative, structurate, organizate și
instituționalizate, dar desfășurate în afara
sistemului de învățământ.
Educația non-formală, deși are un caracter planificat
și finalist, se realizează prin intermediul unor multiple
activități de educație și instruire extrașcolare, acțiunile
situate în acest context caracterizându-se printr-o mai
mare varietate și flexibilitate, oferind o mai bună
posibilitate de pliere pe interesele, pe abilitățile, pe
opțiunile și pe spirațiile particulare ale elevilor.
Educația non-formală include în structura sa două
tipuri principale de activități:
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activități parașcolare (activități de perfecționare,
de reciclare etc.);
- activități perișcolare (vizite la muzeu, excursii,
cluburi, cercuri științifice, vizionări de filme);
Educația non-formală permite lărgirea orizontului
cultural, îmbogățirea cunoștințelor din anumite domenii,
dezvoltarea unor aptitudini și interese speciale etc.
Educația non-formală, datorită caracterului său mai
puțin formalizat, prezintă avantajul unui spațiu instructiveducativ mult mai flexibil decât strict școlar oferind astfel
individului o mai mare libertate de acțiune, permițând
celor care se instruiesc atât o mai bună selectare a
informațiilor și cunoștințelor cât și o anumită
personalizate a modului de valorificare efectivă a
acestora.
Dezavantajul major al educației non-formale este
determinat de absența unor demersuri evaluative
sistematice, fapt ce în absența unei autoevaluări
riguroase și obiective poate conduce la serioase
rămâneri în urmă ale beneficiarilor acestei forme de
educație.
Un alt posibil dezavantaj al educației non-formale
este riscul apariției, datorită plasării sale în contextul
extrașcolar, mai puțin rigid și formalizat, a unor abordări
și implicări superficiale în activitate a participanților la
acest tip de realizare a instrucției și educației. Din acest
motiv se recomandă o alternanță judicioasă și o
îmbinare optimă a educației non-formale cu cea
formală, în fapt prima urmărind exemplificarea,
aprofundarea și exersarea cunoștințelor oferite de către
cea de a doua.
3. Educația informală
Educația informală se referă la totalitatea influențelor
educative
neorganizate,
nesistematice
și
nesubordonate unor finalități educaționale explicite.
Educația informală include astfel ansamblul informațiilor
vehiculate în contextul situațiilor cotidiene cu care este
confruntat individul, informații ce nu sunt selectate,
prelucrate pedagogic sau transmise în conformitate cu
principiile de organizare și desfășurare a procesului
instructiv-educativ.
Informațiile și cunoștințele transmise în contextul
educației informale sunt informații aleatorii, neselectate
în funcție de valoarea lor euristică și achiziționate de
cele mai multe ori involuntar în împrejurările particulare
ale existenței cotidiene a individului (mass-media,
discuții ocazionale, etc.).
Educația informală ocupă totuși ponderea cea mai
mare atât în timp cât și ca influență asupra variatelor
laturi ale existenței umane, îmbogățind semnificativ
profilul spiritual al individului. Spre exemplu, cercetări
relativ recente demonstrează faptul că aproximativ 80%
-
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din informațiile deținute de către cetățenii țărilor
avansate din punct de vedere tehnologic le-au provenit
acestora pe filiera educației informale. Fără a contesta
corectitudinea acestei statistici apreciem totuși că din
punct de vedere calitativ informația achiziționată în
școală, datorită valorii sale epistemologice și
caracterului său structurat, este mai valoroasă și mai
utilă decât volumul mare de informații dobândit pe calea
educației informale. Afirmația anterioară este întărită și
de faptul că educația formală este aceea care, în ultimă
instanță, organizează și structurează sistemul cognitiv,
aptitudinal și atitudinal al individului de o manieră care
să permită ulterior receptivitatea față de informațiile și
valorile vehiculate prin intermediul educației nonformale
sau informale.
Cu toate acestea educația informală nu-și pierde
importanța și valoarea, știut fiind faptul că această formă
a educației oferă individului o mai mare libertate de
acțiune și posibilitatea de a gestiona procesul de
formare al propriei personalități.
Cu toate că fiecare tip de educație are propria sa
manieră de acțiune și propria funcționalitate, este
necesară asigurarea unui spațiu instructiv-educativ la
nivelul căruia cele trei forme de educație trebuie să se
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sprijine și să se potențeze reciproc în direcția formării și
modelării adecvate a personalității celor care se educă.
Prin conținutul lor, scopurile educaționale posedă o
anumită autonomie în raport cu idealul educațional și
subordonează mai multe obiective particulare.
În timp ce idealul este specific unei etape istorice,
scopurile educative ce-i corespund sunt multiple și
variate, în funcție de tipul acțiunilor educaționale
concrete.
BIBLIOGRAFIE
Cucoș, C., (1996) Pedagogie, Editura Polirom, Iași.
Dewey, J., (1972) Democrație și educație, Editura
Didactică și Pedagogică, București.
• Hameline, D., (1999), în Dicționar de psihologie,
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• Herbart, J.H., (1976) Prelegeri pedagogice, Editura
Didactică și Pedagogică, București.
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METODE DIDACTICE UTILIZATE ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV,
LA DISCIPLINA BIOLOGIE
LICEU
Procesul instructiv - educativ poate fi optimizat cu
ajutorul acelor metode care angajează elevul într-o
activitate cognitivă proprie, care mobilizează toate funcțiile
intelectuale și toate energiile emoțional –motivaționale ale
acestuia în vederea realizării sarcinii de învățare. Accentul
pus în didactica modernă pe acțiune se fundamentează pe
achizițiile psihologiei și psihopedagogiei care pun în
evidență caracterul operatoriu al gândirii și interpretează
învățarea ca o formă de activitate specifică și progresiv
organizată. Întrucât eficiența metodelor sporește în
măsura în care ele suscită curiozitatea și interesul elevilor,
este necesar ca procesul de învățământ să se desfășoare
pe un fond de problematizare.
Prin strategie didactică se înțelege un ansamblu de
metode și procedee prin care se realizează conlucrarea
dintre profesor și elevi în vederea transmiterii și asimilării
unui volum de cunoștințe, a formării unor priceperi și
deprinderi, a dezvoltării personalității umane sau o
modalitate de organizare și conducere a procesului de
predare –învățare - evaluare pe baza combinării eficiente
a metodelor și mijloacelor de învățământ și a formelor de
grupare în funcție de cunoștințele anterioare ale elevilor,
vizând obținerea de performanțe maxime.
Din această perspectivă, strategiile sunt:
de tip expozitiv-euristic, realizate prin combinarea
metodelor expozitive (povestirea, explicația, prelegerea,
conversația, problematizarea, descoperirea, modelarea,
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observația, munca cu manualul, experimentul, lucrările
practice);
de tip algoritmizat, realizate prin combinarea metodelor
algoritmice (algoritmizarea, instruirea programată,
exercițiul);
de tip evaluativ prin combinarea metodelor de
verificare, notare și apreciere (investigația, portofoliul).
Problematizarea. Învățarea prin problematizare
reprezintă o strategie euristică valoroasă în procesul de
predare-învățare. Este o modalitate de lucru activă care
oferă largi posibilități pentru dezvoltarea capacității
intelectuale a elevilor, reactualizarea și punerea în practică
a cunoștințelor prin stimularea creativității gândirii, a
spiritului de investigație, a curiozității științifice și
autocontrolului.
Specificul acestei metode constă în faptul că profesorul
nu comunică pur și simplu cunoștințe gata elaborate, ci îi
pune pe elevii săi în situația de căutare și descoperire.
Predarea-învățarea cu ajutorul problematizării se
realizează prin organizarea, de către profesor, a unor
situații-problemă. O situație-problemă desemnează o
situație conflictuală, contradictorie, ce rezultă din trăirea
simultană a două realități: experiența anterioară (cognitivemoțională) și elementul de noutate și surpriză,
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necunoscutul cu care se confruntă subiectul. Acest conflict
determină la elevi uimire, nedumerire, incertitudine,
curiozitate, ceea ce incită la căutarea și găsirea soluțiilor
corespunzătoare, la intuirea unor soluții noi, a unor relații
aparent absente între antecedent și consecvent
Pentru aplicarea acestei strategii euristice, un aspect
foarte important se referă la stabilirea lecțiilor sau
fragmentelor de lecții care pot fi asimilate sau aprofundate
cu ajutorul „înscenării” unor situații conflictuale între
cunoștințele însușite deja de elevi și noile date ce urmează
să fie descoperite.
Problematizarea realizează în procesul de învățare
strânse legături între profesori și elevi, accentul căzând
asupra activității elevului care, sub îndrumarea
profesorului, este continuu solicitat să rezolve problema
prin găsirea unor soluții eficiente, să controleze
veridicitatea soluțiilor, să sistematizeze, să fixeze și să
aplice în situații noi cunoștințele dobândite.
Învățarea problematizată vizează activitatea elevului
dirijată de profesor prin ceea ce se numește predare
problematizată. Se poate vorbi de succesul metodei
problematizării doar atunci când activizarea elevilor este
maximă, aceștia ajungând la soluționarea și rezolvarea
problemei.
Gradarea
dificultăților
în
învățarea
problematizată rezultă din modul cum se sprijină trecerea
gândirii elevilor din situații de învățare în care conflictul
între ceea ce știu și ceea ce se cere să afle este minor,
spre situații problematizate care solicită intens gândirea
divergentă.
Algoritmizarea este o metodă de învățare activparticipativă reprezentând o succesiune de operații care
aplicate în aceeași ordine fac posibilă rezolvarea
problemelor de același tip, pornind de la însușirea
conștientă a operațiilor pe care se bazează.
Un algoritm este caracterizat prin trei note definitorii:
1. caracterul precis determinat, succesiunea univoc
determinată a etapelor și operațiilor;
2. valabilitatea sa pentru o întreagă clasă de probleme;
3. finalitatea certă, rezolvarea cu certitudine a sarcinii
propuse.
Algoritmii prezintă următoarele proprietăți:
- determinarea, structura logică a algoritmului trebuie să
fie compact coerentă, fiecare operație să aibă un loc precis
fixat în cazul succesiunii generale;
- masivitatea, un algoritm trebuie să servească la
analiza, interpretarea și rezolvarea unei clase cât mai mari
de situații problematice;
- finalitatea cere ca aplicarea unui algoritm să conducă
la un rezultat cert.
Algoritmul constituie un număr de indicații precise de
care trebuie să se țină seama și care se desfășoară într-o
ordine strict stabilită în rezolvarea unor probleme de un
anumit tip sau de o clasă dată. Acesta este alcătuit pe baza
unor înlănțuiri de raționamente exprimând în mod sintetic
structura logică, internă a rezolvării unei anumite probleme
și constituie un instrument important în elaborarea
strategiei gândirii.
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Exercițiul este o metodă bazată pe acțiune care constă în
executarea repetată, conștientă și sistematică a unor
acțiuni, operații, procedee motrice sau mentale în scopul
transformării în deprinderi.
În folosirea unui exercițiu în scopul rezolvării de
probleme este necesar să se țină seama de următoarele
etape:
- analiza inițială a problemei;
- rezolvarea propriu-zisă a problemei;
- verificarea soluției obținute.
Etapele enumerate se pot modifica după natura
problemelor. Acolo unde problema permite mai multe căi
de rezolvare, profesorul analizează toate aceste căi și
selectează pe cele mai importante, propunându-le spre
rezolvare pe grupe, comparând rezultatele, avantajele și
dezavantajele fiecărei metode în parte. Se va evidenția în
mod obligatoriu cea mai bună soluție.
Avantajele metodei sunt concretizate în rezultatele
aplicării ei:
- formează o gândire productivă;
- oferă posibilitatea muncii independente;
- activează simțul critic și autocritic și îi învață pe elevi
să-și aprecieze rezultatele și metodele de lucru;
- oferă posibilitatea depistării și eliminării erorilor.
Utilizarea portofoliului ca metodă de evaluare în
practica școlara curentă se impune din ce în ce mai mult
atenției și interesului profesorilor. Portofoliul include
rezultatele relevante obținute prin celelalte metode și
tehnici de evaluare (probe orale, scrise, practice,
observarea sistematică a comportamentului elevului,
proiectul, autoevaluarea), precum și sarcini specifice
fiecărei discipline.
Portofoliul reprezintă ”cartea de vizită” a elevului,
urmărindu-i progresul de la un semestru la altul, de la un
an școlar la altul și chiar de la un ciclu de învățământ la
altul. Important rămâne scopul pentru care este proiectat
portofoliul, ceea ce va determina și structura sa. O funcție
importantă pe care o preia portofoliul este aceea de
investigare a majorității produselor elevilor, care, de obicei,
rămân neinvestigate în actul evaluativ, reprezentând în
același timp un stimulent pentru desfășurarea întregii
game de activități didactice. În același timp, sarcina
evaluării continue este preluată cu succes și fără tensiunea
pe care ar putea-o genera metodele tradiționale de
evaluare aplicate frecvent.
BIBLIOGRAFIE
1.Ciolac Rusu, A., Ciurchea, M., Iordache, I., Metodica
predării științelor biologice, Editura Didactică și
Pedagogică București, 1983
2.Barna, A., Pop, I., Suporturi pentru pregătirea
examenului de definitivare în învățământ, Editura
Didactică și Pedagogică București, 1998
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Principalele metode complementare de evaluare al
căror potențial formativ susține individualizarea actului
educațional prin sprijinul acordat elevului sunt
următoarele:
Observarea sistematică a activității și a
comportamentului elevilor furnizează profesorului
informații relevante asupra performanțelor elevilor săi,
din perspectiva capacității lor de acțiune și relaționare a
competențelor și abilităților de care dispun aceștia.
Pentru a atinge acest scop, profesorul trebuie să
utilizeze un instrumentar adecvat obiectului observării.
În mod practic, profesorul are la dispoziție trei modalități
de înregistrare a acestor informații.
fișa de evaluare;
scara de clasificare;
lista de control/verificare.
Este important de subliniat că aceste modalități de
înregistrare a informațiilor pot fi utilizate atât pentru
evaluarea procesului didactic, cât și a produselor
realizate de elevii, ceea ce permite surprinderea unor
aspecte comportamentale ale domeniului cognitiv, al
celui afectiv și precum și a celui psihomotor.
2. Investigația, ca metodă complementară de
evaluare, oferă posibilitatea elevului de a aplica în mod
creativ cunoștințele însușite în situații noi și variate, pe
parcursul unei ore sau unei succesiuni de ore de curs.
În cadrul unei investigații, obiectivele evaluate (de
exemplu:
definirea
și
înțelegerea
problemei;
identificarea procedeelor de obținere a informațiilor;
colectarea și organizarea datelor; formularea și testarea
ipotezelor; descrierea metodelor de investigație a
problemei; elaborarea unui scurt raport despre
rezultatele investigației), capătă semnificații diferite,
corelate cu gradul de complexitate a sarcinii de lucru și
cu natura disciplinei la care se aplică.
Activitatea didactică desfășurată prin intermediul
acestei practici evaluative poate să fie organizată
individual sau pe grupuri de lucru
Investigația se prezintă ca un instrument ce
facilitează aplicarea în mod creativ a cunoștințelor și
explorarea situațiilor noi sau foarte puțin asemănătoare
cu experiența anterioară. Aceasta este o activitate care
se poate derula pe durata unei ore de curs sau a unei
succesiuni de ore de curs, în timpul căreia elevii
demonstrează o gamă largă de cunoștințe și capacități.
Elevul sau grupul de elevi primesc o temă cu sarcini
precise, bine circumscrise. Se poate formula și sub
forma unor teme pentru acasă, dar definitivarea se va
face în clasă, prin comentarea concluziilor.
3. Referatul permite o apreciere nuanțată a învățării
și identificarea unor elemente de performanță
individuală a elevului, care își au originea în motivația lui
pentru activitatea desfășurată. Se pot diferenția două
tipuri de referate:
Referat de investigație științifică independentă, bazat
pe descrierea demersului unei activități desfășurate în
clasă și pe analiza rezultatelor obținute.
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Referat
bibliografic,
bazat
pe
informarea
documentară, biografică.
Caracteristicile esențiale ale referatului sunt legate
de următoarele aspecte:
- Caracterul formativ și creativ, reușind să cuprindă
zone întinse de conținut;
- Caracterul integrator, atât pentru procesele de
învățare anterioare, cunoștințele disciplinare și
interdisciplinare, cât și pentru metodologia cercetării
științifice, fiind astfel o modalitate de evaluare foarte
sugestivă, precisă, intuitivă și predictivă;
- Permit abordarea unor domenii noi, ce reprezintă
extinderi ale conținutului,în măsura în care tematica
propusă este justificată didactic și există resurse în
abordarea ei;
4. Proiectul reprezintă o activitate de evaluare mai
amplă decât investigația. Proiectul începe în clasă, prin
definirea și înțelegerea sarcinii de lucru-eventual și prin
începerea dezvoltării acesteia se continuă acasă pe
parcursul a câtorva zile sau săptămâni, timp în care
elevul are permanente consultări cu profesorului și se
încheie tot în clasă, prin prezentarea în fața colegilor a
unui raport asupra rezultatelor obținute și, dacă este
cazul, a produsului realizat.
Este obligatoriu ca elevii să dispună de anumite
precondiții:
- să prezinte un anumit interes pentru subiectul
respectiv;
- să cunoască dinainte unde își vor găsi resursele
materiale;
- să fie nerăbdători în a crea un produs de care să
fie mândri;
- să nu aleagă subiectul din cărți vechi sau să
urmeze rutina din clasă;
- să spere că părinți vor fi înțelegători și interesați
de subiectul ales.
Capacitățile care se evaluează în timpul realizării
proiectului pot fi:
- capacitatea de a observa și de a alege metodele
de lucru;
- capacitatea de a măsura și de a compara
rezultatele;
- capacitatea de a utiliza corespunzător
bibliografia ;
- capacitatea de a manevra informația și de a
utiliza cunoștințe;
- capacitatea de a raționa și de a utiliza proceduri
simple;
- capacitatea de a investiga și de a analiza;
- capacitatea de a sintetiza și de a organiza
materialul;
- capacitatea de a realiza un produs.
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Etapele prin care trebuie să treacă participanții sunt
următoarele:
- stabilirea domeniului de interes;
- stabilirea premiselor inițiale - cadru conceptual,
metodologic, date generale ale investigației;
- identificarea și selectarea resurselor materiale;
- precizarea elementelor de conținut;
- prezentarea rezultatelor.
5. Portofoliul reprezintă „cartea de vizită” a elevului,
urmărindu-i progresul de la un semestru la altul, de la
un an școlar la altul și chiar de la un ciclu de învățământ
la altul. Important rămâne scopul pentru care este
proiectat portofoliul, ceea ce va determina și structura
sa. Alături de scop, în definirea unui portofoliu sunt la fel
de relevante contextul și modul de proiectare a
portofoliului. O funcție importantă pe care o preia
portofoliul
este
aceea
de
investigare
a
majorității”produselor” elevilor, care de obicei rămân
neinvestigate în actul evolutiv, reprezentând în același
timp un stimulent pentru desfășurarea întregii game de
activități didactice. În același timp, sarcina evaluării
continue este preluată cu succes și fără tensiunea pe
care ar putea-o genera metodele tradiționale de
evaluare aplicate frecvent. Utilizarea portofoliului ca
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metodă complementară de evaluare în practica școlară
curentă se impune din ce în ce mai mult atenției și
interesului profesorilor. Portofoliul include rezultatele
relevante obținute prin celelalte metode și tehnici de
evaluare (probe orale, scrise, practice, observarea
sistematică a comportamentului elevului, proiectul
autoevaluarea), precum și sarcini specifice fiecărei
discipline.
6. Autoevaluarea prin informațiile pe care le
furnizează, are un rol esențial în întregirea imaginii
elevului din perspectiva, judecății de valoare pe care o
emite profesorul. Pentru ca evaluarea să fie resimțită de
către elev ca având un efect formativ, raportându-se la
diferite capacități ale sale în funcție de progresul realizat
și de dificultățile pe care le are de depășit, este foarte
utilă formarea și exersarea la elevi a capacității de
autoevaluare. Elevii au nevoie să se autocunoască.
Bibliografie:
Andrei,M., Mohan,G., Natura Biologie, Arad, 2007
Andrei,M., Natura Biologie, Arad, 2009

