CASA CORPULUI DIDACTIC
GEORGE TOFAN
SUCEAVA

ȘCOALA ROMÂNEASCĂ
ÎN ANUL CENTENARULUI MARII
UNIRI

Editura George Tofan
Suceava, 2018

1

Școala Românească în Anul Centenarului Marii Uniri

Colectivul de redacție
Prof. Elena - Manuela DAVID, director CCD George Tofan Suceava
Prof. Georgeta COLIBABA, profesor metodist CCD George Tofan Suceava
Prof. Rodica COTIN, profesor metodist CCD George Tofan Suceava
Prof. Dana ZUP, profesor metodist CCD George Tofan Suceava
Prof. Traian DUMINICĂ, director CCD George Tofan Suceava
Prof. Vasile MONACU, profesor metodist CCD George Tofan Suceava
Prof. Valeria LEONTE, profesor metodist CCD George Tofan Suceava
Prof. Maria GUZU, profesor metodist CCD George Tofan Suceava
Prof. Daniela ARGATU, bibliotecar CCD George Tofan Suceava
Ing. Cătălin LASLĂU, informatician CCD George Tofan Suceava
Ec. Sorin TEODOROVICI, contabil CCD George Tofan Suceava

Tehnoredactare computerizată
Ing. Cătălin LASLĂU, informatician CCD George Tofan Suceava

ISBN 978-606-625-318-5

© Editura George Tofan
România, Suceava, 720067, Aleea Nucului, 10
Tel. 0230 523316
Fax 0230 523346
www.ccd-suceava.ro
ccdsuceava@yahoo.com

2

Școala Românească în Anul Centenarului Marii Uniri

PERFECŢIONARE ŞI FORMARE CONTINUĂ PENTRU
PERSONALUL DIDACTIC
EVALUAREA
Prof. Bucaciuc Camelia,
Liceul Teoretic Filadelfia Suceava
1. Definirea evaluării
Pentru ca scopul educaţiei să fie împlini, educatorul are menirea să găsească metodele
cele mai eficiente de predare-învăţare-evaluare, astfel încât, la finalul procesului de modelare,
educatul să fie o persoană demnă, pregătită şi împlinită atât în plan formal, informal şi
nonformal. Tot atunci şi educatorul, văzându-şi munca încununată cu biruinţă, va fi mulţumit
şi mulţumitor pentru tot acest parcurs alături de educat, va trage linia şi va reevalua.
Predarea, învăţarea şi evaluarea sunt cele trei ramuri ale educaţiei, între care trebuie să
existe o armonie perfectă, altfel nici predarea, nici învăţarea, nici evaluarea nu-şi ating
scopul.
Deşi au obiective şi finalităţi diferite profesorul educator are sarcina să împletească
predarea cu învăţarea şi apoi pe acestea cu evaluarea, în aşa măsură încât elevul său să se
simtă implicat, valoros şi să ştie că toate vor decurge spre un şi mai bine al său. Pentru bunul
mers al procesului de învăţământ trebuie să existe o informare continuă a profesorului cu
privire la modul în care obiectivele pe care şi le-a propus la început şi-au atins scopul, despre
gradul în care elevii săi şi-au însuşit cunoştinţele transmise până la un moment dat. Un
profesor care doreşte să atingă performanţe cu elevii săi va fi mereu atent la fiecare pas, la
fiecare acţiune pe care o ia deoarece ştie că la răndul său este evaluat de foruri mai înalte
decât el.
A evalua înseamnă, conform dicţionarului limbii române, ,,a stabili valoarea
aproximativă a unui bun, a unui lucru, acţiune de a preţui, a aprecia, a estima în funcţie de
anumite criterii precise”.
Avem nevoie de evaluare şi aceasta trebuie să-şi găsească locul potrivit în toate
domeniile, cu atât mai mult în educaţie.
Ioan Jinga, (Fătu Sanda, Jinga Ioan, 1997) a definit evaluareaca fiind un proces
complex de comparare a rezultatelor activităţilor instructiv - educative cu obiectivele
propuse, aceasta însemnând evaluarea calităţii, cu resursele utilizate, aceasta însemnând
evaluarea eficienţei, sau cu rezultatele anterioare, aceasta fiind o evaluare a progresului.
Terry Tenfrink, (Fătu Sanda, 2007), a definit evaluarea din învăţământ ca pe un
proces de obţinere a informaţiilor cu privire la elevi, profesori, sau program educativ în
scopul valorificării informaţiilor în vederea elaborării unor aprecieri ce urmează să fie
folosite în luarea unor noi decizii.
Evaluareanu este un rezultat, ci un proces ce este desfăşurat pe întregul parcurs al
activităţii şcolare şi implică mai mult decât notarea elevilor. Evaluarea este un act didactic
complex şi integrat în întregul proces instructiv-educativ ce are ca scop determinarea
nivelului de cunoştinţe însuşite, precum şi valoarea, performanţele şi eficienţa acestora.
Procesul de evaluare va fi întotdeauna urmat de soluţii, paşi ce au ca scop îmbunătăţirea
întregului act instructiv-educativ.
Evaluarea este precedată de o serie de acţiuni şi anume:
• stabilirea obiectivelor;
3
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• proiectarea activităţilor;
• desfăşurarea propriu-zisă a activităţilor.
Esenţa evaluării constă în cunoaşterea efectelor de scurtă sau de lungă durată a
activităţilor desfăşurate, iar pe baza informaţiilor obţinute, acestea să poată fi ajustate,
îmbunătăţite în timp sau schimbate, dacă este cazul.
Punerea în practică a evaluării necesită o atitudine flexibilă şi responsabilă a
profesorului evaluator, care se va folosi de întreaga gamă de tehnici şi metode de evaluare pe
care le are la îndemână. Evaluarea în sine va fi abordată în stânsă legătură cu finalităţile
educaţionale ţintite, cu conţinuturile şi strategiile aplicate în procesul de predare- învăţare, cu
mijloacele de învăţământ avute la dispoziţie şi nu în ultimul rând cu timpul şcolar în care are
loc întreaga activitate.
Între evaluare şi curriculum există o conexiune ce implică abordarea întregului proces
de predare-învăţare-evaluare într-un mod unitar. O schimbare pe care o poate aduce cadrul
didactic în predare sau învăţare sau evaluare, va influenţa categoric modalităţile de realizare a
celorlalte etape. Aceasta implică o atenţie sporită, responsabilă, ce necesită o permanentă
actualizare, revizuiri continue ale întregului proces.
Evaluarea, în sens post-modern, este un proces în care profesorul educator şi cel pe
care îl educă învaţă în mod constant unul de la altul şi cresc, evoluează împreună armonios.
Atât profesorul cât şi elevul trebuie să fie conştienţi că pot şi trebuie să înveţe unul de la altul,
şi numai astfel vor ajunge împreună, muncind, la finalul cursei biruitori. Acest tip de evaluare
are la bază:
• lipsa oricăror prejudecăţi din partea educatorului şi educabilului;
• încrederea şi respectul reciproc;
• autoevaluarea educatorului şi educabilului.
Aşadar evaluarea devine un set de proceduri, timp în care profesorul adună date ce
urmăresc cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile educabilului, deci competenţele sale,
prelucrarea şi valorizarea lor într-o decizie care să asigure o comunicare în dublu sens,
evaluator-evaluat. (Herlo, D., 2006).
Există mai multe ţeluripe care un profesor le va urmări în timpul evaluării:
• Corectarea din mers a metodologiei aplicate prin eliminare factorilor perturbatori;
• Dezvoltarea abilităţilor de apreciere şi autoapreciere în mod obiectiv.
• Îndreptarea elevilor spre ordine şi corectitudine în împlinirea sarcinilor de lucru.
Aşadar evaluarea este un proces nu un produs, o activitate etapizată ce se desfăşoară
în timp, cu profesori şi elevi părţi active-participative.
2. Obiectivele evaluării
Evaluarea nu presupune o simplă culegere de date, ci constă în identificarea căilor
menite să îmbunătăţească întregul proces instructiv-educativ.Pentru atingerea finalităţilor
propuse profesorul evaluator are de urmat câteva obiective, şi anume:
2.1. Evaluarea rezultatelor elevilor
Pentru aceasta cadrul didactic va urmări:
• volumul de cunoştinţe predate şi calitatea acestora;
• nivelul de dezvoltare a diverselor aptitudini, abilităţi intelectuale, ca de exemplu: a
observa, a măsura, a utiliza informaţiile, a raţiona, a investiga .
• trăsăturile de personalitate şi conduită a elevilor.
2.2. Autoevaluarea activităţii profesorului
Pentru a autoevalua activitatea realizată de cadrul didactic se vor urmări următoarele
aspecte:
• În primul rând se determină nivelul pregătirii elevilor la începerea activităţii şi progresul
obţinut de aceştia.
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• Implicit se va determina calitatea pregătirii de specialitate, volumul şi precizia
cunoştinţelor pe care le stăpâneşte profesorul în cadrul disciplinei sale, nivelul ştiinţific al
lecţiilor, receptivitatea faţă de noutăţile din domeniu.
• În strânsă legătură este şi nivelul pregătirii psiho-pedagogice şi metodice a cadrului
didactic. Sunt scoase în evidenţă cunoaşterea şi valorificarea principiilor didacticii în munca
instructiv-educativă, capacitatea de proiectare şi realizare a obiectivelor instructiv-formative
ale disciplinei, varietatea metodelor pedagogice pe care le aplică, maniera proprie a
raporturilor cu elevii, recurgerea la metode stimulative de notare, evaluare, preocuparea
pentru autoevaluare.
2.3. Informarea
Rezultatele evaluării trebuie să fie împărtăşite celor care pot avea un punct de vedere.
• Informarea atât a elevilor cât şi a părinţilor cu privire la progresul sau regresul dobândit în
intervalul de timp supus analizei.
• Informarea societăţii privind stadiul şi evoluţia pregătirii elevilor.
• Identificarea cauzelor şi găsirea soluţiilor care să îmbunătăţească situaţia.
3. Etapele evaluării
Procesul de evaluare cuprinde două aspecte mai importante, şi anume:
• activitatea de măsurare care este o acţiune temeinic pregătită şi riguroasă;
• activitatea de apreciere ce presupune o analiză a informaţiilor obţinute.
În didactica tradiţională evaluarea se realiza în afara procesului de instruire deoarece
se urmăreau doar rezultatele dobândite de elevi. În didactica actuală, evaluarea se realizează
împreună cu celelalte elemente ale procesului de instruire, deoarece ea oferă informaţii cu
privire la întregul proces instructiv-educativ realizat.
Atâta timp cât evaluarea oferă informaţii valoroase cu privire la felul în care s-a
desfăşurat întregul proces instructiv-educativ există oportunităţi de identificare atât a
elementelor pozitive, cât şi a lacunelor care provoacă disfunctualităţile şi astfel să se
acţioneze în vederea schimbării care să determine optimizarea procesului de instruire.
4. Funcţiile evaluării
Evaluarea îndeplineşte mai multe funcţii care diferă de la autor la autor deoarece
depind de formele de evaluare şi de metodele de examinare.
I. Jinga şi Elena Istrate (1998, pag. 322-323) enumeră ca principale funcţii ale
evaluării:
• funcţia de control,
• funcţia de reglare a sistemului,
• funcţia de predicţie,
• funcţia de clasificare şi selecţie,
• funcţia educativă,
• funcţia socială.
I. Radu (1995, pag.257-260) consideră următoarele funcţii ale evaluării:
• moment al conexiunii inverse în procesul instruirii,
• măsurare a progresului realizat de elevi,
• valoare motivaţională a evaluării,
• moment al autoevaluării, al formării conştiinţei de sine, factor de reglare.
Autorii citaţi afirmă că aceste funcţii ale evaluării se pot întrepătrunde. În funcţie de
scopul evaluării, unele funcţii pot avea o pondere mai mare în detrimentul altora.
C. Cucoş (2002, pag.373) consideră că principalele funcţii ale evaluării sunt:
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•
•
•
•
•
•