PROIECTAREA DEMERSULUI DIDACTIC
ARTICOL DE SPECIALITATE

„Socrate spunea că acei care știu ce este fiecare
lucru sunt în stare să explice și celorlalți pe cănd cei
care nu știu este firesc să se înșele și pe ei și să
înșele și pe alții” (Xenofon)
Se știe că un
lucru bine făcut are
la bază o etapă
premergătoare.
Proiectarea
didactică
este
etapa
premergătoare
a
actului didactic. În
învățămănt există
cadre
didactice
care
consideră
proiectarea o etapă
necesară, dar și altele, care apreciază că aceasta ar
putea lipsi. Cea de-a doua poziție este determinată de
numărul mare de documente care se elaborează
obligatoriu de cadrele didactice, uneori nejustificat.
Proiectarea didactică nu poate să lipsescă din
preocupările profesorilor pentru că o lecție bună este
întotdeauna rezultatul unei proiectări corespunzătoare.
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Documentul
de
proiectare trebuie să
fie
un
instrument
necesar
de
lucru
pentru cadrul didactic.
Conceptul
de
proiectare pedagogică
reprezintă activitatea
de
structurare
a
acțiunilor și operațiilor
care
asigură
funcționalitatea
sistemului
și
a
procesului de învățământ la nivel general,
specific/intermediar și concret/operațional conform
finalităților elaborate în termeni de politică a educației.
Semnificația actuală a proiectării pedagogice constă
în:
design instrucțional care presupune analiza tuturor
componentelor curriculumului (finalități, conținuturi,
strategii de predare, strategii de evaluare);

Catedra 88-89

Editura: CATEDRA, ISSN: 1582-3091

LICEU

PROIECTAREA DEMERSULUI DIDACTIC
ARTICOL DE SPECIALITATE

abordarea comparativă a metodelor proiectării,
astfel:
Tradițional: modelul didacticist – reprezintă un
model centrat asupra conținuturilor, respectiv asupra
acțiunilor de predare, subordonând obiectivele,
metodologia și evaluarea într-o logică proprie
”învățământului
informativ”
care
supralicitează
transmiterea de cunoștințe, dirijarea exclusivă a
instruirii, unilateralizarea procesului de formare a
elevilor;
Modern: modelul curricular – este centrat asupra
obiectivelor activității de instuire/educație urmărind, cu
prioritate, optimizarea raporturilor de corespondență
pedagogică între elementele componente (obiective –
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conținuturi – metodologie – evaluare), între acțiunile de
predare – învățare – evaluare, subordonate finalităților
angajate la nivel de sistem și de proces.
Bibliografie:
Liviu Ardelean și Nicolae Secelean -”Didactica
matematicii, managementul, proiectarea și evaluarea
activităților didactice”, Editura Universității ”Lucian
Blaga”, Sibiu, 2007.

CREATIVITATEA DIDACTICĂ

Motto: „O școală în care profesorul nu învață și el este o absurditate.” (Constantin Noica)
O primă definiție sintetică aparține Erikăi Landau, ce
consideră creativitatea ca fiind un proces care duce la
un anumit produs, caracterizat prin originalitate sau
noutate și prin valoare sau utilitate socială. Pentru a ne
referi la creativitatea didactică - ce formează sfera de
preocupare a prezentării de față - este necesar să ne
reamintim care este menirea cadrului didactic. După
opinia lui Ioan Bontaș, „profesorul îndeplinește o
profesiune de o deosebită importanță, aceea care
asigură formarea și pregătirea personalității tinerelor

generații și pregătirea lor profesională în cadrul
instituțiilor de învățământ, strâns legată de viață, de
activitățile socio-profesionale, morale și cetățenești”.
Prin aceasta, dascălul contribuie la realizarea celui mai
important „produs” al societății, omul pregătit
profesional, care se integrează în activitățile social-utile,
determinând - direct sau indirect - producerea de bunuri
materiale și spirituale, progresul continuu al societății.
Pagina 56 din 73

Profesor Ionela-Rodica GHERMAN
Colegiul Tehnic “Viceamiral Ioan Bălănescu” Giurgiu
Continuare în pagina 57

Deducem așadar, că profesorul nu trebuie să se mai
mulțumească numai cu asimilarea și transmiterea
datelor oferite de documentare; el trebuie să încerce să
își dezvolte treptat și capacitatea de creație în domeniul
disciplinei predate. O modalitate ar fi anumite prelucrări,
analize, combinări de date existente, realizate
independent, care să sporească informația și aplicația
în domeniul de specialitate. O altă modalitate, pentru cei
care predau discipline experimental-aplicative, tehnice,
ar fi cercetarea experimentală în laborator, folosind
mijloace și tehnici moderne, inclusiv informatice, de
investigație, în vederea aducerii a ceva nou sub raport
ideatic sau practic. Pentru profesorii ce predau
discipline umaniste, se poate obține creativitate în
domeniul lingvistic, al criticii literare, în arte plastice, în
poezie, în povestiri, în nuvele, în romane sau în eseuri.
Experiența a dovedit că spiritul creativ al dascălului ia sporit pregătirea și valențele profesionale, de
specialist, i-a dezvoltat autoritatea și prestigiul ca
intelectual, l-a definit ca cercetător, ca om de știință. În
acest sens, Tudor Vianu prezenta două exemple opuse
de profesori cu o orientare unilaterală: profesorulvictimă a rutinei, însă conștiincios - își face datoria fără
o contribuție personală la filtrarea informațiilor,
salvându-și monotonia, numai prin corectitudinea ce-i
asigură valoarea ca dascăl; cel de-al doilea, un
cercetător aflat din întâmplare la catedră, uneori fiind o
personalitate în disciplina pe care o predă, inventiv și
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partea profesorului. Nu spontaneitatea unei lecții
predate ad-hoc, din amintirile profesorului, constituie
premisa creativității, ci zăbovirea asupra fiecărei lecții,
sistematizarea materialelor didactice și a informațiilor
(ce trebuie mereu reîmprospătate!), meditarea asupra
subiectului reprezintă calea către „iluminarea”, sclipirea
care să confere originalitate demersului didactic, care
însă trebuie adecvată ulterior capacității intelectuale a
receptorilor.

sclipitor – ratează totuși ipostaza de profesor, căci este
distrat, nepunctual și neconștiincios.
Având
în
vedere
existența
unor
etape
interdependente în desfășurarea procesului creativ
(preparația, incubația, inspirația, verificarea), trebuie
precizată o condiție esențială pentru creativitatea
didactică: pregătirea riguroasă a orelor de curs din
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INTEGRAREA ADOLESCENTULUI CU
ADHD ÎN SOCIETATE

Needucați, neliniștiți, imprevizibili, provocatori,
sfidători, leneși sunt adjective adesea folosite la adresa
copiilor care suferă de tulburare de hiperactivitate cu
deficit de atenție (în engleză ADHD-Attention Deficit/
Hyperactivity Discorder), caracteristici care sunt
susceptibile și devin etichetele lor permanente,
rezultând consecințe negative în viața de zi cu zi, daca
nu au un sprijin care să îi ajute să se adapteze la mediul
în care trăiesc.
ADHD este o tulburare neurobiologică(Barklez,
1997), o afecțiune manifestată prin deficit de atenție și
impulsivitate sau/ și hiperactivitate, ale cărei manifestări
simptomatice depind foarte mult de relația dintre
caracteristicile principale ale tulburării și mediul
înconjurător.
Este un sindrom ce debutează la o vârstă fragedă,
se accentuează în ultimii ani de adolescență, chiar si la
începutul vieții adulte, studiile demonstrând că deși
avansarea în vârstă prezintă caracteristici diferite față
de cele din copilărie, ele dispar cu trecerea timpului.
Când spun adolescent cu ADHD, mă gândesc
inevitabil la ce vor face atunci când vor fi ”mari”, când
vor fi nevoiți să fie independenți, să se integreze în
societate, să fie responsabili pentru faptele lor și ce vor
face atunci când vor eșua.
Legislația și educația copiilor cu cerințe educative
speciale, prevăzută în România, le garantează ajutorul
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până la un anumit punct în creșterea și educarea lor.
Adolescenții cu ADHD în afară de faptul că sunt nevoiți
să trăiască cu această tulburare, ei doresc la fel ca toți
adolescenții să se îndepărteze treptat de dependința
față de părinți, doresc să experimenteze independent
viața și schimbările fizice și psihologice, pentru a-și
defini identitatea.
UNESCO definește integrarea ca un ansamblu de
măsuri care se aplică diverselor categorii de populație și
urmărește înlăturarea segregării sub toate formele.
Cercetările moderne și teoriile atestă că integrarea
socială nu poate fi separată de cea școlară, ea se face
treptat, pe măsura dezvoltării unui copil, a devenirii lui
ca „ființă socială”, școala reprezentând un factor și un
mediu fundamental al socializării la vârsta copilăriei.
Integrarea se face prin următoarele etape, etape
prezentate de mai mulți autori, printr-o structură pe patru
niveluri:
integrarea fizică - are ca scop integrarea copiilor cu
dizabilități în clase/grupe de învățământ obișnuit cu
scopul reducerii distanței fizice dintre ei și copiii
obișnuiți;
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integrarea funcțională/ pedagogică- se axează pe
participarea copiilor integrați într- un proces de învățare
comun cu ceilalți elevi din clasa obișnuită;
integrarea socială- presupune includerea copiilor cu
CES în activități școlare și extrașcolare, activități
realizate cu același grup;
integrarea societală- apare atunci când persoanele
cu nevoi speciale, accede la sentimentul de apartenență
și participare la viața comunității.
Aceste patru etape de integrare sunt în relații de
interdependență, constituind creșterea progresivă de la
integrarea fizică la cea socială, având în vedere atât
școlaritatea, profesionalizarea sau adaptarea la viața
socială.
Managementul corect și valorificarea punctelor tari
pot transforma acești adolescenți în adevărate valori ale
umanității, așa cum demonstrează analiza vieții unor
personalități din cele mai vaste domenii ale vieții și a
culturii.

LICEU

Profesor Liliana Mihaela GUȚĂ
Colegiul Tehnic ”Vicemiral Ioan Bălănescu”, Giurgiu
Urmare din pagina 57

BIBLIOGRAFIE
Ghidul Sprijin Individualizat pentru Învățare
(Ministerul Educației și Cercetării, Seria Educația
Incluzivă, 2007).Jerry Olsen, Thomas W. Nielsen
(2009). Noi metode și strategii pentru managementul
clasei, Didactica Publishing House, București.
Jerry Olsen, Thomas W. Nielsen (2009). Noi metode
și strategii pentru managementul clasei, Didactica
Publishing House, București.
Kieran Egan, Ștefan Popenici (2007). Educația
elevilor hiperactivi și cu deficit de atenție. Ghid pentru
părinți
și cadre didactice
din învățământul
preuniversitar, Didactica Press, București.Rief, Sandra
2003: The ADHD Book Of List, San Francisco: JosseyBass.

FIZICA ȘI VIAȚA

Proiect de cercetare realizat de profesor Mișoc Mariana Adela cu elevii Liceului Teoretic” N. Cartojan
”- Giurgiu și prezentat la” Concursul Național de Fizică pentru elevi ” Hands on Universe ”, Facultatea de
fizică, Universitatea București
Cuvinte cheie: energie, latitudine, radiația solară,
energia medie, prețul apartamentului
Energia este o resursă indispensabilă și prețioasă.
Avem nevoie de energie ca să ne încălzim, să mâncăm,
să ne deplasăm la distanță și să producem bunuri de
consum. Sursele de energie care nu pot fi regenerate
ușor-petrolul, gazele naturale, cărbunele, apa și uraniul
se consumă într-un ritm foarte rapid și întreaga omenire
trebuie să adopte o schimbare de atitudine. Sursa de
energie a viitorului este Soarele cel mai mare izvor de
energie pentru pământ.
Viața pe pământ e dependentă de energia eliberată
de Soare! Lumina reprezintă o formă importantă de
energie. În interiorul Soarelui se succed continuu reacții
termonucleare de fuziune, care eliberează cantități
enorme de energie. Pământul primește o energie a cărei
densitate de putere este p=1350W/m2 și dacă neglijăm
reflexiile și absorbția în atmosferă atunci puterea totală
Pt primită de Pământ este:
Pt= πR2pp =1,72.1017 W, unde Rp-raza pământului,
Rp = 6370 km
Evident, o sursă terestră de energie care să dezvolte
o astfel de putere nu există. Energia solară care ajunge
pe Pământ în 40 de minute ar fi de ajuns pentru a
acoperi nevoia de energie a întregii omeniri. Dar,
utilizarea energiei solare înseamnă conversia ei în alte
forme de energie, lucru care nu este ușor și necesită
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cheltuieli mari. O parte din energia Soarelui ajunge pe
Pământ, cu o intensitate care variază în funcție de loc,
dar și de sezon și oră. Mai știm că soarele din august nu
încălzește la fel ca cel din decembrie. Aceste lucruri neau făcut să ne gândim la un proiect prin care să scoatem
în evidență modul în care oamenii pot să beneficieze cât
mai mult și mai ieftin de energia Soarelui și atrage
atenția asupra unor aspecte esențiale când vrem să
cumpărăm un apartament. Toți știm că aceasta are
legătura cu lumina, adică cu luminozitatea camerelor.
Proiectul încurajează elevii să efectueze un
studiu de teren și să adune date despre suprafața
apartamentelor și ferestrelor lor, orientarea, etajul la
care se află aceste apartamente, precum și despre
prețul acestora în funcție de orientare și nivel. De
asemenea, elevii au examinat relația dintre variația
prețurilor imobiliare, economie, conceptele de
astronomie și științele Pământului. În această lucrare
analiza expunerii solare și a direcției razelor se referă la
emisfera nordică. Această activitate cuprinde noțiuni de
fizică, astronomie, geografie matematică elementară,
deci este o activitate interdisciplinară.
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Activități ale elevilor: colectare de date,
completare de formulare, date introduse în programul
Java, reprezentări grafice, interpretări și comentarii.
Este necesar studiul de teren pentru colectarea datelor
cu scopul de a familiariza elevii cu mediul lor social și
geografic. Toate activitățile au fost concepute cu scopul
de a procesa și analiza datele folosind un PC. Am folosit
un program JAVA pentru partea de astronomie a
proiectului. Programul oferă noțiuni ajutătoare despre
radiația Soarelui și latitudine și încurajează elevii să se
familiarizeze singuri cu concepte cum ar fi energia,
absorbția energiei și fluxul radiant. Programul JAVA se
poate găsi la adresa: www.science-on-stage.de.
Programul ajută la vizualizarea direcției razelor de
Soare față de o fereastră orientată spre sud la
echinocțiu. De asemenea, el va oferi o idee despre
influența latitudinii asupra energiei primite de la Soare,
va calcula energia totală medie zilnică care intră într-un
apartament prin ferestrele orientate spre sud (circa
10m2) și stochează datele. În același timp, se
evidențiază partea din radiația solară pe metru pătrat
care ajunge pe Pământ după absorbția atmosferică.
Desfășurarea activității și observații:
Elevii observă că razele solare intră prin ferestre în
interiorul unui apartament în funcție de orientarea lui și
de perioada din an. Ei adună datele despre suprafața
totală a unui apartament cu expunerea spre sud și
despre latitudinea locului și observă ușor că lumina
solară nu ajunge la primul etaj la fel ca la etajul opt. De
asemenea, observă că pot fi clădiri așezate față în față
sau arbori înalți, care umbresc în partea de jos fațada
ce ne interesează. Ca rezultat, etajele inferioare
primesc mai puțină lumină, în timp ce etajele superioare
primesc mai multă lumină solară. Deci, un apartament
situat la etajele superioare este de preferat, deoarece
vom plăti mai puțin la factura de energie electrică. Alt
aspect important este că ochii noștri vor fi mai protejați
la etajele superioare pentru că lumina naturală este
sursa cea mai sănătoasă pentru organismul
uman(vederea diurnă). Aceleași considerente se aplică
și la orientarea apartamentului după punctele cardinale.
Elevii sunt capabili să sesizeze că o bună orientare a
apartamentului în funcție de punctele cardinale (sud,
est, vest, nord) permite să beneficiezi de lumina solară
și de căldura datorată ei și că acest lucru este un bun
motiv de a plăti mai mult sau mai puțin pentru un
apartament. De exemplu, iarna, pe partea sudică a
clădirii, razele solare luminează în întregime ferestrele
și pătrund în toată camera. Avem astfel, o încăpere
luminoasă și călduroasă și economisim energie
electrică. În timpul verii, razele soarelui sunt mai
înclinate față de perete. Soarele este mai sus și lumina
nu intră în cameră cu mare intensitate. Camera sudică
este mai puțin călduroasă decât una din partea vestică.
În figurile(1 și 2) de mai jos, în care peretele este dispus
către sud, am reprezentat unghiurile de înclinație ale
razelor solare la amiază. În această perioadă de timp,
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Soarele atinge cea mai înaltă latitudine față de orizont
în ziua de solstițiu (21-decembrie-solstițiu de iarna -21
iunie solstițiul de vară în emisfera nordică). Am analizat
în continuare comportarea razelor solare în cazul în
care peretele are dispunerea spre vest sau spre est.
Am comparat avantajele și dezavantajele diferitelor
orientări și am tras concluzii relevante.
Când peretele este cu dispunerea spre est,
orientarea este, de asemenea, bună pentru că razele
Soarelui pătrund în cameră în primele ore ale dimineții
când nu sunt așa de puternice și nu încălzesc mult
camera. Iarna este plăcut pentru că Soarele încălzește
întreaga cameră și o umple cu lumină. Vara, razele
Soarelui lucrează la fel, cu toate că ele încălzesc mult
mai puternic decât iarna în același interval de timp, dar
Soarele este mult mai sus față de orizont și doar o parte
din razele lui intră în cameră. Un apartament orientat
spre est este a doua opțiune după cel orientat cu fața
spre sud.
Razele solare iarna Razele solare vara

Dacă peretele are dispunerea spre vest, condițiile
de încălzire și iluminare diferă. Iarna apusul are loc
devreme și camera primește doar ultimele raze ale
soarelui din aceea zi. Camera se va încălzi puțin de la
Soare. Vara apartamentul este deja cald când razele de
soare intră în cameră, din cauza temperaturii exterioare.
Apartamentul spre vest este foarte călduros vara, un
lucru care provoacă un disconfort și un consum mai
mare de energie electrică (dacă se folosește aer
condiționat sau ventilatoare). În apartamentul situat
spre nord radiația solară nu încălzește camera, necesită
un consum mai mare de energie electrică iarna, dar este
o variantă bună pentru vară. Datele de intrare pentru
programul JAVA introduse de elevi au fost: radiația
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solară constată ce ajunge de Pământ-R, latitudinea, aria
totală a ferestrelor cu dispunere sudică.
Analiză asupra modului de lucru: Putem considera
că radiația solară, care ajunge la suprafața Pământului,
exprimată ca energie pe unitatea de timp și de
suprafață, este de aproximativ R= 200W/m2. (vezi
www.home.iprimus.com.au/nielsens/solrad.html)
Elevii au făcut următoarele măsurători( FIȘĂ DE
DATE 1):
FIŞĂ DE DATE 1
ENERGIE CE INTRĂ ÎN APARTAMENT ÎNTR-O ZI LA RADIAŢIE SOLARĂ
CONSTANTĂ ŞI LATITUDINE VARIABILĂ
t(h)
6
6
6
6
6
6
6