de constatare,
de informare,
de diagnosticare,
de pronosticare,
de selecţie,
pedagogică.
I. Cerghit (2002, pag.301-303) identifică ca funcţii ale evaluării următoarele:
• funcţia constatativ-explicativă sau de diagnoză,
• funcţia de supraveghere – de control sau monitorizare,
• funcţia de feed-back,
• funcţia de ameliorare,
• funcţia de motivaţie, de stimulare,
• funcţia de prognoză,
• funcţia de stimulare a dezvoltării capacităţii de autoevaluare la elevi.
Funcţiile evaluării se vor actualiza mereu, iar pentru atingerea scopului, profesorul
evaluator va împleti armonios metodele de evaluare. În practica de la catedră profesorul poate
să pună un accent mai mare pe una sau mai multe din aceste funcţii.
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CUM DEZVOLTĂM ABILITĂȚI DE VIAȚĂ ÎN ACTIVITĂȚILE DE
TIP OUTDOOR?
Prof. Laura Salciuc
Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava
Anul trecut, în perioada 28. 03-2.04. 2017, am derulat o mobilitate de tip de job
shadowing la instituție școlară Uttersbergsskolan din orașul Norrköping, situat în sudul
Suediei în cadrul proiectului KA1 Noi perspective asupra învătării autentice prin
utilizarea cadrului natural în mod transdisciplinar. Scopul acestui proiect a fost de a
dobândi competențe pentru a crea resurse cu scopul de a derula cu succes activități în aer
liber.
În Suedia, am asistat la orele doamnei profesoare Helena Jardhall, la clasa a 2-a.
Referitor la activitățile outdoor propriu-zise, am observat faptul că orice activitate în aer liber
poate reproduce ceea ce se întâmplă în clasă. Programul zilnic al elevilor de clasa a doua este
de 5 ore, dintre care obligatoriu, cel puțin o oră, zilnic, în timpul pauzei de prânz, se
desfășoară în aer liber,timp în care elevii, sub supravegherea cadrelor didactice și
personalului școlii,sunt antrenați în cât mai multe activități distractive. Ei au la dispoziție
locuri de joacă special amenajate și sunt echipați corespunzător cu salopete și cizme din
cauciuc pentru a putea “explora” în voie mediul înconjurător,de la groapa de nisip până la
terenul de fotbal și pădurea din spatele școlii. De altfel, în timpul pauzelor de 10 minute
dintre orele de la clasă,toți elevii ies la joacă afară, nefiindu-le permis să rămână în sala de
clasă. Activitățile din aer liber îmbină jocul cu învățătura. Astfel, elevii care învață să numere
și care își fixează operațiile matematice au la dispoziție pe terenul din fața școlii un chenar
(pătrat) cu cifre de la 1 la 100. Acele “pătrățele” pot servi unor jocuri ,dar,în același
timp,elevii pot să-și consolideze adunarea și scăderea și chiar înmulțirea. Astfel,în sistemul
de educație suedez,cel puțin pentru ciclul primar,dimensiunea practică a învățării și
activitățile outdoor au prioritate. În ciclul gimnazial și liceal,ponderea acestor activități este
mai redusă.
Ceea ce am învățat în urma lecțiilor observate cât și a discuțiilor purtate cu diverși
profesori suedezi e că scopul educației ecologice în aer liber e să folosească mediul outdoor
ca un loc pentru a explora și a învăța despre problemele de durabilitate și stilul de viață.
Educația în aer liber urmărește să dezvolte copiii ca indivizi, rolul lor în societate și relația lor
cu mediul natural, să învețe dincolo de "sala de clasă". De asemenea, educația de tip outdoor
e gândită ca un supliment la educație din interior.
Un model în acest sens e cel creat de Patrick Geddes (1854-1932), care a dezvoltat
modelul cunoscut sub numele de "The 3 Hs", Heart, Hand and Head. (Inima, Mână, si Cap).
Ceea ce se evidențiază în modelul lui Geddes e ca și cadrele didactice ar trebui să înceapă
prin a recunoaște ce motivează elevii și insistă asupa faptului că sentimentele lor sunt extrem
de importante în motivarea oamenilor de a învăța, adica să învețe cu inima. Pasul următor ar
trebui să învețe prin a face, adica folosirea mâinii. Ultimul pas, conform lui Geddes ar trebui
să fie învățarea intelectuală, învățarea din cărți, adică folosind capul. Învățăm cu toate
simțurile noastre și dacă alegem să rămânem în sala de clasă, în spatele zidurilor, ne separă
de lumea naturală. În aer liber ne folosim simțurile pentru a învăța în diferite
moduri.Combinând mișcarea, cunoștințele și mediul înconjurător, învățăm
cu tot
corpul.Educația în aer liber întâlnește peisajul și folosește unitățile sale în care toate simțurile
sunt active în timpul învățării.
Abilitățile de viață pe care le dezvoltăm în mediul exterior sunt
• Competențe de investigare
7
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Abilități de rezolvare a problemelor
Siguranța și supraviețuirea
Abilități personale și sociale
Abilități de luare a deciziilor
Abilități tehnice
Competențe numerice
Abilități fizice / motorii
Este important să realizăm că mediul în aer liber nu este natural pentru toată lumea.
Trebuie să lucrăm cu mediul înconjurător din diferite perspective pentru a obține o
relație pozitivă cu acesta. De asemenea, este important să combinăm educația în aer liber cu
educația în interior.
Beneficiile educației în aer liber sunt de ordin fizic, sociologic, psihologic,
educațional, de sănătate. Pe termen lung, se obțin beneficii precum cele sociale, de dezvoltare
a proceselor democratice, cetățenie si de leadership. Un exemplu de activitate în aer liber ar fi
învățarea experimentală de tipul următoarelor exerciții
• Spune-mi și voi uita
• Arată-mă și îmi amintesc
• Implicați-mă și voi înțelege
În concluzie, în urma stagiului din Suedia, am reținut importanța activităților de tip
outdoor căci până la urmă Scopul vieţii este de a trăi în acord cu natura, cum spunea
Zenon din Elea.
•
•
•
•
•
•
•
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DE LA TĂBLIȚĂ – LA TABLETĂ SAU ÎNTRE CLICK ȘI
PLĂCEREA VORBEI
Prof. Gabriela Cazac
C.N. „Mihai Eminescu” Suceava
Plec la drum, ca un școlar conștiincios, și caut să mădocumentez: mă interesează
evoluția limbii, așa cum mă intereseazăși involuția ei. Sau măcar stoparea acesteia din urmă.
Surpriză!!! Dexonline nu prevede definitția cuvântului tabletă, cu sensul său cel mai nou.
Abia într-un articol de specialitate găsesc:
Tableta este un computer portabil integrat într-un display touchscreen cu
dimensiuni mai mari decât ale unui telefon mobil. Utilizarea dispozitivului se bazează pe
atingerea ecranului tactil şi pe folosirea unei tastaturi virtuale pentru redactarea textelor.

Practic, tableta reprezintă un produs de nişă care combină portabilitatea şi display-ul
touchscreen ale telefoanelor mobile moderne cu funcţionalitatea unui netbook sau laptop.
Cu tăblița mi-a fost mai ușor:

TĂBLÍȚĂ, tăblițe, s. f. - Diminutiv al lui tablă1. 1. Placă dreptunghiulară de ardezie,
înrămată în lemn, pe care scriau cu condei de piatră școlarii începători. 2. (La romani)
Placă mică acoperită cu un strat de ceară, pe care se scria cu un stilet. 3. (Înv.) Carnețel în
care se notau diverse fapte, maxime etc. – Tablă1 + suf. -iță.Sursa: DEX '09 (2009)

Aceasta ar fi cea mai succintă evoluție a gadgeturilor în școala românească, pe care o
analizăm la centenar.
Gadgetul meu a fost stiloul chinezesc. Cine își mai amintește de stiloul acela, de
conspecte din critici literari, de analize comparative, de paralele literare, comentarii? Ce a
vrut să spună poetul? Acum aflăm de pe Google cam tot ce ne este necesar, cu condiția să
știm cu adevărat ce căutăm și să facem o selecție în funcțiede corectitudine și de valoare.
Ar fi momentul cel mai potrivit pentru a intra în acțiune din nou(a câta oară?)formarea
și dezvoltarea competenței de ,,a învăța săînveți”, fiindcă la o simplă căutare, poți da de unul
mai... neștiutor decât tine. Cum ne descurcăm în hățișul internetului, dacă nu avem o minimă
direcție de învățare? Un reper, o ierarhie, fie ea și pentru a fi răsturnată? Căci, dacă mă
întrebați pe mine, analfabetul viitorului va fi cel care nu va ști nici să dea search pe Google…

În ceeace privește didactica limbii române, asemenea celorlalte discipline din domeniul
ştiinţelor educaţiei, ea se află într-un continuu proces de dezvoltare şi de adaptare la cerinţele
societăţii cunoaşterii, de aici şi nevoia de a prezenta schimbările survenite, de a oferi cadrelor
didactice din învăţământul preuniversitar noi surse de informare şi de formare, de a ne împărtăşi
experienţa didactică. Cuvintele lui Constantin Noica din Jurnalul filozofic–O şcoală în care
profesorul nu învaţă şi el e o absurditate.– confirmă noile orientări ale didacticii. Problematica
integrării noilor tehnologii în educaţie a fost abordată de foarte mult timp şi analizată din perspective
multiple, fiind evidenţiate, în mod deosebit, avantajele, implicaţiile şi resursele necesare la diverse
niveluri. Progrese semnificative s-au înregistrat în ceea ce priveşte dotarea şcolilor cu tehnologie
informatică, racordarea la internet, dezvoltarea de softuri educaţionale, elaborarea de materiale suport
şi furnizarea de activităţi de formare pentru cadrele didactice.

Se urmărește și la noi, din ce în ce mai intens, îmbunătăţirea competenţelor de
utilizare a noilor tehnologii (atât în cazul cadrelor didactice, cât şi al elevilor), îmbunătăţirea
comunicării în limbi străine (competenţă de bază în Uniunea Europeană – comunicarea în cel
puţin două limbi străine), cunoaşterea şi dialogul intercultural”.
În sistemul educaţional românesc se poate semnala, în ultimul deceniu, o creştere
semnificativă a interesului pentru folosirea noilor tehnologii de informare şi comunicaţie, de
implementare a instruirii asistate de calculator în procesul de predare – învăţare – evaluare,
9
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ceea ce a dus la o regândire a demersului didactic, facilitând trecerea de la învăţarea centrată
pe profesor la învăţarea centrată pe elev.
În şcoala mileniului trei sunt folosite din ce în ce mai des, şi nu doar în cabinetele de
informatică, prezentările PowerPoint ca material didactic, softurile educaţionale adaptate
diferitor stiluri de învăţare, programele de simulare etc.; folosirea acestor noi mijloace de
învăţământ creşte accesul la resursele de predare – învăţare – evaluare, determină schimbarea
rolului profesorului şi al elevului într-un mediu de instruire în reţea.Adrian Adăscăliţei indică
următoarele schimbări, respectiv, adaptări ale rolului profesorului:
• de la lector la consultant, ghid şi furnizor de resurse didactice;
• expert în formularea întrebărilor;
• proiectant al mediului experimental de instruire;
• încurajează orientarea personalizată, oferind doar cadrul iniţial al activităţii elevilor;
• prezentarea temelor pentru studiu din perspective multiple, adaptate diferitor stiluri de
învăţare.
Se schimbă, totodată, rolul elevilor:se pot apropia de tema de studiu, abordând
perspective multiple;formulează întrebări şi caută singuri răspunsurile potrivite;
interacţionează, colaborează, învaţă în grup, împărtăşind experienţa de învăţare;devin
manageri autonomi, independenţi, motivaţi ai proceselor de învăţare.
Elevul nostru este orientat, mai ales, spre învăţarea cu ajutorul calculatorului, prin
urmare, folosirea softurilor educaţionale în actul didactic motivează elevul, astfel creşte
interesul acestuia pentru rezolvarea sarcinilor didactice prin valorificarea noilor tehnologii.
Softul educaţional este un program informatizat, proiectat special pentru rezolvarea
unor sarcini didactice prin valorificarea tehnologiilor specifice instruirii asistate de calculator,
care asigură controlul şi/sau autocontrolul activităţii de învăţare.
Softurile educaţionale sunt clasificate, după funcţia pedagogică specifică pe care o pot
îndeplini, în:
• softuri de exersare (Drill-and-Practice) – intervin ca un supliment al lecţiei tradiţionale,
realizând exersarea individuală necesară însuşirii unor date, proceduri, tehnici sau formării
unor deprinderi specifice;
• softuri interactive pentru predarea de cunoştinţe noi – creează un „dialog” între elev şi
programul respectiv, parcursul elevului este controlat de calculator – elevului i se prezintă un
mediu de unde îşi poate extrage toate informaţiile necesare pentru rezolvarea sarcinii
propuse, pe baza unui set de reguli (Britannica, Encarta, Universe Beyond, Science 2);
• softuri de simulare – permit reprezentarea controlată a unui fenomen sau sistem real, prin
intermediul unui model cu comportament analog;
• softuri pentru testarea cunoştinţelor;
• jocuri educative – implică elevul într-un proces de rezolvare de probleme, de obicei se
realizează o simulare a unui fenomen real, oferindu-i elevului diverse modalităţi de a
influenţa atingerea scopului;
• softuri utilitare – editoarele de text, editoarele de foi de calcul, aplicaţiile de prezentare.
O altă clasificare, asemănătoare, propune Delia Oprea, de la Siveco România:
• softul interactiv de învăţare are înglobată o strategie care permite feedbackul şi controlul
permanent, determinând o individualizare a parcursului în funcţie de nivelul de pregătire al
subiectului;
• softul de simulare permite reprezentarea controlată a unui fenomen sau sistem real prin
intermediul unui model cu comportament analog - modelul;
• softul de investigare – elevului nu i se prezintă informaţiile deja structurate (calea de
parcurs), ci este un mediu de unde acesta poate să îşi extragă singur informaţiile (atât cele
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declarative, cât şi cele procedurale) necesare rezolvării sarcinii propuse sau pentru alt scop pe
baza unui set de reguli;
• softul tematic, de prezentare, abordează subiecte/teme din diverse domenii şi arii
curriculare din programa şcolară, propunându-şi oferirea unor oportunităţi de lărgire a
orizontului cunoaşterii în diverse domenii sau achiziţia independentă a unor competenţe
profesionale, modul de lucru este stabilit de profesor;
• softul de testare/evaluare este, poate, gama cea mai largă, întrucât specificitatea sa
depinde de mai mulţi factori: momentul testării, scopul, tipologia interacţiunii (feedback
imediat sau nu);
• softurile utilitare sunt instrumente pentru un larg evantai de activităţi, de la cele rutiniere
la unele creative (dicţionare, tabele, editoare);
• jocuri educative – prin aplicarea inteligentă a unui set de reguli, elevul este implicat întrun proces de rezolvare de probleme / situaţii;
• softul de administrare şi management educaţional este un produs de suport al activităţilor
şcolare sau de instruire, în general.
În ceeace privește alte activități ale profesorului la clasă, vă propun un exercițiu de
imaginație pentru unii. Pentru din ce în ce mai mulți colegi, este deja rutină: de data aceasta,
sursa este pagina de Facebook pentru manageri în învățământul preuniversitar, iar autorul
este prof. Eugen Sima:
Acasă,profesorul-timp își uploadează în aplicație suportul de lecție în format
electronic-durează câteva secunde),apoi postează în aplicație temele pentru acasă (max. 2
minute).Cred că toți profesorii au lecțiile și în format digital(Word, Excel..pdfetc.)–câtă
naivitate!
Total timp necesar -maximum 3 minute.Ulterior, suportul de curs rămâne în bibliotecă
și nu mai trebuie reîncărcat), doar modificat dacă este cazul),deci timp mai scurt necesar
pregătirii lecției.
Profesorul intră în clasă.Deschide PC,laptop,tableta,telefon(un minut maximum).
Se autentifică în aplicația vcatalog(durează câteva secunde).
Începe ora și în primul rând se face prezența.(O absență se pune in aplicație cu un
click-deci, sub o secundă/elev).
Începe procesul de predare(profesorul poate utiliza,dacă consideră necesar și diverse
materiale de suport uploadate anterior în aplicație).
Continuă cu ascultarea elevilor și notarea acestora în catalogul virtual(3 clikuri/notadeci,o secunda maximum).
Motivează la finalul orei absențele(dacă este cazul).
Vine pauza,nu mai trebuie să meargă la cancelarie să predea catalogul curent și să ia
catalogul pentru clasa nouă).Pauza îi rămâne integral să o utilizeze cum dorește.
Începe iar aceeași procedură la noua clasă,identic ca în pașii anteriori.
Continuă cu ascultarea elevilor și notarea acestora în catalogul virtual(3 clikuri/notadeci, o secundă maximum).
Dacă sunt 5 ore în ziua respectivă, se elimină 4 drumuri clasă -cancelarie.
Poate se evită și posibile întârzieri datorate așteptării catalogului de la profesorul care
l-a utilizat anterior.
La final, un singur drum în cancelarie. Cu un click, se generează raportul zilnic de
activitate și din raport se completează notele în cataloagele fizice.
Părinții cunosc orarul copiilor, în timp real despre absențe/note,cunosc temele și ce s-a
predat și pot interveni la timp.
Un mic dicționar de tranziție cred că ne-ar fi de folos:
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lecție;