S(m2)
10200
10
10
10
10
10
10

R(W/m2)
200
200
200
200
200
200
200

λ(°)
0
35
40
45
50
55
90

E(kJ)
0
24778
27758
30547
32 420
36688
43200

E=energia medie primită prin ferestre într-o zi medie exprimată în kJ
t=6ore=6*3600secunde
R=radiaţia solară exprimată în W/m2
λ =latitudinea locului în care se află apartamentul(unghiul)
S=suprafaţa ferestrelor exprimată m2

Dacă luăm în considerare ca radiația solară să fie un
parametru variabil, dependent de vreme, de condiții
climatice, de situații speciale meteorologice, de
acoperirea medie cu nori obținem următorul tabel de
valori( FIȘĂ DE DATE 2):
FIȘĂ DE DATE 2
ENERGIE CE INTRĂ ÎN APARTAMENT ÎNTR-O ZI
LA RADIAȚIE SOLARĂ VARIABILĂ ȘI LATITUDINE
CONSTANTĂ
t(h)
λ
E(kJ)
S(m2)
R(W/m2)
6
10
100
45
15273
6
10
200
45
30547
6
10
300
45
45820
6
10
400
45
61094
6
10
500
45
76170
6
10
600
45
90234

Putem considera cantitatea de energie care intră în
apartament pe unitatea de timp ca fluxul de energie
solară ce pătrunde prin suprafața ferestrelor. Acesta
poate fi definit ca:
F=R*S*sin( λ), unde λ este latitudinea locului în care
se află apartamentul.
Apoi mediem această radiație pentru orientarea
apartamentului, presupunând că radiația încălzește
suprafața ferestrelor 6 ore pe zi. Elevii au realizat grafice
cu datele colectate și au constatat că energia medie
primită de un apartament aflat la latitudine de 45° crește
direct proporțional cu fluxul radiației solare, figura 1.
Instantaneu din programul Java la 45° pentru
valoarea fluxului de radiație solară de 300W/m2

S-a calculat unghiul dintre altitudinea medie a
Soarelui la amiază față de orizont, pe o perioadă de un
an și altitudinea la echinocțiuri. Acest unghi este unghiul
complementar al latitudinii. De asemenea, unghiul
latitudinii este egal cu unghiul pe care–l fac pereții
externi ai apartamentelor și ferestrele cu lumina solară.
Instantaneu din programul Java la latitudine 90° și
flux 200W/m2
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Pe măsură ce latitudinea crește, la aceeași radiație
solară, o cameră cu aceeași suprafață a ferestrelor,
primește o cantitate mai mare de energie. La Ecuator,
latitudine 0°, energia primită este 0, iar la poli, latitudine
90°, energia primită este maximă.
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2. Iordănescu Anca, Fuziunea termonucleară
controlată, Editura Albatros, București,1982
3.Sfichi Romulus, Caleidoscop de fizică, Editura
Albatros, București,1988
4.iStage-Materiale didactice pentru predarea
științelor cu ajutorul TIC, Science on Stage
Deutschland, 2012
5.Manual de astronomie, clasa a XII a, Editura
Didactică și Pedagogică, București
FOTOGRAFII DIN TIMPUL ACTIVITĂȚILOR:

CONCLUZII: Elevii au fost capabili să înțeleagă că
lumina solară constituie un motiv pentru a stabili prețul
unui
apartament;
s-au
interesat
de
prețul
apartamentelor din diferite cartiere și de orientarea lor,
au vizitat diverse apartamente și au realizat o matrice
preț–așezare apartament. Proiectul îi învață pe elevi
cum să-și aleagă sau cum să-și proiecteze o locuință, îi
învață să optimizeze cheltuielile pentru energie.
Această activitate ar fi mult mai valoroasă dacă ar fi
inclusă într-un proiect internațional sau cel puțin, în
cadrul lui să fie implicate mai multe orașe din aceeași
țară. În acest caz, elevii pot compara situații total diferite
în ceea ce privește clima, latitudinea, condițiile
economice și geografice. Rezultatele obținute pot fi
publicate în ziarele locale.
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admitere în învățământul superior, Editura Științifică,
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Imperiul roman ajuns la apogeul puterii sale, era
caracterizat prin urbanizarea zonelor pe care le
incorporase între granițele sale. Odată cu criza secolului
al-III-lea și datorită migrațiilor popoarelor de origine
germană, orașele europene intra în regres, mai ales în
zona occidentală, în timp ce Bizanțul a reușit să își
conserve și mai eficient vechea așezare urbană. În
ciuda decăderii evidente, în Occident nu s-a pus
problema unei dispariții totale a orașelor. Ele se
păstrează în zona italiană fiind bine ancorate de multă
vreme. Se păstrează și acele orașe în care popoarele
barbare au funcții religioase și politice (servesc ca
reședințe pentru reprezentații bisericii și pentru regi).
Cele mai importante zone episcopale sunt Roma, dar și
alte orașe precum Milano, Tours, Soissons.
Se poate observa că regiunile de continuitate
urbană sunt cele din zona mediteraneeană care a fost
intens urbanizata încă din Imperiul Roman. Aspectul
care suferă o atenuare semnificativă până aproape de
dispariție este reprezentat de funcția productivă și
economică a orașului, având rolul de centru
meșteșugăresc și de schimb comercial. Orașele parcurg
o nouă etapă a dezvoltării lor odată cu evoluția
constatată în lumea rurală începând cu veacurile IX-XI.
Progresul producției agricole a permis susținerea unor
categorii care nu aveau preocupare principală
agricultura, precum meșteșugarii și negustorii5.
Dezvoltarea populației bazată pe varietatea
posibilităților de a procura mai multă hrană, conduce la
formarea unor noi așezări și pune bazele unei cereri de
produse meșteșugărești. Odată cu progresul calitativ și
cantitativ al schimburilor economice, se poate constata
o revigorare a orașelor în regiunile unde acestea deja
existau și crearea unora noi acolo unde nu existau ori
erau în număr redus. Bazele viitoarelor orașe pot fi
reprezentate fie de o mănăstire, fie de un castel feudal
care genera protecție tocmai datorită zidurilor sale.
Castelul feudal mai avea rolul de a fi un centru politic și
administrativ, care, prin numărul destul de mare al
locuitorilor săi, genera o piață de desfacere pentru
diverse produse pentru a atrage negustorii să își
plaseze așezările6.
Lumea medievală a fost întotdeauna plasată sub
semnul a ceea ce Lucian Blaga a numit „spiritul ordinii
ierarhice”7. Prin urmare, structura ierarhică a dreptului
de proprietate asupra terenurilor, caracterizată prin
coordonarea boierilor și folosind drepturi, a găsit
întotdeauna un corespondent în structura ierarhică a
rapoartelor vasale8. Este foarte cunoscut faptul că
relația om-pământ a fost vitală pentru Evul Mediu.
Cursul: „STAT ŞI SOCIETATE MEDIEVALĂ, Antal LUKACS Ecaterina
LUNG 2011, Program de conversie profesională la nivel postuniversitar
pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Specializarea
ISTORIE, Forma de învățământ ID - semestrul II”, pag 75-76
6
Ibidem, pag 76
7 Lucian Blaga, “Fenomenul stilului şi metodologia”, in Trilogia culturii,
București, 1969, pag. 5
5

Pagina 62 din 73

Dan-Alexandru PETRIA
Liceul Teoretic “Nicolae Cartojan
Continuare în pagina 63

Natura acestei relații, modul în care omul și-a conceput
legătura cu pământul, a determinat economia să aibă
prosperitate, statut juridic și politic.
Spre exemplu, în veacul al-XIII-lea, Europa
Occidentală și cea Răsăriteana cunosc o largă
expansiune politico-economică orientată spre partea de
est. În anul 1204, Constantinopolul a fost cucerit în
cadrul Cruciadei a-IV-a, aspect ce a permis răspândirea
influenței economice a negustorilor italieni până în zona
Marii Negre. În nord, orașele care compuneau Liga
Hanseatică (alianță militară și comercială a orașelor de
la Marea Nordului până la Marea Baltică) gestionau
comerțul în Marea Baltica. La solicitarea regilor Poloniei
și Ungariei, un număr mare de coloniști, mai ales cei de
origine germană, își părăsesc zonele de locuit și se
stabilesc în noile regiuni, aducând o pondere
semnificativă la dezvoltarea economică a orașelor9.
La nivel social, orașul este caracterizat de
diferențe sociale generate de ocupațiile locuitorilor săi,
între care cele mai frecvente fiind cele meșteșugărești
și activitățile comerciale. Alte diferențe fac referire la
gradul de înstărire al locuitorilor. Lumea urbană se
dezvoltă în relație cu cea rurală, ultima fiind formată din
cele trei categorii sociale tradiționale: cei care se roagă,
cei care se luptă și cei care muncesc. Membrii
aristocrației ecleziastice alături nenobilii precum
orășenii bogați, din grupul cărora fac parte negustorii,
patronii, meșteșugarii, zarafii și cămătarii, formau
patriciatul urban care achiziționau domenii rurale pentru
a se dezvolta precum nobilii și pentru a ocupa cele mai
importante funcții în oraș. A doua categorie socială este
reprezentată de meșteșugari, micii negustori, salariații,
liber profesioniștii precum profesorii, notarii și medicii.
Ultima categorie socială este plebea urbană,
semnificativă ca număr și de multe ori revoltată,
generându-se conflicte de-a lungul vremii între aceste
categorii sociale10.
La nivelul organizării interne, orașele aveau
diferite grade de autonomie. Existau orașe cu
autonomie limitată (statele centralizate), orașe de tip
“imperial” sau “libere” din Germania și republici
independente din zona italiană. Principalele instituții
care guvernau un oraș erau: Adunările generale ale
locuitorilor (nu erau foarte des consultate de fapt),
Consilii ale orașului (se ocupau cu problemele

Radu Manolescu, “Societatea feudală în Europa apuseană”, Editura
Stiintifica,Bucureşti, 1974, pag. 253.
9 Jacques Le Goff, “Civilizația Occidentului medieval,” trad. de Maria
Holban , Editura Ştiinţifică ,Bucureşti:, 1970, pag. 314-322;
10
Ecaterina Lung,Gheorghe Zbuchea “Istorie medie universală si Europa
medievală (secolele V-XV)” Editura Fundaţiei România de Mâine
,Bucureşti,2003,pag 176
8
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administrative), puterea executivă cu aspect colegial
(consulii) sau personal (primarul).
Regimul politic al orașelor era format fie din
patriciat sau patriciat nobiliar precum în orașele
hanseatice sau italiene; corporativ în care breslele erau
la conducere; de conducere personală precum familia
de Medici din Florența în veacul al-XV-lea. Sistemul
feudal s-a menținut și în zona urbană. Orașul medieval
trebuia să asigure securitatea zonei, motiv pentru care
au fost ridicate ziduri de apărare pentru a stopa
eventuale atacuri. Orașul medieval cuprindea spații
publice precum piețele centrale, loc de adunare, clădiri
publice precum case ale sfatului ori palate ale instituțiilor
urbane. Orașul medieval avea între zidurile sale și
grădini de zarzavat, terenuri cultivate.
Activitățile economice urbane sunt caracterizate
în principal de prezența meșteșugarilor. Cele mai
importante meșteșuguri erau cele textile precum
postăvăritul, specifice orașelor din nordul Italiei, din
nordul Franței, Anglia și Germania. Alte meșteșuguri
presupuneau prelucrarea metalelor pentru a obține în
final unelte sau arme. Mai existau și meșteșuguri legate
de construcții și alimentare (brutari, măcelări).
Meșteșugurile erau specifice meșterilor patroni care
dețineau un atelier în care munceau, fiind ajutați de calfe
(lucrători remunerați) și ucenici. Ucenicia începea din
adolescență de la 12 ani și în funcție de dificultatea
meșteșugului care trebuia însușit, se putea întinde pe o
perioadă între 2 și 12 ani.
După terminarea acestei probe, dacă ucenicul
dovedea pricepere printr-o probă de măiestrie susținută
în fața membrilor breslei, ucenicul devenea calfă. Dacă
demonstra contrariul, el devenea lucrător salariat.
Comerțul era o activitate tipic urbană ce s-a concretizat
în mai multe zone europene precum Italia, Franța,
Germania, zona Marii Baltice, sudul Angliei. Orașele din
zona baltică și a Mării Nordului s-au grupat în anul 1356
într-o alianță numită Hansa care gestiona comerțul din
acesta regiune. Negustorii s-au grupat în ghilde
(asociații profesionale create pentru a apăra interesele
acestora). Un rol important în dezvoltarea comerțului lau avut și cămătarii11.
Ghildele sau breslele gestionau aprovizionarea cu
materii prime, cantitatea și calitatea producției, zonele
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de desfacere și salariile. Breslele s-au dezvoltat mai
ales în secolele XII-XIII, au asigurat un trai decent și au
pus bazele unui nivel sporit al calității produselor create
în atelierul meșteșugăresc.
La nivel ierarhic, după perioada de ucenicie, calfa
putea să devină meșter. De fapt, lucrarea de măiestrie
care era decisivă, era foarte costisitoare și treptat au
fost pretinse materiale scumpe pentru crearea acesteia.
Un alt impediment era acela că noul meșter trebuia să
organizeze un banchet pentru colegii de breaslă și să
aibă și posibilitatea de a forma un atelier propriu, care
era de altfel foarte scump, doar cei bogați își puteau
permite. Aceste impedimente au generat în secolele
XIV-XV un regres tocmai din cauza cerințelor greu de
realizat. În perioada următoare a apărut un nou tip de
relații de producție precum cele capitaliste. Acest tip de
relații presupunea o mai mare libertate în privința
concurenței, creșterea salariilor, gestionarea timpului de
muncă, inovațiile tehnice. În cele din urmă, breslele au
dispărut și și-au făcut apariția întreprinzătorii capitaliști
la sfârșitul Evului Mediu și începutul Modernității12.
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Firma de exercițiu reprezintă metoda interactivă de
învățare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, o
concepție modernă de integrare și de aplicare
interdisciplinară a cunoștințelor, o abordare care
asigură condiții pentru probarea și aprofundarea
practică a competențelor dobândite de elevi în
pregătirea profesională.
Pentru asigurarea premiselor integrării profesionale
a absolvenților pe piața muncii, dar și pentru formarea
profesională continuă, este nevoie de flexibilitate și
adaptare la tipurile de competențe identificate ca fiind
necesare în prezent și mai ales în viitor, pe o piață a
muncii aflată în continuă schimbare și adaptare la
cerințele impuse de dezvoltarea economică. Activitatea
specifică din firma de exercițiu se desfășoară în cadrul
orelor de laborator tehnologic în învățământul tehnic,
profilul servicii și reprezintă o componentă a
curricumului național pentru clasa a XI a și a XII a și a
curriculumului în dezvoltarea locală pentru celelalte
profiluri.
Locul de desfășurarea a activității firmei de exercițiu
este un cabinet dotat cu mobilă corespunzătoare, cu
echipamente necesare învățării, asigurându-se astfel
efectuarea de operații economice care să simuleze
activitatea unei firme din sfera economică reală.
Profesorul are un rol hotărâtor în procesul de pregătire
prin intermediul Firmei de exercițiu. El trebuie să aibă,
în primul rând aptitudini și cunoștințe de management.
Rolul sau este diferit, el trebuie să sprijine activitatea, să
o coordoneze, să planifice și să controleze. Toate
acestea presupun o muncă mai dificilă, mai intensivă,
dar și mai interesantă. Sarcinile profesorilor
coordonatori de firmă de exercițiu sunt să consilieze și
să organizeze activități de învățare în care elevii să
desfășoare activități practice în mod independent în
cadrul unei firme de exercițiu, să verifice cunoștințele și
competențele însușite de elevi, prin observarea
activităților acestora, să stabilească sarcini de lucru
pentru elevi, să organizeze activitatea în firma de
exercițiu, să motiveze și să orienteze activitatea elevilor.
Firma de exercițiu reprezintă o metodă interactivă de
învățare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, o
concepție modernă de integrare și de aplicare
interdisciplinară a cunoștințelor, o abordare care
asigură condiții pentru probarea și aprofundarea
practică a competențelor dobândite de elevi în
pregătirea profesională.
Atât pentru asigurarea premiselor integrării
profesionale a absolvenților pe piața muncii, cât și
pentru formarea profesională continuă, este nevoie de
flexibilitate și de adaptare la tipurile de competențe
identificate ca fiind necesare în prezent și mai ales în
viitor, pe o piață a muncii aflată în continuă schimbare
și adaptare la cerințele impuse de dezvoltarea
economică. În cadrul firmei de exercițiu, elevii
exersează și dobândesc, pe de o parte, competențe
(abilități antreprenoriale, deprinderi de lucru în echipă,
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luarea de decizii și asumarea răspunderii, culegerea și
prelucrarea independentă a informațiilor, gândirea
creativă, aplicarea în practică a cunoștințelor teoretice,
rezolvarea de situații problemă, organizarea locului de
muncă), iar pe de o alta parte, competențe specializate
ce presupun organizarea și conducerea activității
firmelor, fundamentarea de strategii, elaborarea
ofertelor de produse și servicii, ținerea evidenței
contabile, efectuarea analizei eficienței economicofinanciare a firmei. Unitatea de învățământ pune la
dispoziția firmei de exercițiu spațiul necesar desfășurării
activității. Sediul social al firmei de exercițiu este același
cu sediul real al școlii. Echipamentele, softul,
materialele consumabile sunt un sprijin acordat de către
școală firmelor de exercițiu pentru buna desfășurare a
activității acestora Firma mamă este o societate
comercială/instituției mediul real partenera, care sprijină
firma de exercițiu cu informații de specialitate, legate de
gama de produse sau servicii care constituie obiectul
propriu de activitate, dar și de documentele suport
pentru derularea proceselor și activităților într-un mediu
de afaceri real. Se asigură astfel cadrul optim pentru
exersarea competențelor antreprenoriale în rândul
elevilor, pentru o mai bună orientare pe piața muncii,
Sprijinul profesional și material oferit, odată cu
participarea firmelor de exercitații la târguri interne și
internaționale, permite dezvoltarea imaginii și
promovarea activității firmei mamă, alături de beneficiile
determinate de dezvoltarea creativității și gândirii critice
a elevilor. Firmele de exercițiu colaborează pe piața
națională a firmelor de exercițiu cu alte firme de exercițiu
din țară și cu ROCT, iar pe piața internațională a firmelor
de exercițiu cu firme de exercițiu internaționale.
Stabilirea și menținerea contactelor de afacere între
firmele de exercițiu se realizează pretutindeni în lume,
prin e-mail. Rețeaua firmelor de exercițiu este un sistem
deschis si dinamic, în care firmele de exercițiu
corespondează unele cu altele prin oferte, comenzi,
facturi, ordine de plată, invitații la diferite evenimente de
interes comun. Comunitatea locală oferă suport material
și informațional firmelor de exercițiu și favorizează
încheierea de parteneriate între firmele virtuale și mediul
de afaceri real. Prin popularizarea metodei de învățare
-firma de exercițiu, comunitatea locală sprijină
dezvoltarea unui învățământ de calitate orientat spre
competențe. Firma de exercițiu este metoda de învățare
care se folosește și pe plan internațional și are ca scop
dezvoltarea inițiativei tinerilor pentru modul în care se
demarează și conduce o afacere. Metoda de învățare
firma de exercițiu reprezintă baza pentru o formare care
să satisfacă cerințele pieței muncii, aflate în
concordanță cu standardele europene. Dobândirea de
rezultate ale învățării, prin activități practice, dezvoltarea
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competențelor generale, specializate, dar și competențe
cheie care facilitează angajabilitatea pe termen lung,
flexibilitatea pe piața muncii și capacitatea de învățare
pe tot restul vieții. Elevul este instruit într-un cadru
atractiv, creativ și interactiv și participă voluntar și
motivat la propria formare. Se adaptează rapid la
cerințele mediului de afaceri, se dezvoltă personal, fiind
motivat, hotărât și ambițios. Elevul își formează spiritul
antreprenorial, își asumă riscuri și responsabilități,
pentru o piață a muncii aflată într-o continuă schimbare.
Metoda de învățare firma de exercițiu asigură
oportunitatea, pentru agenții economici/instituții
partenere, de a se implica direct in formarea viitorilor
angajați, pentru dezvoltarea competențelor cerute pe
piața muncii. Școala, prin firmele de exercițiu, oferă
reclamă gratuită, pe plan național și internațional,
companiei partenere în cadrul expozițiilor și târgurilor
firmelor de exercițiu. Metoda de învățare firma de
exercițiu permite orientarea către o ofertă de școlarizare
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atractivă și care să adauge valoare celei existente. Ca
mijloc de promovare pe plan local, național și
internațional aduce un plus de credibilitate pentru
învățământul profesional și tehnic în mediul de afaceri.
Oportunitățile încheierii de noi parteneriate, în diverse
domenii, asigură o legătură puternică la nivel de
comunitate. Dezvoltarea unei imagini pozitive a școlii, la
nivel național și internațional, atrage elevi și profesori de
calitate, cu reale competențe în domeniu.
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DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII ȘI
CREATIVITĂȚII ELEVILOR

Creativitatea reprezintă cel mai amplu capitol al
cercetării aplicative a fenomenului creativității, dar și al
intervenției educaționale practice. Metodele creativității
reprezintă un areal creativ accesibil, pentru elevi, având
în vedere particularitățile de vârstă ale acestora.
Conceptul de personalitate circumscrie o realitate
dinamică și absolut particulară a fiecărui individ, cu
referințe cognitive, emoționale, comportamentale și
fiziologic interrelaționate. Dacă ne referim la contextul
educațional, putem afirma că, personalitatea elevului
are un impact
semnificativ
asupra întregului
demers
de
predare
și
instrucție,
desfășurat
la
nivelul școlii. Ca
atare, finalitatea
studiului prezent al personalității elevului pe cele trei
dimensiuni (comportamentală, cognitivă, afectivă) o va
reprezenta: analiza relației trăsătură/comportament și
totodată indicarea unor soluții necesare rezolvării
problemelor
etichetării
survenite
în
procesul
educațional, evidențierea efectelor erorilor de gândire
ale elevilor asupra performanțelor școlare și sociale ale
acestora,
circumscrierea
impactului
afectivității
negative, atât asupra performanțelor școlare, cât și
asupra comportamentelor elevilor în clasă.
Creativitatea constituie una din componentele
învățământului formativ, fapt pentru care, dezvoltarea ei
Pagina 65 din 73

Profesor Mihaela Roxana POPA
Liceul Tehnologic”Ion Barbu”, Giurgiu

Profesor Mariana POPESCU
Colegiul Tehnic Viceamiral”Ioan Bălănescu” Giurgiu
Continuare în pagina 66

este un obiectiv esențial al învățământului
contemporan, capacitatea omului de a crea; a crea
înseamnă a produce ceva nou în raport cu ceea ce este
vechi, cunoscut, uzual, banal. Inteligența și creativitatea
sunt două aspecte complementare; creativitatea ar fi în
corelație cu inteligența sau ar fi dependentă de ea;
creativitatea este independentă de independență numai
dincolo de un anumit prag, până la acest prag există
între ele o relație strânsă astfel încât creativitatea se
corelează cu personalitatea. Nivelul de creativitate este
dependent de tipul de gândire caracteristic individului
uman;
convergentă
și
divergentă.
Gândirea
convergentă
avansează
pentru
rezolvarea
problemelor,pe
căi
cunoscute,folosindu-se
cu
precădere,de informațiile dobândite și operând cu
categorii însușite prin învățare; soluțiile sunt așteptate,
recunoscute și aprobate caracteristic inteligenței.
Gândirea divergentă avansează mai multe direcții,caută
și admite mai multe soluții pentru o problemă, renunțând
la schemele și formulările cunoscute obișnuite,în
general acceptate, este orientată spre necunoscut și
neconvențional care caracterizează creativitatea.
Într-un sens mai larg, creativitatea este considerată
capacitatea gândirii umane de a găsi idei, metode,
soluții noi, de a da naștere unor lucruri necunoscute
anterior, care nu sunt noi pentru societate, dar la care sa ajuns pe o cale independentă. Dintre metodele de
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DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII ȘI
CREATIVITĂȚII ELEVILOR