uploadează în aplicație suportul de lecție – pregătește proiectul didactic/planul de

biblioteca – spațiu virtual în care se depozitează documentele;
profesorul se autentifică – se prezintă
Vcatalog – catalog virtual;
Părințiisunt notificați – sunt informați, avertizați etc.
După cum observați, evoluția limbii e și ea afectată. Vorba lui Andrei Pleșu: Cu alte
cuvinte, deținem o oportunitate pe care suntem determinați să o implementăm într-o locație
pe care am anvizajat-o, achiesând la o mentenanță care e un must și asupra căreia ne focusăm
în expectațiunea unui feed-back pozitiv.
Să trag concluzia că vechiul încă ne domină, că suntem încăîn lumea „formei fără
fond”, că ne sincronizăm greu, inegal, vag, fugar și neinspirat? Nu, concluziile le trageți
dumneavoastră. Eu încă stau și cuget…

Bibliografie:
• Adăscăliţei, Adrian, Instruirea asistată de calculator. Didactică informatică.
• Norel, Mariana, Orele de limba și literatura română în era noilor tehnologii, în Revista
„Limba Română”, nr. 1-2. Anul XXII, 2012.
• http://www.elearning.ro/valoarea-noilor-tehnologii-n-procesul-instructiv-educativ, accesat
la data de 5 noiembrie 2011.
• https://www.giz.ro/tablete/tablete-noua-tendinta-in-divertismentul-mobil-10130/
• Eugen Sima - https://www.facebook.com/groups/1940308602886642/.
• https://vorbestecorectgramatical.com/2017/09/02/neologismele.
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PROFESORULUI CA DESIGNER AL INSTRUIRII
Profesor Silvia-Steluța Hrișcă,
Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava
Profesorii trebuie să-și lărgească granițele creativității în procesul de predare-învățareevaluare, să utilizeze puterea tehnologiei informației pentru a stimula imaginația elevilor și
pentru a le facilita transferul achizițiilor învățării în viața de zi cu zi. Ca profesor îți pui
întrebarea cum ai putea să utilizezi cel mai eficient tehnologia pentru a sprijini și a evalua
performanțele elevilor. Pe de altă parte suntem conștienți de faptul că cele mai importante
lecții ale vieții pot fi predate fără ajutorul unui calculator.
Profesorii sunt mai mult decât instructori, ei facilitează procesul de învățare,
implementează, evaluează și proiectează lecțiile pe care le susțin, realizând designul instruirii.
Chiar dacă se ghidează după o programă școlară, profesorii trebuie să ia decizii în privința
modalității în care curriculumul poate fi implementat la nivelul clasei. Deciziile luate au un
impact major asupra curriculumului realizat, ceea ce, învață, efectiv elevii. Din acest motiv
trebuie luat în considerare cu foarte mare atenție rolul profesorului ca designer al instruirii.
A preda bine și a implica elevii în procesul de învățare, necesită o planificare și o
proiectare atentă a unității de învățare. Predarea și învățarea sunt influențate de modul de
abordare a următoarelor aspecte:
• abordarea aprofundată a conținutului;
• alegerea ideilor importante referitoare la organizarea înțelegerii;
• evaluarea continuă;
• sarcini de lucru autentice.
Abordarea superficială a tuturor temelor poate fi înlocuită cu abordarea în profunzime
a unui număr mai mic de subiecte ce permite înțelegerea conceptelor cheie. Înțelegerea
detaliată și organizată a conceptelor importante din cadrul unei discipline este un atribut
esențial. Educația trebuie să ofere copiilor stăpânirea detaliilor unei dicipline. Studiile de caz
ajută elevii în înțelegerea aprofundată a conceptelor din cadrul materiei.
În fiecare domeniu există anumite idei importante care rezumă în mare parte ceea ce
au învățat elevii. Accentul trebuie pus pe ideile importante a căror valoare rămâne în timp
neschimbată pentru ca elevii să nu rămână în timp cu fragmente de informații care pot fi
uitate.
Evaluările continue sunt esențiale, ele au rolul de a evidenția modul de gândire a
elevilor. Acestea permit profesorilor să afle unde se află elevii pe drumul de la gândirea
informală la cea formală, pentru a putea proiecta corespunzător elementele instrucționale.
Evaluările formative au rolul de a monitoriza progresul în învățare, într-un mediu de învățare
centrat pe evaluare.
Pentru realizarea unei activități temeinice care să favorizeze procesul de învățare
activitatea profesorului trebuie bine planificată. Planificarea unității de învățare trebuie să
aibă în vedere integrarea tehnologiei, procesul de învățare, procesul de evaluare și evident
implementarea.
Unitatea de învățare planificată trebuie să solicite elevilor să răspundă complet și
semnificativ la întrebările cheie. Trebuie să ia în considerare diversitatea elevilor și să
furnizeze elemente specifice, bine definite și gândite.
Metodele de evaluare să abordeze în mod clar și aprofundat toate competențele
specifice. Unitatea de învățare trebuie să includă o varietate de metode de evaluare centrate
pe elev și să furnize informații valide și fidele atât pentru elev cât și pentru profesor cu privire
la învățare și la predare.
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Planul unității de învățare include instrucțiuni și proceduri detaliate care fac unitatea
ușor de implementat. Componentele trebuie să fie bine realizate astfel încât să sprijine în mod
clar implementarea proiectului.
Elevii sunt mai motivați în momentul în care constată utilitatea a ceea ce învață și în
momentul în care pot utiliza repectivele informații pentru ceea ce are un anumit impact
asupra celorlalți. Temele ce implică o activitate autentică îmbunătățesc rezultatele elevilor la
testele obișnuite. Realizarea de activități autentice ajută la motivarea și susținerea elevilor în
activitatea dificilă pe care o implică studiul.
Tehnologia aprofundează modul în care elevii înțeleg conceptele importante, sprijină
gândirea de ordin superior, și le dezvoltă abilitățile necesare pe parcursul întregii vieți.
Tehnologia îmbunătățește procesul de învățare al elevului, crește productivitatea și
promovează creativitatea. Tehnologia utilizată trebuie să fie corespunzătoare vârstei elevilor
și să vină în întâmpinarea nevoilor diverse ale acestora. Aceasta sprijină în mod creativ
dezvoltarea competențelor de documentare, publicare, colaborare și comunicare ale elevilor.
Activitatea desfășurată de elevi trebuie să fie autentică, semnificativă și să se asemene
cu activitățile desfășurate în viața reală. Obiectivele urmărite să solicite o înțelegere
amânunțită și profundă a conceptelor importante, să asigure o exersare amânunțită și
profundă a conceptelor importante prin exersarea susținută a competențelor necesare acestui
secol, să favorizeze o gândire originală și să asigure crearea unor legături între conceptele
intradisciplinare și transdisciplinare.
Proiectele oferă situații autentice, din viața reală, pentru contextualizarea activităților
de învățare și încorporarea capacităților de gândire de nivel superior cu privire la ideile
importante. Învățarea prin metoda proiectului este un model de instruire care implică elevii în
investigarea unor probleme captivante. Ele angajează elevii în roluri active cum ar fi:
rezolvarea de probleme, luarea deciziei, investigarea, documentarea. Proiectele nu reprezintă
abateri de la programa școlară, activități suplimentare sau activități cu o temă comună. Elevii
își asumă astfel roluri din viața reală și trebuie să îndeplinească sarcini pline de semnificație.
Introducând în lista activităților de predare-învățare metoda proiectelor, implicînd
elevii în realizarea unor proiecte cu teme captivante legate de viața reală și de domenii care îi
pasionează, utilizâd tehnolgia, ne putem considera ca fiind designer al intruirii.
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MANAGEMENT ȘI LEADERSHIP ÎN EDUCAȚIE /
PERSONALITĂȚI REMARCABILE ALE
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUCEVEAN
GHEORGHE POPADIUC- PORTRET DIN ȚARA FAGILOR
Prof. Marcel Colibaba- director al Școlii Gimnaziale “Gheorghe Popadiuc” Rădăuți
Din Bucovina- Țara Fagilor, de la o margine de țară, un ținut binecuvântat și încărcat
de istorie, o localitate se distinge prin specificul său. Este vorba de Rădăuți, un oraș cu
rezonanță pe multiple planuri. Învățământul este unul dintre acestea, de aici ridicându-se
personalități remarcabile de-a lungul timpurilor. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără dăruirea
acelor ființe pe care ne-am obișnuit să le denumim dascăli, învățători și cărora le datorăm
recunoștință. Din galeria dascălilor rădăuțeni se distinge chipul lui Gheorghe Popadiuc, în
mod aparte.
„Luptând pentru uşurarea accesului la învăţământul primar al unui număr cât mai
mare de copii români, fii de agricultori din fostul sat Rădăuţi (Cutul de Jos şi Cutul de Sus)
învăţătorul Gheorghe Popadiuc, membru în Consiliul Comunal, obţine în anul 1902
înfiinţarea celei de a patra şcoli primare, în Cutul de Jos pe strada Berăriei
(RadautiBrauergasseKnabenschule).
Din anul 1902 până în 1912 şcoala(localul actual) a funcţionat cu patru clase de băieţi,
câte un învăţător la fiecare clasă,în primii doi ani predarea cursurilor făcându-se în limba
germană. La cererea locuitorilor, s-a aprobat ca din anul 1912 şcoala să funcţioneze cu 6 săli
de clasă, iar predarea să se facă numai în limba română. În același an s-a construit clădirea cu
destinaţialocuinţă pentru directorul şcolii.La început şcoala a fost mixtă, ulterior au rămas
numai băieţi, în cea mai mare parte frecventată de români.
Directorul acestei unităţi de învăţământ a fost o mare bucată de timp Gheorghe
Popadiuc, având în subordine un corp didactic compus din învaţători români. Gheorghe
Schipor, în lucrarea „Cetățeni de onoare ai Rădăuțiului”, tipărită în 2011, menționează:
“Gheorghe Popadiuc s-a născut la 10 aprilie 1865 în orașul Rădăuți, județul Suceava. Părinții:
Popadiuc Petru și Iuliana (născ. Midvichi), familie de gospodari din Cutul de Jos al
Rădăuților. Numele său de botez era Gheorghe, însă i se spunea George. Își petrece copilăria
într-un mediu în care cultul pentru muncă, pentru preceptele creștine și legăturile de rudenie
erau valori supreme. După absolvirea claselor primare, începând din anul școlar 1876 – 1877,
urmează cursurile la Liceul Real din Rădăuți (care din anul școlar 1877- 1878 devine liceu
clasic), al cărui director era eruditul publicist și om de cultură Ernst Rudolf Neubauer. Limba
de predare era germana, iar numărul de copii români era foarte redus.
În anul școlar 1878-1879, această școală era frecventată doar de patru elevi localnici
de naționalitate română: în clasa ITofănel Dionisie și Văcăreanu Teodor, în clasa a II a
Șindilar Samuil, iar în clasa a III-a Popadiuc Gheorghe. A absolvit clasa a VI–a a
Gimnaziului German de Stat din Rădăuți, conform foii matricole 20 din 10.09.1884. Urmează
cursurile medii de la Pedagogiul de Băieți (Lehrerbildungstalt) din Cernăuți (1884-1887). În
anul 1887 “a prestat cu succes bun examenul de capacitate pentru școli primare, după cea
făcut praxa ca învățător provizoriu la Rădăuți”.
În urma susținerii examenului, Gheorghe Popadiuc obține calificarea de învățător,
conform Certificatului de Absolvire din 23.06.1887. În fața aceleeași comisii, susține
examenul de abilitate pentru învățământ în limba germană pentru școli elementare și
comunașe, conform Certificatului de Absolvire din 30.11.1889. Tot atunci susține și
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examenul pentru Doctrina Religioasă, Greco-Ortodoxă, conform foii matricole 50 din
30.11.1889. În anul 1890 se căsătorește cu învățătoarea Maria Nichitovici din Rădăuți.
Își începe cariera didactică în calitate de învățător provizoriu, conducător de școală
elementară cu o clasă din satul Bucșoaia (Frasin), conform Hotărârii din 15.09.1887, foaia
376. Este numit profesor/ învățător suplinitor, la cerere, la clasa a VI-a de la Școala de Băieți
din Rădăuți, strada Bisericii, conform Hotărârii din 12.02.1897, matricola 443.
Învățătorul Gheorghe Popadiuc este numit conducător provizoriu la cele 4 clase de la
noua Școală Primară Mixtă din Rădăuți, strada Berăriei (Rădăuți Brauergasse Knabenschule),
în estul orașului (Cutul de Jos), conform Hotărârii din 12.08.1902. Obține titlul (nivel
didactic) de institutor superior, conducător de Școală Elementară Mixtă din Rădăuți, strada
Berăriei, conform Hotărârii din 23 iulie 1907, matricola 6325.
Aflăm, de asemenea că, „D-l superior Gheorghe Popadiuc din Rădăuți a căpătat, prin
decretul din 30 decembrie 1906, nr. 7425, o laudă din partea Comitetului Școlar Districtual
pentru zelulcel mare ce l-a dovedit prin învățăturile și îndemânările sale date școlarilor săi
pentru nimicirea și stârpirea insectelor stricăcioase pomăritului’.În anul 1908, constituindu-se
Reuniunea Învățătorilor din Rădăuți, este ales vicepreședinte al Comitetului acestei
organizații (președinte fiind numit D. Soroceanu). Ulterior, GheorghePopadiuc îndeplinește,
pentru o vreme, funcția de președinte al organizației.
În anul 1910, învățătorul superior Gheorghe Popadiuc a fost înscris pe lista delegaților
comunali pentru Dieta Bucovinei, împreună cu Teofil Simionovici, Samoil Nichitovici,
Andronic Motrescu și Ilarion Larionescu. În același an (1910), la cererea locuitorilor și cu
sprijinul deputatului Teofil Simionovici și al consilierului comunal Gheorghe Popadiuc, se
deschid clasele paralele cu 137 elevi români la Liceul de stat din Rădăuți. În anul 1912, îl
regăsim printre semnatarii unui apel pentru înființarea la Rădăuți a unei Biblioteci
Enciclopedice. În anul 1916 inițiază Serbări școlare cu piese de teatru date de elevi, urmate
de petreceri cu scopul de ase aduna fonduri pentru sporirea numărului de cărți în bibliotecile
școlare.
După Marea Unire, pentru învățământul primar și elementar, se trece de la titulatura
de conducător de școală, la cea de director. „Aflăm cu satisfacție că d-lui învățător Gheorghe
Popadiuc, actualul primar al orașului Rădăuți,...i s-a acordat în semn de mulțumire și
recunoștință pentru munca neobosită depusă pe altarul școlii noastre primare, titlul de
director.... Ne bucurăm că am ajuns și noi vremuri în care serecunoaște munca pe cât de grea,
pe atât de rodnică a învățătorimii române”.
La 3 noiembrie 1918, căpitanul districtual R.Procopovici îl înlocuiește din funcția de
primar girant al orașului Rădăuți pe Gabriel von Mor cu învățătorul român Gheorghe
Popadiuc, fost consilier local. În calitate de primar al orașului Rădăuți (1918- 1928) s-a
remarcat printr-o admirabilă prestație administrativă. El a dus greul organizării orașului după
război deoarece, după realipirea Bucovinei la România, o mare parte a patrimoniului public și
locativ era distrus sau deteriorat. Sub conducerea primarului GheorghePopadiuc, în Rădăuți
începe o nouă fază de urbanizare.
Din cele prezentate, rezultă că Gheorghe Popadiuc ni se relevă într-o multitudine de
ipostaze faptice și funcții publice. Se poate afirma că a fost un bun român, mare patriot și
vrednic gospodar, reușind, într-un context instabil din punct de vedere politic, economic și
social, să se afirme ca o puternică personalitate, trudind din greu, cu zel și abnegație, în mai
multe instituții ale orașuluiRădăuți, cu aceeași dragoste de oameni.
Gheorghe Popadiuc a decedat la Rădăuți în data de 6 februarie 1935 la vârsta de 70 de
ani, fiind “plâns de cetățenii orașului pentru generozitatea cu care și-a închinat puterile
înfloririi și propășirii urbei”.