învățământ care dezvoltă creativitatea sunt cele activparticipative, dar și activitățile extrașcolare realizate cu
elevii.
Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea
unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități
cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea
interesului pentru activități socio-culturale, facilitarea
integrării în mediul școlar, oferirea de suport pentru
reușita școlară. Activitățile extrașcolare se desfășoară
într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăți
de afirmare în mediul școlar să reducă nivelul anxietății
și să-și maximizeze potențialul intelectual. Ele oferă
elevilor prilejul de a observa obiectele și fenomenele în
starea lor naturală, procesul de producție în
desfășurarea sa, operele de artă originale, momentele
legate de trecutul istoric local, național, de viața și
activitatea unor personalități de seamă ale științei și
culturii universale și naționale, relațiile dintre oameni și
rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează
activitatea de învățare, întregesc și desăvârșesc ceea
ce
elevii
acumulează în
cadrul lecțiilor.
Excursiile
și
taberele
școlare
contribuie
la
îmbogățirea
cunoștințelor
elevilor despre
frumusețile
țării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul
din natură, artă, cultură. Prin excursii, elevii pot
cunoaște realizările oamenilor, locurile unde s-au
născut, au trăit și au creat opere de artă. De la cea mai
fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe
punându-i in contact direct cu obiectele și fenomenele
din natură. Activitățile de acest gen au o deosebită
influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni
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turistice: plimbări, excursii, tabere. În cadrul activităților
organizate în mijlocul naturii, al vieții sociale, copiii se
confruntă cu realitatea și percep activ, prin acțiuni
directe obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice.
Fiind axate în principal pe viața în aer liber, în cadrul
acțiunilor turistice, elevii își pot forma sentimentul de
respect și dragoste față de natură, față de om și
realizările sale. În urma plimbărilor, a excursiilor în
natură, elevii pot reda cu mai multă creativitate și
sensibilitate, imaginea realității, în cadrul activităților
practice desfășurate la orele cu succes. La vârsta
școlară, elevii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată
sau li se spune în legătură cu mediul, fiind dispuși să
acționeze în acest sens. Excursia ajută la dezvoltarea
intelectuală și fizică a elevului, la educarea civică
dezvoltându-i și îmbogățindu-i orizontului cultural
științific. Prin excursii elevii își suplimentează și
consolidează cunoștințele școlare, dobândind însușirea
a noi cunoștințe, abilități practice de lucru, metode și
tehnici de investigare. Concursurile școlare realizate la
diferite discipline, oferă posibilitatea elevilor să
aprofundeze cunoștințele ample acumulate pe
parcursul anilor de studiu individual sau pe grupe.
Același efect îl pot avea concursurile organizate de
către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate
într-o atmosferă plăcută vor stimula spiritul de inițiativă
al elevului, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite
grupuri pentru a duce la bun sfârșit exercițiile și va
asimila mult mai ușor toate cunoștințele elevilor.
Bibliografie:
1.CUCOȘ Constantin”Psihopedagogie”Iași Editura
Polirom,2009
2. SCURTU Marin,FLOREA Georgeta ”Pedagogie”
București, 2003
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CE NE COSTĂ POLUAREA MEDIULUI ?

Poluarea se referă la modificările factorilor de mediu,
abiotici și biotici, determinate de introducerea în mediu
a deșeurilor activității umane (materie sau energie
degradată, numite generic poluanți). Poluarea este
fenomenul prin care aerul se încarcă cu substanțe
străine dăunătoare vieții. Acestea își modifică
compoziția sa naturală, atunci când este pătruns de
elemente străine ce au efect dăunător asupra plantelor,
animalelor și omului. Aerul atmosferic este unul din
factorii de mediu greu de controlat deoarece poluanții,
odată ajunși în atmosferă, se disipează rapid și nu mai
pot fi practic captați pentru a fi tratați. În atmosfera
impurificată se găsesc frecvent numeroase substanțe
chimice care reacționează cu oxigenul din aer sau trec
în faze de agresivitate mai mare decât cea avută la
evacuarea din diferite surse. Gazele emise în atmosferă
în urma activităților umane formează un adevărat ecran
între soare și pământ. Aceste gaze produc o serie de
fenomene specifice aerului atmosferic, dintre care, de o
importanță deosebită sunt efectul de seră și potențialul
de încălzire globală, stratul de ozon și ploile acide.
Ploaia acidă este definită ca o precipitație cu pH - ul sub
5,6. La originea ploilor acide stau degajările din
centralele electrice, în care
combustibilii cu un conținut
bogat în sulf joacă un rol
preponderent și degajările
produse de autovehicule.
Una din cele mai grave
consecințe
ale
poluării
atmosferei o reprezintă
ploile acide. Acestea se
formează în troposferă, stratul inferior al atmosferei
(primii 10-12 km), din oxizii de azot și de sulf, reacțiile
fiind declanșate de radiațiile solare și favorizate de
prezența oxigenului și a apei din atmosferă. Acidul
azotic și cel sulfuric astfel formați se integrează rapid
norilor. Prin precipitații acizii ajung pe suprafața
plantelor, a solului sau în apă. Efectul ploilor acide
variază mult, în funcție de sistemele ecologice afectate.
Astfel, dacă ploile cad pe soluri bazice, cum sunt cele
bogate în calcare, aciditatea lor este rapid neutralizată.
În solurile ușor acide, ca cele ale pădurilor acizii sunt fie
fixați de sol sau sunt neutralizați de un schimb de
cationi. Astfel, ionii de calciu, magneziu și de alte metale
prezente în sol iau locul ionilor de hidrogen ai acizilor
azotic și sulfuric, ioni care conferă aciditate solului. În
cazul în care precipitațiile se scurg pe soluri înghețate,
saturate sau pe socluri granitice nu au loc reacții chimice
de neutralizare în sol și apa ajunge în lacurile și râurile
apropiate la fel de acidă ca și în precipitații. Un aport
semnificativ de acizi poate avea un impact mare în
special asupra apelor care nu au capacitatea de a
neutraliza acizii. Ploile acide acționează asupra
structurii solurilor și determina distrugerea plantelor (în
special a coniferelor). La acidularea solului are loc
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spălarea calciului, magneziului, potasiului, crește
mobilitatea metalelor toxice, se schimbă compoziția
microorganismelor din sol.
Poluarea reprezintă modificarea componentelor
naturale prin prezenta unor componente străine, numite
poluanți, ca urmare a activității omului, și care provoacă
prin natura lor, prin concentrația în care se găsesc și
prin timpul cât acționează, efecte nocive asupra
sănătății, creează disconfort și folosirea unor
componente ale mediului.
În agricultură solul este sărăcit în minerale prin
solubilizarea lor (aluminiu, magneziu, calciu) ceea ce
poate conduce și la vulnerabilitatea plantelor care cresc
în acel sol față de bacterii
și ciuperci. În orașe ploile
acide sunt responsabile
de degradarea clădirilor,
monumentelor și statuilor,
de durabilitatea picturilor
(faimoasele mănăstiri din
Bucovina). Ploile acide
duc
la
distrugerea
suprafețelor date cu lac și
vopsea, pierderea lumii vii a bazinelor acvatice, la
coroziunea podurilor și monumentelor arhitecturale,
determină toxicitatea apei potabile în urma dizolvării în
apă a Pb din conducte și scade transparența apei, duce
la scăderea fertilității solului. Intre interacțiunile sale
dăunătoare se numără: erodarea structurilor,
distrugerea culturilor agricole și a plantațiilor forestiere,
amenințarea speciilor de animale terestre, dar și
acvatice, deoarece puține specii pot rezista unor astfel
de condiții, deci în general distrugerea ecosistemelor. În
anumite zone ale lumii, cum ar fi Scandinavia, unde
solul are o aciditate naturală crescută, efectul ploilor
acide a fost devastator. În sudul Norvegiei, 33.000 kmp
de lacuri au fost afectate de ploile acide; din acestea,
într-un total de 13.000 kmp nu mai există nici o specie
de pește. Dioxidul de azot afectează vizibilitatea prin
absorbția luminii albastre cu lungimile de undă mai
scurtă. Întrucât ochiul percepe numai lungimile de undă
mai mari, culoarea luminii apare gălbuie sau brun
roșcată. Oxizii de azot se pot combina de asemenea cu
oxidanți fotochimici formând smogul. Când lacurile
devin prea acide, metale toxice cum ar fi aluminiul,
plumbul, mercurul și cadmiul se dizolvă în apă. Aceste
metale cauzează probleme foarte serioase mediului și
sănătății omului.
BIBLIOGRAFIE:
1. Niculina Ghenescu, I. Onuțu ”Ecologie”, Ed. Crepuscul,
Ploiești Prahova, 2004
2. L.I. Ciplea”Poluarea mediului ambiant”, Ed. Tehnică,
București, 1978
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STRATEGII PENTRU RELAȚII PUBLICE
ÎN ȘCOLI

Strategii folosite în relațiile publice din școli urmăresc
să capteze atenția unor categorii de public. Unele se
adresează sentimentelor publicului: „ Cât de bine veniți
sunt părinții în școală ?”, altele sunt folosite pentru
informare: „Cât de informată este comunitatea despre
școală ?”, iar altele se adresează puterii „Cât de multă
influență simt că au părinții în educația copiilor lor ?”.
Rezultatele acestor eforturi vor fi percepute de părinți
astfel: „Părerea mea contează aici” Părinții cu această
atitudine reprezintă o categorie de public a organizației
școlare satisfăcută și care va sprijini organizația cu
loialitate. Fiecare cetățean fie că este părinte, membru
al comunității locale de afaceri, politician, membru al
comunității religioase, face parte din publicul școlii.
Provocarea este să determinăm care sunt acele nevoi
și să le furnizăm răspuns.
Spre exemplu: fiecare agent economic are nevoie să
cunoască specializările, profilele liceelor din orașul sau
județul acestora.
Iată câteva strategii ce se pot aplica în relațiile
publice din școli:
Relațiile cu mass-media
Scopul relațiilor cu presa este acela de a spori
reputația unei organizații și de a influența și informa
publicul țintă. Școlile pot folosi mass-media sub diferite
forme: ziare, magazine, buletine de informare, radio,
televiziune și Internetul pentru a se adresa diferitelor
categorii de public.
Comunicate de presă
Publicul vrea mai multă esență de la reprezentanții
organizațiilor școlare, incluzând rapoarte, idei și
programe care să ofere soluții viabile la problemele
școlii. Prin comunicate de presă organizațiile școlare
promovează realizărilor lor, ale profesorilor sau elevilor.
Ele trebuie să încurajeze reporterii să promoveze
organizația, să furnizeze publicului realizări și întâmplări
pozitive din viața școlii și nu doar senzaționalul sau
poveștile negative despre școală.
Publicitate plătită
O organizație școlară cum este un liceu poate să-și
popularizeze planul de școlarizare, în perioada
înscrierilor pentru admiterea, sau de ziua școlii poate
prezenta în presa locală un supliment cu prezentarea
detaliată a școlii, a realizărilor și planurilor sale de viitor.
Radio
Conform unor studii făcute de specialiști în media
peste 25 % dintre persoanele cu vârsta de peste 12 ani
ascultă știrile zilnice la posturile locale de radio, care
devin astfel o bună modalitatea de a ajunge la acest
grup de oameni. Posturile de radio locale sunt
constituite de obicei din grupuri mici de reporteri. Ei
folosesc o știre numai dacă este interesantă și pentru a
afla ce tip de știri îi interesează cel mai bine este să fie
întrebați. De asemenea unele unități școlare au propria
stație de radio în interior și aceasta constituie o bună
modalitate de a transmite informații către publicul intern,
mai ales către elevi în pauze.
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Modalități de comunicare la îndemână
Comunicarea prin e-mail.
Odată cu răspândirea utilizării pe scară largă a
computerului foarte mulți oameni au acces la Internet.
Școala poate utiliza adresele de e-mail în
comunicarea cu părinții, profesorii și cu partenerii școlii.
Când în mass-media are loc o reflectare a activității
organizației școlare, un scurt rezumat al acesteia ar
putea fi trimis printr-un buletin de informare electronic.
Probabil că nu toate familiile au acces la e-mail și
această informare trebuie dublată și de informări scrise.
Website
Multe școli folosesc website-ul pentru a furniza
informații părinților, elevilor, profesorilor, potențialilor
angajați, agenților economici și oricui este interesat de
școală. Dar înainte de a realiza un site trebuie să
determinăm mai întâi scopul său. Scopul principal
trebuie să fie furnizarea unui buletin de informare al
conducerii, sau un curriculum interactiv pentru profesori
sau să furnizeze teme pentru elevi ? Trebuie întâi să
vedem care sunt nevoile categoriilor de public și apoi
care dintre acestea se pot satisface prin includerea pe
site. De asemenea trebuie luat în considerare și
numărul familiilor care au acces la internet. Web-ul
poate fi o cale extrem de eficientă pentru a atrage elevi
și de a comunica cu comunitatea dacă este realizat
astfel încât să răspundă nevoilor celor care îl folosesc și
reprezintă o oportunitate de publicitate gratuită. Se pot
posta planul de dezvoltare al școlii, resursele, absențele
și rezultatele elevilor, părinții putând avea acces mai
ușor la aceste informații. Site-ul organizației școlare
poate conține și un formular electronic prin care aceasta
primește feed-back de la categoriile sale de public.
Materiale creative
Organizațiile școlare pot folosi materiale obișnuite,
dar creative, pentru a comunica cu părinții. De exemplu
calendare cu imagini din școală, fluturași despre noile
schimbări în curriculum, despre modul cum au fost
cheltuite fondurile școlii, despre popularizarea planului
de școlarizare sau a diverselor evenimente care au loc
în școală. Desigur acestea trebuie plasate și pe portalul
web pentru că adesea materialele tipărite sunt ignorate.
Unele organizații școlare din Statele Unite, care
practică relațiile publice la un nivel ridicat, pentru a-și
atrage viitorii părinți iau lista cu noii născuți de la
maternitate și felicită în scris părinții, creând astfel o
impresie favorabilă școlii, și asigurându-și poate un
viitor elev.
De asemenea ori de câte ori un părinte vizitează
școala, acesta poate primi câte o carte de vizită cu sigla
și numărul de telefon unde poate obține oricând
informații;
Comunicare sinceră
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Într-o organizație școlară se pot folosi pentru
comunicare buletine lunare de informare a părinților,
pentru a prezenta succesele elevilor și alte evenimente.
Părinții și alte categorii de public se implică atunci când
constată o comunicare sinceră din partea școlii.
Comunicarea telefonică
Când alte eforturi de a ne întâlni cu părinții eșuează,
sau când părinții provin din grupuri dezavantajate,
profesorii trebuie să contacteze telefonic părintele.
Comunicarea telefonică uneori apropie oamenii, dar
poate crea și un disconfort pentru părinți și apoi aceștia
vor începe să participe la evenimentele școlii.
Campanii de relații publice
Pentru cei mai mulți dintre noi, o campanie de relații
publice înseamnă o serie de pliante, broșuri, întâlniri cu
publicul, comunicate și conferințe de presă și alte
asemenea activități. În cea mai sintetică definiție,
campania de relații publice este un efort susținut al unei
organizații pentru a construi relații sociale demne de
încredere, cu scopul de a atinge anumite obiective,
determinate în urma unor cercetări, efort bazat pe
aplicarea unor strategii de comunicare și evaluarea
rezultatelor obținute.
Campaniile de relații publice pot fi clasificate după
mai multe criterii: astfel, după durată pot fi cu bătaie
lungă sau cu bătaie scurtă; după conținut - pot viza teme
de mare amploare sau teme limitate; după publicul lor –
pot fi, la un pol, restrânse la publicul intern al unei
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organizații și, la celălalt pol, extinse la nivelul unor mari
categorii de public; după obiective – pot fi strategice sau
tactice.
O campanie de succes trebuie să însumeze câteva
caracteristici:
Definirea nevoilor, a obiectivelor și a categoriilor de
public țintă; acest fapt presupune un efort de cercetare
atentă a categoriilor de public și a opiniilor acestuia
despre organizația școlară;
Planificarea sistematică a campaniilor; o planificare
bună reprezintă o schemă care arată unde vrei să ajungi
și prin ce mijloace poți realiza respectivele obiective;
acest fapt permite o analiză a punctelor tari și slabe și
arată unde trebuie făcute noi cercetări, unde trebuie
lucrat mai intens; totodată planificarea facilitează
stabilirea bugetelor realiste;
Monitorizarea și evaluarea continuă a campaniei;
aceste acțiuni permit evidențierea acțiunilor reușite și a
activităților ce trebuie ameliorate;
Selectarea unor mijloace adecvate pentru fiecare
categorie de public, precum și evaluarea resurselor și
eficienței comunicative a fiecărui tip de suport în raport
cu așteptările și obișnuințele de comunicare ale
categoriilor de public țintă.