16

Școala Românească în Anul Centenarului Marii Uniri

CRISTOFOR SIMIONESCU, PERSONALITATE
REMARCABILĂ A ȘCOLII DIN PLOPENI
Prof.Florin Cheia,
Școala Gimnazială ,,Cristofor Simionescu” Plopeni Județul Suceava
Acad. Cristofor Simionescu (1920-2007)
În ziua de 6 august 2007 s-a stins din viaţă acad. Cristofor Simionescu, personalitate
de prestigiu a chimiei româneşti.
Cristofor I. Simionesu s-a născut în comuna Dumbrăveni, judeţul Suceava, pe data de
17 iulie 1920. Fiu de învăţători, a urmat şcoala primară din satul Plopeni, Liceul „Ştefan cel
Mare” din Suceava, Liceul Naţional din Iaşi şi Facultatea de Chimie Industrială din Iaşi.
Personalitate marcantă a mediului universitar şi a lumii ştiinţifice, Cristofor I.
Simionescu a fost rector al Institutului Politehnic Iaşi, iar din 1963 a devenit membru al
Academiei Române. În perioadele 1963-1974 şi 1989-2001 a deţinut funcţia de preşedinte al
Filialei Iaşi a Academiei Române. În inter-valul 1977-1980 a fost vicepreşedinte, cu delegaţie
de preşedinte, al Academiei Române. De numele lui Cristofor I. Simionescu sunt legate
contribuţiile aduse la sinteza produşilor macromoleculari, obţinerea copolimerilor şi
numeroasele descoperiri din domeniul chimiei lemnului.
A militat pentru înfiinţarea Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava şi pentru
promovarea şi recunoaşterea valorilor şi frumuseţilor din regiunea natală, Suceava. Fondator
al Secţiei de celuloză, hârtie şi fibre din cadrul Institutului Politehnic Iaşi, Cristofor
Simionescu a contribuit la promovarea inginerilor chimişti din Combinatul de Celuloză şi
Hârtie Suceava. Astfel s-au desfăşurat numeroase cercetări comune, participări la
simpozioane internaţionale şi s-au publicat lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate.
Cristofor I. Simionescu a fost membru al Academie Internaţionale de Ştiinţa
Lemnului, membru al Academiei de Ştiinţe din New York, membru al Academiei Ungare de
Ştiinţe, membru al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, membru al Societăţii de
Chimie din Franţa, membru al Societăţii Americane de Chimie, membru al Societăţii de
Chimie Industrială din Paris şi membru al Comitetului Internaţional al Centrului Aharon
Katzir-Katchalsky Israel..Rezultatele cercetărilor sale au fost prezentate în numerose studii şi
lucrări din care menţionăm: “Chimia stufului”, “Mecanochimia compuşilor
macromoleculari”, “Chimia lemnului şi a celulozei”, “Tratat de chimia compuşilor
macromoleculari”, “Chimia algelor marine”, “Implicaţii bioenergetice ale coloranţilor”. La
acestea se adaugă lucrări despre istoria chimiei, despre relaţia dintre ştiinţă şi filosofie şi
numerose articole publicate în revistele de cultură din ţara noastră.
Acad. Cristofor Simionescu a fost un mare om de ştiinţă care a contribuit la
dezvoltarea ingineriei chimice româneşti, profesor de excepţie care a format numeroşi
specialişti, om care a încercat, în vremuri grele, să apere cercetarea românească.
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ANTREPRENORIAT ÎN BUCOVINA
prof. ing. Angelica Cioată
Colegiul „ Andronic Motrescu” Rădăuți
La obţinerea produselor tradiţionale din Bucovina s-au identificat în timp influenţe
ruseşti, turceşti, franţuzeşti, poloneze, austriece însă acestea şi-au păstrat de-a lungul
secolelor unicitatea şi savoarea. La toate acestea se adaugă şi un ingredient pe care tot mai
mulţi uită să-l adauge când obţin un produs: respect si dragoste.
Oricâte valuri de modernitate ar trece peste ţinutul Bucovinei, oricâte născoceli bizare
ale tehnicii se vor naşte, nu vor avea puterea să-l întineze, pentru că bucovinenii, sunt
adaptaţi la tot ce e nou, dar nu se grăbesc să uite de unde vin şi de faptul că sunt români
adevăraţi.
Înfiinţată în august 2009 ca organizaţie non-guvernamentală din iniţiativa a 25
membri fondatori, Asociaţia ”Produs în Bucovina” doreşte să promoveze, să implementeze şi
să evalueze mai multe proiecte de interes comun din Bucovina.
Antreprenorul este acea persoana care își asuma riscul începerii propriei afaceri, iar
pentru antreprenorul din România problema riscului este într-adevăr una importanta.
8 motive pentru a deveni antreprenor
1.Vei face mai multi bani
Prima și cea mai importanta diferența intre a lucra ca angajat și a avea propria ta firma
se refera la bani. Ca angajat vei avea un salariu fix care va creste doar în situații de excepție
(promovare, greve s.a.). Propria ta afacere iți oferă posibilitatea de a obține din ce în ce mai
multi bani pe măsura ce te vei dezvolta.
2. Vei fi propriul tău șef

Știi la fel de bine ca și noi ce înseamna un șef incapabil și stresant. Dacă faci parte
dintr-o generație care este pregătită să-și asume propriile idei și acțiuni, vei aprecia cu
siguranță libertatea și flexibilitatea pe care ți-o va acorda propria ta afacere.
3. Iți vei stabili singur programul de lucru

Ca angajat ți se impune un orar strict și nu de puține ori ești obligat sa faci ore
suplimentare care nu sunt plătite la adevărata valoare a efortului depus. A fi antreprenor
înseamnă și a-ți gestiona timpul de munca după propriile nevoi și așteptări de la afacerea ta.
4. Vei lua singur deciziile

Libertatea ta este atacata în momentul în care altcineva gândește, vorbește și
acționează în numele tău, interzicându-ti să-ți exprimi ideile valoroase; confortul oferit de
statutul de "condus", care te scutește de responsabilitate, nu poate concura cu satisfacția pe
care o ai când realizezi ceva prin propriile tale eforturi.
5. Vei lucra cu oameni pe care tu însuti i-ai angajat

Ca angajat ești de multe ori forțat sa muncești alături de oameni cu care nu ai nimic în
comun sau care nu se ridica la nivelul tău, deși aveți aceeași funcție. Lucrând cu oameni pe
care ți i-ai ales după propriile tale criterii iți va fi mai ușor sa iți organizezi afacerea și vei
avea o idee mai clara despre calitățile și defectele acestora. Mai mult, ai posibilitatea sa
apelezi la ajutorul apropiaților tai, ceea ce iți va înlesni munca.
6. Vei progresa datorita provocării concurentei
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Dacă te simți bine atunci când înveți ceva și te auto-depășești, știi bine ca lucrând ca
angajat ai niște sarcini monotone și nu ești încurajat sa progresezi. În schimb, pentru a-ți
dezvolta afacerea și pentru a-ți depăși concurenții, vei învăța în fiecare zi ceva nou.
7. Te vei bucura de aprecierea celorlalți

Cel care se lansează într-o afacere nu urmărește exclusiv avantajul material; își
propune de asemenea sa iasă din anonimatul în care se afla în mod obișnuit angajații unei
firme sau ai unei instituții. Dacă vrei sa te faci cunoscut și apreciat pentru munca și calitățile
tale, va trebui sa fii diferit de ceilalți, sa ai inițiativa.
8. Vei crea noi locuri de munca
Şi tu și prietenii tai știți ca locurile de munca sunt puține, prost plătite, și nu de puține

ori se întâmpla ca valoarea unui candidat sa nu fie principalul criteriu de selecție. Propria ta
afacere este în primul rand o soluție pentru tine, pentru ca te va scuti de nesfârșitele căutări și
interviuri fără rezultat, însă cea mai mare satisfacție o vei obține atunci când le vei oferi tu
altora o sursa de venit, poate chiar apropiaților tai.