EXPERIMENT PEDAGOGIC- ÎMBINAREA
METODELOR MODERNE
CU CELE TRADIȚIONALE
textului liric constituie una

Consider că receptarea
dintre provocările cele mai solicitante cu care se
întâlnesc, pe parcursul ciclurilor de școlarizare, atât
elevii, cât și dascălii. Dificultatea profesorului constă
adesea în construirea unui demers didactic în egală
măsură accesibil, coerent și nuanțat, adecvat diversității
derutante de texte pe care o însumează genul liric.
Elevii, în schimb, cuceriți mai cu seamă de convențiile
specifice epicului, sunt mai puțin receptivi la sonoritatea
particulară a textului liric și văd studiul acestuia ca pe o
problemă pe care fie preferă s-o eludeze, fie o
soluționează aparent, prin apelul la clișee și comentarii
stereotipizate.
O problemă în studiul textului liric în școală este
reducerea abuzivă a liricului la o sumă de procedee
stilistice și de „ornamente” retorice aplicate suplimentar
limbajului. Din această perspectivă, a discuta despre
valențele specifice ale poemului echivalează cu a
identifica anumite scheme metrice sau a selecta figuri
de stil explicate adesea în afara contextului și prin
ignorarea relațiilor dintre ele.
În experimentul pedagogic aplicat celor două
clase de a X-a din unitatea în care funcționez ca
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profesor, urmăresc eficiența aplicării diferențiate a
metodelor pedagogice tradiționale și moderne. Astfel, la
una dintre clase voi folosi doar metode moderne, pe
când la cealaltă, voi îmbina cele două tipuri, urmărind a
se observa progresul mai mare obținut la ultima.
Dintre metodele moderne folosite de-a lungul
carierei mele, am remarcat eficiența diagramei Venn,
care permite o privire de ansamblu asupra textelor
poetice studiate, compararea lor simultană și relevarea
de asemănări și deosebiri dintre textele-suport. Este
însă imposibil să utilizezi această metodă fără alte două
metode tradiționale, anume conversația și explicația,
deoarece nu se poate construi o construcție modernă,
fără o fundație solidă. Ca atare, voi demonstra prin
intermediul demersului educativ eficiența îmbinării celor
două tipuri de metode pedagogice.
CONCLUZIILE EXPERIMENTULUI PEDAGOGIC
În urma experimentului pedagogic aplicat la
Colegiul Tehnic Viceamiral Ioan Balanescu Giurgiu, la
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EXPERIMENT PEDAGOGIC- ÎMBINAREA
LICEU
METODELOR MODERNE
CU CELE TRADIȚIONALE
clasele a X-a M si a X-a C, am încercat să demonstrez
importanța combinării metodelor în demersul didactic.
Principalul scop pe care trebuie să-l urmărim prin
activitatea de predare-învățare este acela de a
descoperi imensul potențial al elevilor, spre a-l valorifica
în opera de construcție a personalității fiecăruia.
Astfel, am încercat să evidențiez faptul că
îmbinarea metodelor tradiționale cu cele moderne dă un
randament mult mai mare decât utilizarea exclusivă a
metodelor moderne, că, fără o fundație solidă, nu poți
construi ceva nou.
Rezultatele testelor au indicat că asocierea
metodelor tradiționale cu cele moderne a avut un impact
mai mare, deoarece elevii au avut rezultate mult mai
bune decât cei la care s-au aplicat doar metodele
moderne.
Elevii sunt receptivi la nou, însa au fost obișnuiți
cu un anumit mod de lucru și sunt mai reticienți la
schimbări. În învățământul modern, elevul se află în
centrul atenției, nu profesorul. Întrucât elevii învață în
stiluri diferite și în ritmuri diferite, învățarea presupune
investigații permanente, trebuind să pornească de la
aspectele relevante pentru dezvoltarea personală a
elevului și pentru inserția sa în viața socială.
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Combinarea metodelor i-a antrenat pe elevi,
aceștia răspunzând cu sinceritate, încercând să vadă
dincolo de sintagmele utilizate de către George Bacovia,
pentru a încifra mesajul poetic. Textul liric a fost mult
mai ușor de abordat, de încadrat într-un curent literar și
interpretat într-o manieră originală.
În concluzie, ipoteza se confirmă, iar utilizarea
celor două tipuri de metode este mult mai eficientă,
ajutându-i pe elevi să obțină rezultate mai bune.
BIBLIOGRAFIE
MATERIALE DE PEDAGOGIE ȘI DIDACTICĂ
1. Ioan Cerghit, Metode de învațământ, Editura
Polirom, Iași, 2000.
2. Alina Pamfil, Studii de didactica literaturii române,
Editura Cluj-Napoca, 2006.
3. Goia Vistian, Ipostazeleînvațării: Limba si literatura
româna, Editura Cluj-Napoca Star, 1999
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n funcție de condițiile concrete cu care se confruntă
și de obiectivele pe care dorește să le atingă, o
organizație dezvoltă o politică de marketing adecvată.
Aceasta include așa-numitul mix de marketing, care
este dat de ansamblul politicilor și strategiilor adoptate
pe patru direcții definitorii pentru activitatea unei
organizații: produs, preț, distribuție și promovare. Nici
una dintre cele patru componente nu poate fi eficientă
fără a fi susținută de celelalte. Politicile de produs și preț
determină, pentru o anumită conjunctură, dezvoltarea
celor mai potrivite produse la prețuri adecvate pentru
clienții organizației. Acest lucru nu este suficient, dacă
publicul vizat nu este convins de acest lucru, nu este
destul de bine informat și este neîncrezător cu privire la
beneficiile pe care le-ar avea dacă achiziționează
produsul respectiv la prețul propus. De asemenea
canalele de distribuție dezvoltate de organizație nu vor
fi pe deplin eficiente dacă ele nu sunt cunoscute, iar
intermediarii nu sunt cointeresați și dornici să susțină
oferta organizației. Aceste probleme, ca și multe altele,
se pot rezolva cel puțin parțial, prin acțiuni promoționale,
date doar de o comunicare eficientă între departamente.
La rândul său, comunicarea trebuie să fie susținută de
celelalte componente ale mixului de marketing. De
exemplu, produsul trebuie să corespundă mesajelor
promoționale. Dacă există o discrepanță între mesajele
Pagina 70 din 73

Profesor Mirela TĂNASE
Colegiul Tehnic Viceamiral ”Ioan Bălănescu”, Giurgiu

Prof. Econ. Mădălina VOCHECI
Liceul Tehnologic Ion Barbu-Giurgiu
Continuare în pagina 71