Riscurile antreprenoriatului
In paralel cu aceste avantaje exista și riscuri pe care un antreprenor și le asuma când
începe o afacere. Unul ar fi renunțarea la ideea unui loc de munca stabil ca angajat pentru un
loc de munca nesigur (cel puțin în faza de început a afacerii); de asemenea, se poate ca în
afacere sa investești bani din propriul tău buzunar, pe care, în caz de eșec, sa nu ii mai poți
recupera; mai mult, este posibil sa te înglodezi în datorii pe care să-ți fie greu sa le restitui, sar putea ca pe sectorul de piața pe care ți l-ai ales concurenta sa fie prea puternica, sau sa ai
probleme cu găsirea și angajarea unor oameni cu adevărat competenți.
Toate aceste riscuri sunt reale și trebuie sa fii conștient de ele pentru a putea valorifica
partea pozitiva. Atunci când cineva risca înseamnă ca are ceva de câștigat, iar șansa ta de câștig
exista. Însa pentru a o concretiza trebuie sa ai câteva calități:
1. Capacitatea de a munci mult și din ce în ce mai mult pe măsură ce afacerea se
dezvolta.
2. Forta de a avea o atitudine pozitiva chiar și în momentele defavorabile, de criza; un
antreprenor trebuie sa aibă tăria de a nu renunța la primul semn de dificultate.
3. Puterea de a lua decizii dificile - tu vei lua majoritatea deciziilor asupra ta și a
afacerii tale, însă destul de puține vor fi ușor de luat.
4. Capacitatea de a învăța din greșeli, de a nu le considera obstacole în calea reușitei
tale, ci oportunități prin care afli cum trebuie sa faci, văzând cum nu trebuie sa faci.
Munca de antreprenor este grea. Deși iți trebuie și puțin noroc, reușita ta nu are de-a
face cu oportunismul, ci cu valoarea ideii tale și cu efortul pe care îl depui pentru a o susține.
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MANAGERUL PROFESIONIST - FACTOR DE CREŞTERE
A CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE
Prof. CIULEI Elena Despina
Colegiul Silvic Bucovina Câmpulung Moldovenesc
Centrul de Studii Stefan cel Mare și Sfânt – Bucovina Câmpulung Moldovenesc
Calităţi şi abilităţi manageriale pentru un manager profesionist
În literatura de specialitate se specifică şi câteva calităţi şi abilităţi manageriale
absolut necesare unui manager. Acestea sunt:
• intelectuale – gândire logică, capacitate de conceptualizare, capacitate de diagnoză etc.;
• antreprenoriale – capacitate de decizie, proactivitate etc.;
• socio-emoţionale – va ţine cont de tendinţele majore ale managementului şi ale vieţei
politico-economice autocontrol, spontaneitate, obiectivitate în perceperea şi judecarea altora,
autoestimare corectă, capacitate de rezistenţă şi adaptabilitate etc.;
• interpersonale – încredere, centrarea pe dezvoltarea celorlalţi, capacitatea de ai influenţa
pe ceilalţi, capacitatea de ai asculta şi de a lua în considerare alte păreri, comunicarea facilă,
atitudinea pozitivă, capacitatea de a controla şi altele.
Dezvoltarea manageriala şi sociala a determinat:
• stilul managerial autoritar a devenit din ce în ce mai puţin utilizat;
• numărul nivelurilor manageriale scade;
• ponderea atribuţiilor delegate creşte;
• retribuirea este strâns legată de performanţe sau rezultate;
• creşte ponderea managementului în echipă;
• managerii sunt supuşi tot mai mult unui proces continuu de învăţare;
• managementul se ocupă tot mai mult de resursele umane;
• se tinde spre o profesionalizare a managerului;
• dezvoltarea managerială proprie cade în sarcina managerului, apreciind singur variante de
formare;
• creşte rolul motivării.
În aceste condiţii managerii viitorului vor trebui să dobândească noi calităţi şi abilităţi
cum ar fi: adaptare la schimbare şi la un management performant; o gândire strategică asupra
organizaţiei ca întreg şi pe termen lung; orientare către „calitate totală”; utilizarea eficientă a
resurselor financiare; facilitarea contribuţiei membrilor echipei manageriale la luarea
deciziilor; înţelegerea rolului informaţiei; coerenţă şi perfecţiune în comunicarea verbală;
asumarea riscurilor în elaborarea deciziilor.
Stiluri de conducere şi personalitatea managerilor – manageri profesionişti
Potrivit precizărilor făcute de Ana Tucicov Bogdan „personalitatea este sinteza
particularităţilor psiho-individuale în baza căreia ne manifestăm specific, deosebindu-ne unul
de altul”.
Personalitatea îşi pune foarte mult amprenta asupra stilului de conducere al fiecărui
manager, atât din punct de vedere temperamental, cât şi din punct de vedere al caracterului,
aptitudinilor etc.
Pentru un manager performant este foarte importantă şi necesară o investigare amplă,
complexă şi profundă asupra personalităţii unui manager, pentru a putea surprinde şi
influenţa caracteristicile de care depind performanţele în activitatea managerială.
Stilul de conducere se menţionează în literatura de specialitate a fi modul propriu,
specific, de a acţiona în vederea atingerii obstacolelor propuse. Stilul de conducere a fost
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analizat în timp şi s-au stabilit o serie de tipuri. Având în vedere un aspect deosebit de
important al managementului şi anume relaţiile conducătorului cu subordonaţii, s-au stabilit
următoarele stiluri de conducere:
• autoritar sau autocriatic, democratic sau participativ, liberal sau permisiv.
Cercetările au demonstrat că grupările conduse autoritar şi cele conduse democratic
au performanţe apropiate, iar în grupul condus permisiv a obţinut performanţe mai scăzute.
De asemenea grupul condus autoritar, în absenţa conducătorului tinde să scadă
productivitatea muncii, iar cel condus democratic aceasta rămâne neschimbată. Ceea ce este
foarte interesant este că grupul condus permisiv are o tendinţă vizibilă de creştere a
productivităţii muncii, în absenţa conducătorului.
Explicaţia acestor comportamente constă în aceea că grupul condus autoritar aşteaptă
toate comenzile de la manager, căruia îi aparţin toate iniţiativele, cel condus democratic
munceşte un timp fără a avea nevoie de conducător, cu un randament relativ constant,
deoarece membrii grupului nu pun foarte mult accent pe iniţiativele conducătorului, iar
grupul condus permisiv înregistrează creşteri de productivitatea muncii în lipsa
conducătorului deoarece acesta se implică puţin în activitate, iar membrii grupului sunt
obişnuiţi să lucreze singuri, să aibă iniţiativă şi să-şi organizeze cât mai bine activitatea.
Cercetătorii timpului au ajuns la concluzia că stilul democratic, participativ de
conducere este cel mai preferat de manageri, având şi cele mai multe avantaje. Acest stil
presupune consultarea echipei manageriale, a colaboratorilor în problemele importante,
stimulează iniţiativa şi implicarea în activităţile unităţii, iar adoptarea deciziei în cadrul
echipei manageriale asigură un climat de cooperare potrivit unui management performant la
nivelul unităţii.
Un bun conducător adoptă un stil de conducere diferenţiat în funcţie de problemele şi
situaţiile concrete cu care se confruntă dar şi în funcţie de grupul pe care îl conduce, respectiv
de personalitatea, iniţiativa, caracterul, pregătirea, aspectele sociale, materiale etc. ale
acestuia.
Stilul de conducere situaţional bazat pe sarcini, consultări îi permite subalternului să
aleagă modul de îndeplinire a sarcinilor în funcţie de natura problemei pe care o are. De
asemenea, conducătorul va aprecia modul în care îi va cere subalternului îndeplinirea sarcinii.
Stilul de conducere situaţional îmbină avantajele stilului autoritar cu cel participativ şi
în majoritatea cazurilor s-a dovesit a fi eficient, de calitate. Cu toate acestea există pericolul
apariţiei abuzului de putere şi a derapajelor comunicaţionale.
Pentru sistemul educaţional se pretează cel mai bine abordarea stiluluide conducere
situaţional.
Câteva din cerinţele şi caracteristicile unui manager profesionist sunt sintetizate de
cercetatorii în domeniu astfel: sănătos fizic şi psihic, rezistent la efort intelectual şi stres,
energic şi perseverent, hotărât, responsabil, vizionar, altruist, loial, competent, model de
comportament, inteligent şi cult, deschis către nou şi capabil să comunice cu cei din jur şi să
stabilească contacte în folosul şcolii.
Un manager performant va trebui să îmbine aceste cerinţe cu intuiţie, bun simţ, talent
organizatoric, o bună pregătire teoretică şi practică în domeniul managementului.
Managerul profesionist va îmbina: roluri, competenţe, capacităţi, cunoştinţe,
deprinderi, abilităţi pentru a aplica un management de calitate la nivelul unităţii de
învăţământ.
Cel mai bun stil abordat de un manager este cel care se potriveşte situaţiei şi
rezolvarea acestea apare în cel mai scurt timp şi în cele mai optime şi eficiente condiţii.
Managerul deţine prin funcţia sa o anumită doză de autoritate formală, în virtutea
căreia el poate da instrucţiuni, lua decizii, da sancţiuni şi recompense. În timp s-a dovedit că
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managerii trebuie să se bazeze mai puţin pe autoritate formală şi să găsească alte mijloace de
a influenţa comportamentul subalternilor.
Activitatea managerială la nivelul şcolii
Conducerea unei unităţi, indiferent de domeniu, presupune exercitarea unor funcţii
cum sunt: diagnoza, prevederea, decizia, planificarea, organizarea, coordonarea, controlul,
îndrumarea, evaluarea şi altele. Astfel, conducătorii trebuie să fie pregătiti în domeniul
managerial şi cu experienţă în domeniul învăţământului şi al educaţiei.
În învăţământ arta conducerii este foarte importantă întrucât pune în evidenţă mai bine
personalitatea conducătorului, iar exemplul său personal are un rol esenţial în realizarea
obiectivelor stabilite pentru unitate. Arta de a conduce reprezintă de fapt arta de a lucra cu
oamenii, adică dimensiunea nou, modernă şi distinctă a conducătorului de unitate de
învăţământ.
Pentru a lucra cu elevii şi cadrele didactice, conducătorii din învăţământ au nevoie de
cunoştinţe speciale din domeniul educaţiei adulţilor, copiilor, tinerilor. Succesul managerului
din învăţământ depinde de capacitatea de a orienta, organiza, îndruma şi motiva colaboratorii,
subalternii pentru realizarea optimă a obiectivelor propuse. Specific şcolii este faptul că
managerul conduce două mari categorii de oameni, respectiv elevi şi cadre didactice. Aceasta
presupune pentru manager o adoptare permanentă a principiilor managementului, a stilului de
conducere, a capacităţii de înţelegere etc., în funcţie de segmentul la care se referă
problemele şcolii.
Managerul este dator să instaureze în şcoală un climat favorabil muncii, asigurând o
stare de spirit cât mai bună pentru desfăşurarea activităţilor într-un mod plăcut, eficient, cu
randament şi satisfacţii maxime. Recunoaşterea de către manager a muncii bine făcute de
subalterni şi acordarea sprijinului exact atunci când este nevoie, determină creşterea
încrederea în forţele proprii şi dorinţa de realizare a sarcinilor cât mai bine.
Un bun manager trebuie să dea dovadă de bune calităţi profesionale, organizatorice,
experienţă în conducerea învăţământului, stăpânirea legislaţiei şcolare, bun pedagog,
animator al colectivului – calităţi care îl transformă în lider al grupului din care face parte.
Atunci când liderul grupului este acelaşi cu conducătorul grupului putem vorbi despre un
management profesional desfăşurat într-o atmosferă echilibrată, fără conflicte şi probleme
manageriale. Pentru conducător va fi mult mai comod managementul grupului, întrucât
subalternii îl consideră exponentul lor pe care trebuie să-l urmeze şi în care au deplină
încredere.
Rolul managerilor şcolari văzut ca un model de comportare asociat poziţiei sociale
respective, reprezintă aşteptările membrilor organizaţiei faţă de manager. Astfel managerul
are rolul de: reprezentant al comunităţii educative; preşedinte al Consiliului Profesoral şi al
Consiliului de Administraţie; ordonator de credite; decident; organizator; mediator; evaluator;
membru al comunităţii educative şi locale; cetăţean.
Faţă de aceste roluri, managerul şcolar exercită anumite competenţe: decizională;
profesioanlă; juridică; psihopedagogică şi sociologică; economico-financiară şi administrativgospodărească; managerială; culturală; social-morală.
Studiind profund activitatea unui grup de manageri, Henry Mintzberg a identificat
zece roluri diferite pentru managerul şcolar care cuprind toate activităţile acestuia. Cele zece
roluri le-a grupat în trei mari categorii: elaborarea de decizii, prelucrarea informaţiilor şi
angajarea de relaţii interpersonale.
Rolurile informaţionale ale managerului sunt:
• monitor; difuzor; purtător de cuvânt.
Rolurile interpersonale sunt: figură reprezentativă; lider; legătură.
Roluri decizionale: iniţiator; factor de soluţionare a perturbărilor; factor de alocare a
resurselor; negociator.
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Cum poţi ajunge un manager eficient
Pentru a deveni un manager eficient trebuie: claritate în gândire, în stabilirea
obiectivelor şi în transmiterea acestora subordonaţilor; capacitatea de a comunica eficient cu
oamenii; să inspiri încredere; să ai grijă de oamenii cu care lucrezi, să-i respecţi, să le creezi
oportunităţi şi să-i pui în valoare dându-le împuterniciri; încredere în sine; nevoie de putere;
viziune.
Dan Abăcioaiei şi Adina Andrei în Ghidul Directorului de Şcoală precizează şapte
calităţi ale managerului în educaţie: să fii vesel şi optimist, să fii deschis şi entuziast, să fii un
bun ascultător, să ai puncte de vedere bine fondate şi argumentate, să ai capacitatea de ai
lăuda pe ceilalţi şi de a te autoanaliza cu atenţie pe tine, să ai abilitatea de a administra
schimbările, să ai o filozofie educaţională clară şi să dai un bun exemplu personal
Adevăratul rol al managerului eficient este de a le inspira subordonaţilor dorinţa de a
fi cei mai buni asigurându-le condiţii pentru a face tot ce pot mai bine, într-o competiţie
permanentă cu ceilalţi dar şi cu ei însuşi.
Un manager eficient acţionează pentru perfecţionarea colaboratorilor, evită pedepsirea
lor atunci când greşesc, evită stresarea acestora, încearcă să-i ajute în depăşirea momentelor
dificile. Cercetările au dovedit că soluţiile cele mai bune în management tind să ţină de bunul
simţ. Cu toate acestea este foarte dificilă introducerea bunului simţ în practica comună.
Conform celor doi autori citaţi mai sus, managementul este o atitudine, un mod de
viaţă, având la bază dorinţa reală de a lucra cu oamenii şi de ai ajuta să aibă succes, iar
organizaţia să prospere. Managementul este un proces de iniţiere de lungă durată, care nu se
termină după un curs de formare.
Managementul este o profesie dedicată oamenilor.
Bibliografie
• Moldovan Scholz, Maria , Managementul resurselor umane , Bucureşti, Editura
Economică, 2000;
• Nicolescu, Ovidiu şi Verboncu Ion , Management , Bucureşti, Editura Economică, 1999;
• Nicolescu, Ovidiu, Management comparat , Bucureşti, Editura Economică, 1997;
• Burduş, Eugen, Management comparat , Bucureşti, Editura Economică, 1989;
• Rotaru, Anton şi Prodan, Adriana, Managementul resurselor umane , Iasi, Editura
Sedcom Libris, 1998;
• Stoica, Dan, traducere din limba germană şi note, Managerii viitorului, viitorul
managerilor , Iaşi, Institutul European, 1997;
• Abăcioaiei, Dan şi Andrei, Adina, Ghidul directorului de şcoală , Bacău, Editura Casa
Corpului Didactic, 2004;
• Jinga, Ion, Conducerea învăţământului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1993
• Jinga, Ion, Managementul învăţământului , Editura Aldin,
• Iosifescu, Şerban, coordonator, Managementul educaţional pentru instituţiile de
învăţământ , M.E.C., 2004;
• Iorga, Gheorghe, Sibiştean, Livia, Zaharia , Dan, Ghidul practic al directorului unităţii
de învăţământ preuniversitar, Editura Paralela 45, Bucureşti, 2004.
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MANAGEMENTUL CUNOAȘTERII- ORGANIZAŢIAŞCOLARĂ
BAZATĂ PE CUNOAŞTERE
Prof.MariaGuzu
Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava
Evoluţia omenirii ne-a demonstrat că nu putem să ne oprim la un anumit stadiu şi
parcurgem implacabil diferite trepte reprezentate prin etape de dezvoltare aranjate în scena
istorie astfel: era pietrei, a fierului, a agriculturii, a industriei, a tehnologiei şi a informaţiei
care se subdivide în trei faze succesive: societatea informaţională, societatea cunoaşteriişi
societatea conştiinţei care se preconizează în viitor.
Deoarece cunoaşterea reprezintă informaţie cu înţelesşiinformaţie care acţionează,
societatea cunoaşteriinu poate exista în afara societăţiiinformaţionale pe care o
susţineşireprezintă:
• o extindere şi aprofundare a cunoaşteriiştiinţificeşi a adevărului despre existenţă;
• utilizarea şi managementul cunoaşterii existente sub forma cunoaşterii tehnologice şi
• organizaţionale;
• producerea de cunoaştere tehnologică nouă prin inovare;
• o diseminare fără precedent a cunoaşterii către toţicetăţenii prin mijloace noi, folosind cu
• prioritate Internetul şi cartea electronică şi folosirea metodelor de învăţare prin procedee
electronice (e-learning);
• o nouă economie în care procesul de inovare (capacitatea de a asimila şi converti
cunoaşterea nouă pentru a crea noi servicii şi produse) devine determinant , economia nouă
este economia societăţiiinformaţionale si a cunoaşterii.
În mediul organizaţional, cunoştinţele provin din informaţii transformate de cei ce le
deţin în capacitate de acţiune eficientă, prin asimilare şiînţelegere integratoare, urmate de
operaţionalizare în contexte date.
Nu putem neglija punctul de vedere al japonezilor care sunt recunoscuţi pentru
tradiţia ce o deţin privind modul de a vedea şi a exploata cunoştinţele prin următoarele
elemente specifice:
• cunoştinţele nu sunt doar simple grupuri de date sau informaţii, ci presupun valori, emoţii,
• intuiţieşiinstinct reprezentat prin al şaseleasimţ;
• organizaţiile nu numai manageriazăcunoştinţe, ci şi creează cunoştinţe;
• în organizaţii, fiecare angajat este implicat în crearea de cunoştinţeorganizaţionale,
• managerii fiind proiectanţi cheie de cunoştinţe;
Toate acestea sunt folosite în cadrul cunoaşterii, ea reprezintă puterea de a înţelege
şi de a surprinde esenţa faptelor, valorificarea certitudinilor şi a informaţiei, obţinută
sub forma unor experienţe sau învăţăminte.
Forţa numită cunoaștere este cea care garantează progresul social, economic şi
democratic care nu se erodează în timp şi se bazează pe :
• INOVAREA – crearea de noi cunoştinţe;
• ÎNVĂŢAREA – asimilarea de noi cunoştinţe;
• INTERACTIVITATEA PARTENERIALĂ – împărtăşireacunoştinţelor.
Pentru a deveni cunoaştere, un anumit volum de informaţiitrebuie să prezinte
următoarele caracteristici:
• să transmită un conţinut informativ;
• să fie de actualitate;
• să prezinte un conţinut neutru;
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• să poată fi replicate.
Organizaţia bazată pe cunoaştererealizează legătura dintre două fenomene
definitoriipentru natura umană: cunoaştereşiorganizaţie într-o construcţie socială ce se
bazează pe:
• acţiuneinteligentă;
• competenţă colectivă;
• performanță durabilă.
Organizaţiaeducaţională, care în esenţă este o organizaţie ce transformă datele
şiinformaţiile în aptitudini şicompetenţe, nu poate ieşi în afara acestei paradigme şi suferă o
continuă transformare de la organizaţie bazată pe control şi autoritate la o organizaţie bazată
pe cunoaştere,care comparate din punct de vedere al demersului managerial prezintă
următoarele caracteristici:
Paradigma
Criterii de
Organizația educațională
Organizația educațională
comparație
bazată pe control și
bazatăpe cunoaștere
autoritate
Resurse clasice, active
Sisteme și procese bazate prioritar
Obiectul demersului
tangibile, activități programate
pe active intangibile
Logica axată pe competențele
Logica postului de lucru și a
Logica dominantă
organizaționale ca surse de
organizării formale
performanță
Retrospectivă (control și
Orientarea în timp
Prospectivă (angajare în proiecte)
evidență)
Preponderent ameliorativă, cu
Preponderent constructivă, cu
Natura demersului
accent pe continuitate în
accent pe conceperea și pilotarea
sisteme existente
schimbărilor
Rutinier, impersonal, centrare
Creativ, personalizat, centrare pe
Modul de practicare
pe aspecte faptice
aspecte conceptuale și strategice
Intervenție corectoare în
Intervenție transformatoare bazată
Modul de
abateri, comportamente
pe proiecte, comportamente
concretizare
reactive
proactive
Cele două paradigme total diferite din punct de vedere al procedurilor privind
tehnicile de obţinere a cunoştinţelor determină următoarele aspecte:
• resursa esenţială a organizaţie bazate pe cunoaştere cu rol decisiv pentru performanţa sa
strategică o reprezintă depozitarea cunoştinţelor proprii ca un exerciţiuîncetăţenit în cadrul
organizaţiei;
• pentru atingerea obiectivelor ce determină funcţionareaorganizaţie bazate pe cunoaştere,
accentul cade pe procesele intelectual – intensive;
• actorii individuali şi colectivi primesc din partea organizaţiei bazate pe cunoaştere noi
roluri, responsabilităţişi solicitări privind gestionarea cunoaşteriişi procesele legate de
aceasta;
• aspectele ce ţin de cunoaştere capătă un rol esenţial în afirmarea identităţiiorganizaţiei
bazate pe cunoaştere în termeni de structură, strategie şiacţiune ce asigură coerenţaşi
integritatea acesteia;
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• cultura organizaţională integrează normative pentru perenitatea valorilor legate de
creativitate, comunicare, învăţare, competenţă.
În organizaţiaşcolară bazată pe cunoaştere curriculumul învăţământului obligatoriu
este astfel proiectat, încât să contribuie la o dezvoltare individuală în concordanță cu cerinţele
unei societăţi a cunoaşterii, ale unei societăţi bazate pe respectul pentru fiinţa umană. Relaţia
dintre educaţieşi societate trebuie construită astfel încât:
• membrii societăţii care sunt absolvenţi ai unei trepte de şcolaritate să fie astfel formaţi
încât să ajungă să aspire la, şi să practice efectiv, învăţarea continuă prin:
creştereareceptivităţiifaţă de dinamica schimbării, prospectarea aplicativităţii dezvoltărilor
ştiinţificeşi tehnologice, afirmarea gândirii critice sau divergente;
• să permită eliminarea din învăţământ a barierelor dintre educaţia de tip academic şi cea de
tip pragmatic, respectiv dintre ―a ştişi ―a face, ―a cunoaşteşi ―a aplica, prin accentul pus
pe formarea de competenţe;
• să stimuleze promovarea prin sistemul de învăţământ obligatoriu, dar şi de către agenţii
politici, economici şi sociali, a valorilor asociate cunoaşterii continue şiactivităţii eficiente;
• să asigure existenţa, nu numai ca priorităţi ale curriculumului pentru învăţământul
obligatoriu, ci şi în practica efectivă din şcoală, a educaţiei civice, a educaţiei tehnologice şi a
educaţiei pentru viaţa privată.
Organizaţia școlară bazată pe cunoaştere, este în primul rând o organizaţie care
învaţă,pentru că scopul final al cunoaşterii este însăşiînvăţarea, o organizaţie în care fiecare
îşiîmbunătăţeşte permanentabilităţile pentru atingerea scopurilor dorite. Ea încurajează noi
moduri de gândire, în cadrul cărora se declanşează viziunea colectivă în atingerea scopului, în
timp ce fiecareînvaţă neîncetat cum să înveţe împreună, face din învăţarea prin
experienţăcea mai importantă trăsătură a culturii sale, aici se caută cooperarea în procesele
de învăţare, se învaţă că, indiferent de conţinutulacţiunii, fiecare individ îşi are propriul
proces de dezvoltare, care
trebuie format şi dezvoltat, astfel încât să conducă la atingerea scopurilor individuale
în acţiunea sa singulară sau comună cu a celorlalţi, în mod rapid şi eficient.Într-o astfel de
organizaţie există curiozitatea, dorinţaşi abilitatea de a experimenta şi a provoca schimbarea
lucrurilor care au fost deja făcute. Modul tipic de învăţareesteîndreptat către învăţarea prin
rezolvarea problemelor apărute, aici există un set de valori, referitoare la oameni şi societatea
înconjurătoare, valori care o caracterizează ca fiind folositoare şi în armonie cu societatea
înconjurătoare.
În organizaţia educațională bazată pe cunoaștere toate resursele umane sunt
implicate în cooperare şi rezultate, unoştinţeleşiexperienţa sunt stocate, împărtăşiteşi
diseminate prin memoriaorganizaţiei, aici se caută constant oportunităţi de învăţareîn orice
situaţie de lucru și ai permanent posibilitatea să foloseşti ceea ce ai învăţat.
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„MANDACHE LEOCOV”- PERSONALITATE REMARCABILĂ A
ŞCOLII DIN PRELIPCA
Prof. Carmen Viorica Luca,
Școala Gimnazială “Mandache Leocov” Prelipca
S-a născut în satul Prelipca, comuna Salcea, jud. Suceava, la 20 noiembrie 1929, fiind
cel de-al treilea copil al modestei familii de ţărani Ilie şi Saveta Leocov. Tatăl lui a murit în
anul 1934, într-un groaznic accident de muncă, la construirea noii şcoli din sat. Şcoala
primară a urmat-o în satul natal, iar cursurile medii la Liceul „Ştefan cel Mare” din Suceava.
În toamna anului 1949, în septembrie, a dat concurs de admitere la Facultatea de Agronomie
din cadrul Institutului „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, pe care a absolvit-o în 1953.
După absolvirea facultăţii a fost reţinut pentru a lucra în învăţământul superior, ca
asistent, trecând prin toate gradele didactice, ajungând la cel de profesor în anul 1978.
Activitatea didactică a desfăşurat-o la disciplinele de Dendrologie, Floricultură şi Arhitectură
peisageră, în cadrul Institutului Agronomic din Iaşi. În anul 1972 a obţinut titlul ştiinţific de
doctor în ştiinţe agricole cu teza „Studiul agro şi geobotanic al buruienilor din bazinul
Vasluieţ” sub conducerea prof. dr. doc. Mihai Rovarut.
Între anii 1973-1990, în paralel cu munca didactică, a îndeplinit şi funcţia de director
al Grădinii Botanice a Universităţii din Iaşi. A susţinut o vastă muncă de cercetare ştiinţifică
şi publicistică concretizată în peste 80 de lucrări ştiinţifice, manuale didactice şi articole.
În anul 2015, consiliul local al oraşului Salcea a hotărât ca şcoala din Prelipca să îi
poarte numele.
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FUNCȚII, ETAPE ȘI STRATEGII ALE EVALUĂRII ȘCOLARE
prof. dr. Adrian-Nicolae Puiu
Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzaxhi Rădăuți
Ce este procesul de evaluare şcolară?
Societatea contemporană, caracterizată printr-o dezvoltare accelerată şi printr-un ritm
galopant al progresului, generate şi de amploarea fenomenului globalizării, este dominată de
tendinţa creşterii permanente a standardelor de performanţă, astfel încât evaluarea reprezintă
un proces indispensabil în toate sistemele şi domeniile de activitate. Sistemul de educaţie, în
calitate de subsistem fundamental al sistemului social, are ca obiectiv general satisfacerea
exigenţelor, aşteptărilor şi nevoilor societăţii, perspectivă din care este la rândul său evaluat,
pentru a i se stabili eficienţa prin prisma raportului dintre resursele materiale şi financiare
investite de societate şi rezultatele învăţământului, concretizate în calitatea forţei de muncă şi
în contribuţia sa la creşterea productivităţii muncii. Evaluarea de ansamblu a sistemului
educaţional se realizează prin evaluarea componentelor sale (instituţiile de învăţământ,
planurile şi programele şcolare, resursele materiale disponibile, cadrele didactice, elevii) şi
vizează obţinerea de informaţii referitoare la rezultatele procesului de învăţământ, astfel încât
factorii de decizie să intervină, prin măsuri ameliorative, de reglare/autoreglare a sistemului,
în vederea îmbunătăţirii performanţelor acestuia.
La nivelul sistemului, evaluarea şcolară (pedagogică) reprezintă una dintre
componentele de o complexitate deosebită ale acestuia, iar locul, rolul şi importanţa evaluării
în sistemul educaţional au fost reconsiderate şi redimensionate în ultimele decenii, când au
fost elaborate foarte multe lucrări pe această temă şi au fost întreprinse numeroase cercetări în
vederea investigării unor aspecte ale acestui proces. Ca parte integrantă a curriculumului,
evaluarea reprezintă feed-back-ul eficienţei procesului de predare-învăţare şi este realizată de
către cadrele didactice prin strategii didactice adecvate, finalizându-se cu aprecieri asupra
funcţionării interne a acţiunii educaţionale. Obiectivul principal al evaluării şcolare nu este
doar de a obţine nişte date, ci, pe baza analizei acestora, de a perfecţiona procesul educativ.
Evaluarea şcolară, în accepţiunea lui Constantin Cucoş, este procesul prin care se
obţin şi se furnizează informaţii utile, în vederea adoptării unor decizii ulterioare pentru
îmbunătăţirea randamentului şcolar 1.
Ştefan Păun consideră evaluarea ca fiind procesul de măsurare şi apreciere a
rezultatelor sistemului de educaţie şi învăţământ, a eficienţei resurselor, în vederea
comparării rezultatelor cu obiectivele propuse şi adoptării unor decizii de îmbunătăţire şi
perfecţionare 2.
Ioan Jinga este de părere că evaluarea este procesul de comparare a rezultatelor
instructiv-educative cu obiectivele planificate şi cu resursele utilizate 3.
Conform lui Ioan Bontaş, evaluarea cunoştinţelor este procesul didactic complex care
asigură evidenţierea atât a cantităţii cunoştinţelor dobândite, cât şi a calităţii lor, şi care
stabileşte valoarea (nivelul, performanţele şi eficienţa) acestora la un moment dat (curent,
periodic şi final), oferind soluţii de perfecţionare a actului de predare-învăţare 4.

Constantin Cucoş, Pedagogie, Iaşi, 2006, p.367;
Ştefan Păun, Didactica istoriei, Bucureşti, 2007, p.164;
3
Ioan Jinga, Ion Negreţ, Învăţarea eficientă, Bucureşti, 1994, p.262;
4
Ioan Bontaş, Tratat de pedagogie, Bucureşti, 2007, p. 252;
1
2
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În opinia lui Ioan Nicola, evaluarea reprezintă procesul care vizează eficienţa
învăţământului prin prisma raportului dintre obiectivele proiectate şi rezultatele obţinute de
către elevi în activitatea de învăţare 5.
Laura Căpiţă şi Carol Căpiţă consideră că evaluarea reprezintă procesul de colectare,
organizare şi interpretare a datelor obţinute în urma aplicării unor instrumente de măsurare, în
scopul emiterii unei judecăţi de valoare pe care se bazează o anumită decizie în plan
educaţional 6.
Nicolae Ilinca defineşte evaluarea, la nivelul sistemului, ca procesul prin care se
stabileşte dacă sistemul îşi îndeplineşte funcţiile şi îşi realizează obiectivele, iar, la nivelul
actului didactic, ca procesul de obţinere a informaţiilor despre elev, profesor sau programul
educaţional, în vederea elaborării unor aprecieri pe baza cărora se pot lua decizii de
îmbunătăţire a activităţii didactice 7.
I.T. Radu consideră că evaluarea este o acţiune care presupune colectarea datelor,
prelucrarea şi interpretarea lor, în vederea ameliorării şi reglării proceselor evaluate 8.
Evaluarea şcolară are o serie de funcţii, cuprinde mai multe etape (operaţii), se
realizează prin diverse forme (tipuri) şi strategii (metode) şi se finalizează prin notare.
1. Funcţii ale evaluării şcolare
Evaluarea îndeplineşte o serie de funcţii, care se referă la sarcinile, rolul şi destinaţiile
evaluării 9. În privinţa acestora nu există însă un consens din partea diverşilor autori care
abordează acest subiect, de aceea vom cita câţiva dintre specialiştii în domeniu, formulând
apoi un punct de vedere propriu.
Din cercetarea lucrărilor lui Constantin Cucoş 10, Jean Vogler 11, Ioan Bontaş 12,
Nicolae Ilinca 13, I.T. Radu 14 şi Ştefan Păun 15putem considera că principalele funcţii ale
evaluării sunt următoarele:
a.) funcţia de diagnosticare (stabileşte nivelul de pregătire al elevilor la un moment
dat, de obicei la începutul unui ciclu sau an şcolar);
b.) funcţia de prognosticare (anticipează nivelul de pregătire la care ar putea ajunge
elevii în următoarele etape de pregătire);
c.) funcţia de reglare (realizează optimizarea procesului de învăţământ pe baza
raportului dintre obiectivele stabilite şi rezultatele obţinute);
d.) funcţia de clasificare şi selecţie (asigură ierarhizarea elevilor în funcţie de nivelul
şi performanţele pregătirii, precum şi îndrumarea şi orientarea profesională a elevilor, în
funcţie de rezultate şi aptitudini);
e.) funcţia de certificare (relevă cunoştinţele şi competenţele dobândite prin
parcurgerea unui ciclu de instruire, concretizate, în unele cazuri, printr-un act de studiu);
f.) funcţia motivaţională (realizează stimularea obţinerii unor performanţe
superioare);
g.) funcţia socio-economică (reliefează importanţa sistemului educaţional în cadrul
sistemului social);
Ioan Nicola, Tratat de pedagogie şcolară, Bucureşti, 2002, p.395;
Laura Căpiţă, Carol Căpiţă, Tendinţe în didactica istoriei, Piteşti, 2005, p.68;
7
Nicolae Ilinca, Didactica geografiei, Bucureşti, 2000, p.138;
8
I.T. Radu, Evaluarea în procesul didactic, Bucureşti, 2000, p.15-16;
9
Ioan Bontaş, op.cit., p.253;
10
Constantin Cucoş, op. cit., p.373;
11
Jean Vogler, Evaluarea în învăţământul preuniversitar, Iaşi, 2000, p.31;
12
Ioan Bontaş, op.cit., p.253-254;
13
Nicolae Ilinca, op.cit., p.139-140;
14
I.T. Radu, op.cit., p.257-260;
15
Ştefan Păun, op.cit., p.168;
5
6
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h.) funcţia de consiliere (orientează deciziile elevilor şi părinţilor în funcţie de nivelul
performanţelor obţinute către diverse sfere profesionale).
2. Etape ale evaluării şcolare
Evaluarea cuprinde cinci etape (componente, elemente), care sunt operaţii
interdependente, şi anume:
a.) proiectarea evaluării - este operaţiunea prin care se stabilesc obiectivele,
procedeele şi instrumentele utilizate, baremele de corectare-notare, descriptorii de
performanţă, timpul afectat şi locul destinat verificării;
b.) măsurarea rezultatelor şcolare prin mijloacele şi procedeele prestabilite - este
operaţiunea de control (verificare, examinare - constatarea, de către profesor, a volumului
şi calităţii cunoştinţelor teoretice şi practice dobândite de către elevi, la un moment dat şi la o
anumită temă), apreciere (estimarea şi măsurarea valorii, nivelului şi performanţelor
cunoştinţelor şi deprinderilor dobândite de către elevi) şi notare (decizie - validarea
rezultatelor pregătirii elevilor, în urma controlului şi aprecierii, care se concretizează prin
acordarea unor anumite simboluri convenţionale, denumite note/calificative; nota, încadrată
într-o scară de la 1 la 10, reprezintă un indicator sintetic, cantitativ şi calitativ, al
performanţelor obţinute de elevi ca urmare a pregătirii lor; notarea stabileşte admiterea
(promovarea)/respingerea (nepromovarea) celor evaluaţi);
c.) interpretarea rezultatelor pe baza criteriilor prestabilite;
d.) formularea unor concluzii pe baza interpretării rezultatelor;
e.) adoptarea unor decizii educaţionale în funcţie de concluziile formulate în urma
interpretării rezultatelor obţinute ca urmare a măsurării 16.
3. Strategii de evaluare şcolară
Formele (tipurile) de evaluare cele mai cunoscute se clasifică după momentul
evaluării (iniţială, continuă/formativă şi sumativă) şi după provenienţa evaluatorului
(internă şi externă).
Metodele (modelele) de evaluare reprezintă proceduri (modalităţi) de efectuare a
evaluării şi se clasifică în două categorii - tradiţionale, numite şi clasice, standard sau
convenţionale (evaluarea orală şi evaluarea scrisă) şi moderne, numite şi complementare,
alternative sau neconvenţionale (referatul, investigaţia, proiectul, portofoliul).
Fiecare categorie de forme şi metode de evaluare prezintă atât avantaje, cât şi limite,
astfel încât niciuna dintre ele nu trebuie utilizată exclusiv, deoarece, în acest caz, aprecierea
rezultatelor obţinute de elevi ar fi distorsionată. Utilizarea metodelor de evaluare trebuie să se
fundamenteze pe o serie de premise precum:
• complementaritatea utilizării lor, deoarece nu se poate considera că metodele tradiţionale
sunt perimate, iar cele moderne reprezintă unicul reper metodologic;
• utilizarea lor în strânsă legătură cu obiectivele educaţionale vizate şi în acord cu tipul de
rezultate ale învăţării/natura achiziţiilor ce se doresc a fi surprinse (cognitive, afective,
psihomotorii);
• relevanţa informaţiilor pe care le oferă (elevilor, profesorilor, părinţilor) cu privire la
pregătirea elevilor.
• 3.1. Forme (tipuri) de evaluare şcolară
A. Forme de evaluare după momentul evaluării
a.) Evaluarea iniţială (predictivă)
• se realizează la începutul unui ciclu sau an şcolar;