transmise prin intermediul campaniilor de promovare și
realitatea percepută de public, acesta își va pierde
încrederea în organizație, iar efectele promovării vor fi
inverse celor dorite.
Prin intermediul politicii de produs, organizația poate
să dezvolte o ofertă de calitate ridicată, unică, care să
corespundă pe deplin cerințelor consumatorilor.
Promovarea este însă cea care face cunoscut acest
lucru, care dă identitate și personalitate firmei. Ea
impune de fapt societatea comercială și oferta sa în
atenția și conștiința publicului. Desfășurarea unei
promovări susținute și coerente este extrem de
necesară în prezent, datorită numeroaselor evoluții
economico-sociale, precum și a modificării stilului de
viață, a transformărilor socio-culturale din societatea
contemporană. În condițiile creșterii concurenței, a
diversificării produselor/serviciilor care pot satisface
aceleași nevoi/dorințe, publicului îi este tot mai greu să
se orienteze și să evalueze toate produsele existente pe
piață la un moment dat. Ca urmare, există șanse mari
ca oferta unei anumite organizații să nu fie îndeajuns
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cunoscută și apreciată de către marea majoritate a
clienților potențiali. Este deci imperativ necesar ca
organizația să intervină și să înlăture prin promovare și
comunicare corespunzătoare acest neajuns.
Un alt factor care impune promovarea ca un
instrument de marketing obligatoriu în arsenalul unei
organizații este creșterea exigenței publicului. Acesta
dorește, înainte de a cumpăra, asigurări că un anumit
produs îi satisface nevoile, că banii dați îi vor aduce
beneficiile așteptate. Îi trebuie, în măsura posibilităților,
garanții că produsul respectiv îndeplinește toate
condițiile pentru a-i aduce satisfacții maxime în condițiile
date. Toate informațiile necesare și aceste garanții le
transmite firma prin intermediul diferitelor tehnici de
promovare.
O campanie de promovare include mai multe tehnici
specifice, care își aduc fiecare contribuția la atingerea
obiectivelor fixate. Unele dintre tehnicile de promovare
acționează prin comunicare personală, altele prin
comunicare impersonală. Unele dintre ele stimulează
direct clienții să cumpere produsele firmei, altele
indirect. Unele acționează pe termen scurt, altele
determină efecte pe termen lung. Principalele forme pe
care le îmbracă promovarea sunt:
• publicitate: formă de prezentare comercială
nepersonală a organizației și ofertei sale, cu acțiune pe
termen lung și impact în special la nivelul imaginii, a
caracteristicilor organizației și ofertei sale, precum și la
nivelul încrederii publicului în firma/produsele
prezentate;
• relații publice: un set de tehnici, interpersonale de
multe ori, care au menirea principală de a dezvolta pe
termen lung imaginea organizației, prin schimbarea
eventualei atitudini neîncrezătoare și dezvoltarea unui
comportament favorabil firmei și mai bunei colaborări cu
diferite componente ale mediului. Astfel se încurajează
indirect vânzările și crește satisfacția clienților;
• promovarea vânzărilor: o serie de metode care
duc la sporirea vânzărilor pe termen scurt prin
generarea de avantaje materiale imediate pentru clienți;
• marca: dezvoltarea și utilizarea unui semn
distinctiv care reprezintă organizația/oferta și căruia i se
asociază o serie de simboluri și caracteristici de calitate
menite să ducă la recunoașterea rapidă și creșterea
încrederii în societate/produs;
• manifestări promoționale: utilizarea unei game
largi de tehnici promoționale în cadrul unor evenimente
de tip expozițional care au scopul principal de a
prezența organizația, dar contribuie și la stimularea
directă a afacerilor
• forțe de vânzare: utilizarea unor agenți care să
prezinte și să vândă produsele/serviciile organizației
fără intermediari, menținând în permanentă legătură cu
clienții și mediul;
• sponsorizare: susținerea și asocierea organizației
cu diverse evenimente sau persoane în scopul
dezvoltării și îmbunătățirii imaginii organizației;
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• marketing direct: o tehnică de promovare prin care
organizația se adresează nemijlocit unui număr mare de
persoane în scopul de a le determina să desfășoare o
anumită acțiune sau numai pentru a le informa cu privire
la schimbări și activități prezente sau viitoare organizate
de firma.
De cele mai multe ori tehnicile de promovare
prezentate succint anterior acționează complementar,
fiind deci obligatorie asocierea lor într-un mix
promoțional pentru că respectivă campanie de
promovare să fie eficientă și organizația să-și atingă în
mod optim obiectivele. Alegerea și combinarea celor
mai potrivite tehnici de promovare pentru o anumită
situație se face în funcție de diverși factori, cei mai
importanți fiind: caracteristicile publicului țintă, resursele
organizației, imaginea prezența a firmei și a ofertei sale.
De asemenea stabilirea mixului de promovare se face
ținând-se cont și de o serie de considerente de natură
etică și morală.
ETICĂ în PROMOVARE ȘI COMUNICAREA
O acțiune de promovare bine proiectată și corect
desfășurată poate influență puternic modul de gândire
și comportare a diferitelor categorii ale publicului care
receptează respectivă campanie. Datorită acestei
puteri, cei care dezvoltă și derulează diferite tehnici de
promovare trebuie să evalueze cu grijă efectele pe care
campania lor le poate avea asupra publicului, dincolo de
efectele benefice pentru organizația pe care o
reprezintă. Ei au responsabilitatea morală că prin
îndemnurile lor să nu ofenseze publicul, să nu contribuie
direct sau indirect la orice formă de discriminare, să nu
afecteze sănătatea sau integritatea clienților.
Cea mai frecvența problema de natură etică cu care
se confruntă organizația este crearea efectivă a
mesajului promoțional, mai exact stabilirea limitei până
la care ea poate să înfrumusețeze, să idealizeze
organizația, activitatea și oferta să. întotdeauna
promovarea prezintă firma și oferta să într-o lumina
favorabilă, omite eventualele aspecte care nu atrag
publicul, care ar putea stârni suspiciunea acestuia.
Această abordare este de înțeles și acceptată de public,
cu condiția că elementele omise să nu se dovedească
a fi dăunătoare ulterior clienților, aceștia să nu fie
înșelați în ceea ce privește obținerea beneficiilor și a
satisfacțiilor la care se așteptau atunci când au
achiziționat produsul căruia i se făcuse promovare. O
problema etică și morală majoră apare atunci când
mesajul promoțional este transmis special pentru a
induce în eroare publicul, conține cu bună știință
informații false.
Uneori campaniile de promovare au că obiectiv sau
că rezultat indirect educarea publicului, determinarea lui
să adopte anumite comportamente și idei. în aceste
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situații realizatorul campaniei se poate confruntă cu
probleme de etică și morală dacă modelele pe care le
propune vin în contradicție cu normele general
acceptate de grupul căruia i se adresează, cu
caracteristicile persoanelor vizate, iar comunicarea
mesajelor trebuie să fie bine înțelese. Adesea
promovarea este acuzată de public că manipulează, că
instigă tinerii la comportamente indecente, că are drept
scop înșelarea clienților organizației că această să-și
vândă produsele cât mai scump. O altă învinuire adusă
celor care organizează campaniile promoționale, în
special a celor de sponsorizare, este lipsa de
sinceritate, faptul că ei – cel puțin în opinia unei părți a
publicului – urmăresc exclusiv avantaje materiale și de
imagine, în realitate nu îi interesează aspectele
sociale/culturale ale manifestărilor/ persoanelor
sponsorizate.
Promovarea este esențială pentru prezentarea
ofertei, dar întreprinderea nu are de cele mai multe ori
resurse disponibile. Din această cauza comunicarea
formală, de tip promoțional, este mai restrânsă. în
aceste condiții firma trebuie să facă în așa fel încât să
amplifice comunicațiile informale, atât prin intermediul
angajaților, cât și între clienții săi. Ea trebuie să creeze
ocazii să între în atenția presei, să se vorbească cât mai
mult de ea.
Cu toate că o campanie de promovare este
costisitoare, întreprinderea trebuie să desfășoare
diverse acțiuni promoționale. Acestea vor fi de mică
anvergură dar eficientă lor poate fi mare dacă se vor
desfășura la momentul și locul potrivit, dacă vor
transmite un mesaj puternic unei audiențe bine alese.
De asemenea este recomandat să aleagă tehnici de
promovare personale, nu impersonale.
Exemplu:
Dacă o anumită oferta specială se adresează
oamenilor de afaceri, este mai convenabil pentru
organizație să desfășoare o campanie corespunzătoare
de mailing decât să publice mai multe anunțuri în reviste
dedicate afacerilor.
O întreprindere de dimensiuni reduse nu poate să-și
promoveze oferta în mod extensiv și să mizeze pe
principiul că dacă publicul aude des numele companiei
va avea în final încredere în produsele sale și le va
cumpără. Ea este obligată să desfășoare campanii de
promovare scurte, puțin costisitoare dar creative. Ea
trebuie să se bazeze pe mesaje și acțiuni promoționale
originale, care să atragă atenția asupra organizației și
să genereze pe o scară extinsă discuții favorabile
despre ea și oferta să, să stârnească curiozitatea
publicului și să-l determine să încerce imediat
produsele/serviciile firmei.
În majoritatea cazurilor organizațiile de mici
dimensiuni sunt societăți prestatoare de servicii.
Caracteristicile acestora, cum ar fi imaterialitatea,
imposibilitatea testării, dificultatea în a demonstra
beneficiile, greutatea standardizării, perceperea unui
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risc ridicat la achiziție, determina că și campaniile de
promovare să aibă anumite particularități. Astfel este
obligatorie transmiterea prin intermediul promovării a
cât mai multor informații despre serviciile oferite, pentru
că potențialii clienți să poată să-și formeze o imagine cât
mai clară despre acestea, iar eventualele diferențe între
așteptările și beneficiile obținute după consum să nu
influențeze negativ imaginea organizației și achizițiile
ulterioare. De asemenea credibilitatea și eficientă
promovării crește dacă este prezentat și cadrul fizic de
prestare a serviciilor sau personalul implicat în acest
proces.
Exemplu:
În cadrul promovării unui restaurant se va face
referire la atmosfera din interior, la calitatea și stilul
mobilierului, la amabilitatea și pregătirea personalului
de la bucătărie și din salonul de servire, sau la orice
element palpabil care poate atrage și spori încrederea
clienților potențiali.
Prin intermediul promovării o organizație poate
atinge numeroase obiective, care să contribuie direct
și/sau indirect la succesul sau. Obiectivele vizate de
diferite campanii de promovare sunt subordonate
obiectivelor de marketing pe termen lung ale
organizației respective. Ele trebuie să susțină celelalte
politici de marketing ale întreprinderii. Obiectivele
urmărite prin intermediul campaniilor de promovare se
pot grupa astfel:
• a.
comunicarea
cu
publicul:
urmărește
transmiterea de mesaje, informarea publicului cu privire
la oferta și diverse programe sau acțiuni întreprinse de
organizație, prezentarea noilor produse/servicii oferite,
informarea despre noi modalități de utilizare a
produselor, combaterea zvonurilor nefavorabile,
obținerea unor informații/opinii de la diferite categorii ale
audienței
• b. dezvoltarea imaginii organizației: se are în
vedere crearea, impunerea și dezvoltarea imaginii de
marca a organizației și ofertei sale, (re)poziționarea
firmei și a produselor comercializate
• c. promovarea ofertei: în principal se urmărește
creșterea încrederii publicului în firma și oferta să,
stârnirea interesului și a dorinței de încercare a ofertei
comercializate, stimularea vânzărilor etc.
• d. educarea publicului: campaniile de promovare
urmăresc influențarea modului de gândire și
comportament al publicului
Prin campaniile de promovare o organizație poate
urmări atingerea unor obiective specifice raportat la
diferite categorii de public. Astfel se poate urmări
modificarea
opiniilor,
atitudinii
și/sau
a
comportamentului față de firma și/sau oferta să a
numeroase segmente ale audienței, cum ar fi: clienții
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potențiali,
clienții
efectivi,
consumatorii
finali,
distribuitorii, concurență, personalul, opinia publică etc.
În cazul întreprinderilor mici și mijlocii, care sunt de
multe ori firme prestatoare de servicii, promovarea
trebuie să urmărească în mod consecvent următoarele
obiective:
• crearea unei imagini atractive și puternice, de
organizație de încredere preocupată de satisfacerea
nevoilor și dorințelor clienților;
• prezentarea în permanentă a ofertei (în special în
cazul serviciilor care sunt intangibile și prezintă un grad
mai ridicat de risc) și activității sale;
• stimularea vânzărilor;
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crearea și susținerea unei rețele de relații cu diferite
categorii ale publicului;
• comunicarea bidirecțională cu clienții;
• fidelizarea clienților.
Bibliografie:
http://www.proiectdantes.eu/informative/
https://laurentiumihai.ro/cum-este-sa-fii-antreprenor/
http://www.bibliotecadigitala.ase.ro/biblioteca/model/index2.asp

TOTUL ÎN ALB

Desigur că titlul articolului ar sugera o lume a
candidului, a neîntinatului, iar imaginea creată înainte
de parcurgerea rândurilor de mai jos ar presupune o
inducere a unei stări solare, senine.
Numai că…
Aici e despre albul pe care îl văd orbii. Orbii lui José
Saramago.
O pandemie stranie extermină văzul oamenilor. Ochii
se îmbolnăvesc. Ochii, căci ei comportă simbolistica
spiritualului și a cunoașterii. În spațiul în care orbii sunt
izolați pentru a nu răspândi boala, totul este rebarbativ,
mai ales pentru cineva care ar vedea. Și da, în acel loc
ce repugnă, există o femeie care vede, dar care s-a
declarat a fi afectată de efectele pandemiei pentru a-i fi
alături soțului acolo unde urmează să fie duși.
Capacitatea ei de a vedea nu va fi percepută ca o
binecuvântare, ci ca un blestem: eu sunt pur și simplu
aceea care s-a născut ca să vadă oroarea, voi o simțiți,
eu o simt și o văd.
În condițiile dure ale carantinei, fibra umană
cunoaște încercări greu de imaginat, fiindcă în vreme de
epidemie, existența alunecă în ceea ce are ea mai
scabros: nici o imaginație, oricât ar fi de creatoare și de
fertilă în comparații, imagini și metafore, n-ar reuși să
descrie cu acuratețe amploarea spurcăciunii de aici.
Nevoile dictează acțiunile umane, iar când ceea ce
se află la baza piramidei lui Maslow se clatină până la a
se prăbuși, totul devine haos și luptă pentru a viețui.
Panica se alimentează din ea însăși și din acțiunile
celorlalți. Sub imperiul fricii, componenta morală este
atenuată, dacă nu chiar anihilată.
Eseu despre orbire redă dimensiunea imundă a
lumii, o imagine scatologică; cu toate acestea, fire de
umanitate nu contenesc să apară: Te prefaci că sunt
mama ta, spunea, plătesc eu pentru mine și pentru tine.
Atipicul cărții continuă prin scriitură. Lipsește
convenționalul ̶ semnele de punctuație se rezumă la
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virgule și la puncte; se renunță la nuanțe intonaționale,
astfel că alcătuirea frastică e în flux, căci viața e flux
continuu, iar situațiile-limită trebuie a fi traversate fără
prea mult timp de analiză, căci evenimentele de
asemenea amploare și gravitate nu o permit.
Paradoxal este că, pe cât pare de ireal, pe atât de
plauzibilă este imaginea lumii create. Pestilențialul în
care sunt cufundați cei din Eseu despre orbire este al
societății ̶ cangrenă umană redată alegoric prin
orbecăire. Orbii lui Saramago sunt învăluiți într-un alb
lăptos, e o orbire la puterea a doua, fără a se mai putea
percepe nici aparențele, nici esența: se trezise cufundat
într-un alb atât de luminos, atât de absolut, încât mai
curând devora decât absorbea, nu doar culorile, ci și
obiectele și ființele, făcându-le astfel dublu invizibile.
Când universul este răsturnat, când Răul se
propagă, când imaginea conturată e a unor morți vii,
când degradarea umană atinge apogeul, nimic nu mai
are efect consolator; nici plânsul nu rezolvă defularea:
Nu plânge, ce alte cuvinte se pot spune, ce sens au
lacrimile când lumea și-a pierdut tot sensul. […] Fără
viitor, prezentul n-are nici un sens, ca și cum n-ar exista.
O lume oarbă nu poate ajunge decât diformă sau o
lume diformă va ajunge, în cele din urmă, să nu mai
vadă. În vremea pandemiei, ne mișcăm automatizat,
conduși de fire invizibile. Sau prea vizibile, însă orbiți
sau născuți orbi, nu le vedem.
Nu știu, poate că într-o zi vom afla motivul, Vrei să-ți
spun ce cred, Spune, Cred că n-am orbit, cred că
suntem orbi, Orbi care văd, Orbi care, văzând, nu văd.
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