Ioan Bontaş, op.cit., p.253; Nicolae Ilinca, op.cit., p.139; Gheogrhe Iutiş, Elena Cozma, Iuliana Asăvoaie,
Elemente de didactica istoriei, Iaşi, 2008, p.86; Daniela Jeder, Introducere în pedagogie şi teoria
curriculumului, Suceava, 2002, p.88-89; Ştefan Păun, op.cit., p.165;
16
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• are ca obiectiv diagnosticarea nivelului de pregătire;
• cuprinde itemi cu grad de dificultate mediu şi scăzut;
• solicită informaţii cu grad ridicat de generalitate, fără elemente de particularitate, de
detaliu;
• utilizează baremuri de notare minimale;
b.) Evaluarea continuă (formativă, curentă, secvenţială, parţială)
• se realizează în cadrul fiecărei ore de curs, pe parcursul derulării procesului didactic;
• are ca obiectiv asigurarea şi verificarea pregătirii sistematice şi continue;
• cuprinde itemi cu toate gradele de dificultate;
• solicită informaţii diverse, de la cele cu grad ridicat de generalitate, până la cele cu grad
ridicat de particularitate, de detaliu;
• utilizează baremuri de notare medii, adaptate capacităţii şi nivelului de performanţă
individual sau al clasei;
c.) Evaluarea sumativă
c1.) evaluarea sumativă periodică (intermediară, secvenţială)
• se realizează la sfârşitul unei perioade mai lungi de instruire (capitol, epocă istorică,
semestru);
• are ca obiectiv verificarea realizării obiectivelor după o anumită unitate (secvenţă) de
învăţare;
• cuprinde itemi cu toate gradele de dificultate;
• solicită informaţii diverse, de la cele cu grad ridicat de generalitate, până la cele cu grad
ridicat de particularitate, de detaliu;
• utilizează baremuri de notare medii;
c2.) evaluarea sumativă finală (de bilanţ, cumulativă, certificativă, globală)
• se realizează la sfârşitul unei perioade lungi de instruire (semestru, an şcolar, ciclu de
şcolaritate);
• are ca obiectiv verificarea realizării obiectivelor la sfârşitul unei etape;
• cuprinde itemi cu toate gradele de dificultate;
• solicită informaţii diverse, preponderent cele cu grad ridicat de generalitate;
• utilizează baremuri de notare medii 17.
B. Forme de evaluare după provenienţă evaluatorului

a.) evaluarea internă - atunci când este realizată de către persoana/instituţia care face
şi pregătirea/instruirea;
b.) evaluarea externă - atunci când este realizată de către altă persoană/instituţie
decât cea care face pregătirea/instruirea 18.
3.2. Metode de evaluare şcolară
Metodele de evaluare sunt căile utilizate pentru ca elevii să demonstreze nivelul de
utilizare a unor cunoştinţe, de formare a unor capacităţi şi de dezvoltare a unor aptitudini şi
abilităţi. Evaluarea se poate realiza prin două categorii de metode: tradiţionale (standard,
convenţionale sau clasice) şi moderne (complementare, alternative, neconvenţionale) 19.
A. Metode de evaluare tradiţionale
Metodele tradiţionale de evaluare au căpătat această denumire datorită consacrării lor
de-a lungul timpului, fiind utilizate cu o frecvenţa foarte ridicată. Din această categorie fac

Ioan Bontaş, op.cit., p.253; Nicolae Ilinca, op.cit., p.139; Daniela Jeder, op.cit., p.92-94; Ioan Nicola, op.cit.,
p.396-397; Ştefan Păun, op.cit., p.165;
18
Laura Căpiţă, Carol Căpiţă, op.cit., p.68; Constantin Cucoş, op.cit., p.375;
19
Gheogrhe Iutiş, Elena Cozma, Iuliana Asăvoaie, op.cit., p.91;
17
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parte, la disciplina istorie, probele orale şi probele scrise 20, proba reprezentând orice
instrument de evaluare proiectat, administrat şi corectat de către profesor.
a.) Evaluarea (verificarea) orală (ascultarea)
Proba orală reprezintă metoda de evaluare ce constă în realizarea unei conversaţii,
care poate fi individuală, combinată sau frontală.
• Tipuri de probe orale:
a1.) observarea şi aprecierea verbală - reprezintă urmărirea modului în care elevii
participă la îndeplinirea diverselor sarcini şi responsabilităţi cu care sunt învestiţi şi emiterea
unor aprecieri cât mai obiective faţă de achitarea sarcinilor;
a2.) chestionarea orală - este o formă a conversaţiei prin care se urmăreşte volumul şi
calitatea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor elevilor şi a capacităţii acestora de a opera
cu ele; este curentă (ori de câte ori se iveşte prilejul în cadrul lecţiilor) şi finală (în ore special
destinate acestui scop, la sfârşit de capitol, semestru, an şcolar).
Avantaje ale probelor orale:
-contribuie la dezvoltarea capacităţilor de exprimare;
-oferă libertate de manifestare a originalităţii şi a capacităţii de argumentare;
-permit clarificarea şi corectarea imediată a eventualelor erori sau neînţelegeri ale
elevului în raport cu un conţinut specific;
-permit adresarea de întrebări suplimentare şi ajutătoare;
-contribuie la realizarea unei interacţiuni directe între evaluator şi evaluat (profesor şi
elev), care stimulează modul de structurare a răspunsurilor şi încurajează manifestări ce
permit evaluarea comportamentului afectiv-atitudinal;
-permit transformarea evaluării şi într-o activitate de învăţare, corectare, întărire,
sistematizare şi aplicare a cunoştinţelor şi deprinderilor;
-oferă o rapiditate a feedback-ului şi analizei acestuia;
-favorizează procesul de învăţare continuă şi sistematizată;
Limite/dezavantaje ale probelor orale:
-gradul de obiectivitate relativ mai scăzut, datorită unor circumstanţe precum
gradul diferit de dificultate al întrebărilor de la un elev la altul, variaţia comportamentului
evaluatorului, starea emoţională a elevului la momentul evaluării (tensiune, stres, inhibiţie,
intimidare, etc.);
-nivelul scăzut de validitate şi fidelitate, ceea ce nu le recomandă în cazul examenelor
cu miză, precum cele de admitere;
-consumul mare de timp, având în vedere că elevii sunt evaluaţi individual.
Utilizarea probelor orale trebuie să ţină cont de o serie de factori, între care
obiectivele evaluării, numărul elevilor, timpul disponibil, resursele materiale alocate, tipul de
informaţie pe care profesorul doreşte să o obţină prin răspunsurile elevilor, natura şi
specificul disciplinei 21.
b.) Evaluarea (verificarea) scrisă
Proba scrisă reprezintă metoda de evaluare ce constă în elaborarea unei lucrări
(test), care se realizează individual.
Tipuri de probe scrise:
b1.) lucrarea curentă (extemporalul)
-este o lucrare scrisă neanunţată;

Constantin Cucoş, op.cit., p.381; Gheogrhe Iutiş, Elena Cozma, Iuliana Asăvoaie, op.cit., p.91;
Ioan Bontaş, op.cit., p.256; Constantin Cucoş, op. cit., p.381-382; Nicolae Ilinca, op.cit., p.141; Gheogrhe
Iutiş, Elena Cozma, Iuliana Asăvoaie, op.cit., p.91-92; Daniela Jeder, op.cit., p.94; Ioan Nicola, op.cit., p.399400; Ştefan Păun, op.cit., p.170-171;
20
21
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-are ca obiectiv verificarea conţinuturilor şi noţiunilor din tema efectuată în ora de
curs precedenta („lecţia de zi”);
-cuprinde itemi cu toate gradele de dificultate;
-solicită informaţii diverse, de la cele cu grad ridicat de generalitate, până la cele cu
grad ridicat de particularitate, de detaliu;
-utilizează baremuri de notare medii;
-contribuie la procesul de învăţare continuă şi sistematizată;
b2.) lucrarea recapitulativă
-este o lucrarea scrisă anunţată;
-are ca obiectiv verificarea conţinuturilor şi noţiunilor din temele unei unităţi de
învăţare;
-cuprinde itemi cu toate gradele de dificultate;
-solicită informaţii diverse, preponderent cele cu grad ridicat de generalitate;
-utilizează baremuri de notare medii;
-se recomandă o oră de recapitulare şi consolidare;
b3.) lucrarea semestrială (teza)
-este o lucrare scrisă susţinută la sfârşit de semestru;
-are ca obiectiv verificarea conţinuturilor şi noţiunilor din unităţile de învăţare
studiate în semestrul respectiv;
-cuprinde itemi cu toate gradele de dificultate;
-solicită informaţii diverse, preponderent cele cu grad ridicat de generalitate;
-utilizează baremuri de notare medii;
-este obligatorie cel puţin o oră de recapitulare şi consolidare;
b4.) examenul
-este o lucrare scrisă susţinută la sfârşit de ciclu de şcolaritate (teste naţionale,
bacalaureat) sau pentru admiterea într-un ciclu de învăţământ superior (de regulă în
învăţământul universitar);
-are ca obiectiv verificarea conţinuturilor şi noţiunilor din unităţile de învăţare
studiate pe parcursul unui an/ciclu şcolar;
-cuprinde itemi cu toate gradele de dificultate;
-solicită informaţii diverse, preponderent cele cu grad ridicat de generalitate;
-utilizează baremuri de notare medii;
-este obligatoriu un program de pregătire prealabilă;
b5.) concursul şcolar/olimpiada
-este o lucrare scrisă susţinută pentru admiterea într-un ciclu de învăţământ superior
(de regulă în învăţământul universitar) sau pentru selectarea, ierarhizarea şi premierea
elevilor cu performanţe de excepţie;
-are ca obiectiv verificarea conţinuturilor şi noţiunilor din unităţile de învăţare
studiate pe parcursul unui an/ciclu şcolar;
-cuprinde itemi cu grade ridicate de dificultate;
-solicită informaţii diverse, preponderent cele cu grad ridicat de particularitate, de
detaliu;
-utilizează baremuri de notare maximale;
-este obligatoriu un program de pregătire prealabilă;
Avantaje ale probelor scrise:
-contribuie la dezvoltarea capacităţii de sintetizare, dar şi de redactare a unor
răspunsuri organizate şi sistematizate;
-permit economisirea de timp prin evaluarea simultană a tuturor elevilor;
-contribuie la creşterea gradului de obiectivitate prin elaborarea aceluiaşi tip de
subiecte şi a unor bareme fixe de notare, ceea ce face comparabile rezultatele elevilor;
34
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-permit emiterea unor judecăţi de valoare mult mai obiective, întemeiate pe existenţa
unor criterii de evaluare clar specificate şi prestabilite;
-permit elaborarea independentă a răspunsurilor, fără niciun fel de intervenţie externă;
-contribuie la diminuarea stărilor de tensiune, stres, inhibiţie, intimidare, care pot avea
un impact negativ asupra performanţei elevilor timizi sau cu alte probleme emoţionale;
-permit elevilor să-şi organizeze timpul (gestionarea timpului alocat redactării) şi
cunoştinţele (alcătuirea unui plan de redactare a răspunsurilor solicitate);
-permit recorectarea eventualelor erori de notare;
Limite/dezavantaje ale probelor scrise:
-relativa întârziere în timp a momentului în care se realizează corectarea, implicit
feedback-ul mai slab, în sensul că unele erori nu pot fi eliminate operativ;
-posibilitatea fraudării prin copiere;
-posibilitatea apariţiei unor dezechilibrate în ceea ce priveşte gradul de
reprezentativitate a conţinuturilor evaluate, în cazul utilizării doar a unor probe tradiţionale,
dar şi în ceea ce priveşte gradul de dificultate a subiectelor, în cazul utilizării mai multor
variante („numere”) de subiecte;
Utilizarea probelor scrise trebuie să ţină cont de o serie de factori, între care alegerea
şi formularea problemelor, care trebuie astfel elaborate încât să-i determine pe elevi să
opereze cu cunoştinţele asimilate, nu doar să le reproducă, planificarea probei, care trebuie să
evite supraaglomerarea şi să realizeze asigurarea unei dozări a efortului elevilor, corectarea şi
notarea testelor, care trebuie să se realizeze în acord cu prevederile programei, cu nivelul
general al clasei, cu coeficientul de originalitate, etc. 22.
B. Metode de evaluare moderne

Alături de modalităţile de evaluare tradiţionale pe care le-am analizat în paginile
anterioare, în prezent se utilizează şi modalităţi complementare/alternative de evaluare, a căror
pondere devine tot mai semnificativă în paleta activităţilor evaluative desfăşurate la nivelul întregului
sistem de învăţământ.
Cum uşor se poate anticipa, aceste modalităţi nu au fost concepute în ideea de a le înlocui pe
cele clasice, ci în dorinţa de a face evaluarea mai flexibilă şi, de ce nu, mai atractivă, atât pentru
evaluatori, cât şi pentru cei care fac obiectul evaluării: elevi, studenţi, persoane care participă la
diverse programe de instruire.
Principalele metode complementare/alternative de evaluare, al căror potenţial formativ susţine
individualizarea actului educaţional prin sprijinul acordat elevului, şi pe care le vom aborda sistematic
în această unitate tematică, sunt: referatul, investigaţia, proiectul, portofoliul, observarea sistematică a
activităţii şi a comportamentului elevilor şi autoevaluarea 23.
a.) Referatul şi investigaţia
Referatul reprezintă un instrument de evaluare alternativă care constă în elaborarea unei
lucrări despre o temă istorică, prin valorificarea informaţiilor oferite de studierea unor lucrări de
specialitate despre tema respectivă. Un referat mai complex poate utiliza şi documente istorice,
făcând astfel apel şi la izvoarele (sursele) istorice.
Referatul se realizează, de obicei, individual şi reprezintă un instrument de evaluare care
permite identificarea unor elemente de performanţă personală. Acesta poate fi elaborat în mod dirijat,
sub atenta îndrumare a profesorului, sau în mod independent. În prima situaţie, profesorul oferă planul
lucrării sau acceptă o temă propusă de elev pe baza programei şcolare, anunţă obiectivele urmărite,
modalităţile de realizare şi evaluare, recomandă bibliografia iniţială (manualul, lucrări de sinteză,
lucrări de specialitate, izvoare istorice), asigură îndrumarea elevilor discutând problemele apărute în
timpul documentării şi redactării, analizează referatul înaintea prezentării şi face aprecieri pe care le
Ioan Bontaş, op.cit., p.256; Constantin Cucoş, op. cit., p.382-383; Nicolae Ilinca, op.cit., p.141-142; Gheogrhe
Iutiş, Elena Cozma, Iuliana Asăvoaie, op.cit., p.92-95; Daniela Jeder, op.cit., p.95; Ioan Nicola, op.cit., p.400401; Ştefan Păun, op.cit., p.171;
23
Daniela Jeder, op.cit., p.95;
22
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prezintă după susţinerea acestuia de către elev. În situaţia redactării independente, profesorul doar
comunică tema sau acceptă o temă propusă de elev pe baza programei şcolare. A doua situaţie este
recomandată doar după experimentarea mai îndelungată a primeia şi numai în cazul elevilor capabili
de performanţă în studierea istoriei.
La susţinerea referatelor profesorul programează cel mult 4 referate într-o oră pentru a
permite fiecărui elev o intervenţie de circa 10 minute, stimulează analiza critică a referatului de către
autor, dar şi adresarea întrebărilor şi exprimarea opiniilor de către ceilalţi elevi, prezintă concluziile
personale.
Investigaţia reprezintă un instrument de evaluare alternativă care constă în elaborarea unui
studiu despre o temă istorică, prin valorificarea informaţiilor oferite de cercetarea unor surse istorice
despre tema respectivă.
Investigaţia se poate realiza individual sau colectiv, desfăşurându-se pe durata uneia sau mai
multor ore de curs, în funcţie de specificul subiectului abordat şi de dificultăţile care decurg din
realizarea muncii de cercetare. Este recomandabil ca realizarea unei investigaţii să aibă loc după un
timp mai îndelungat de experimentare a tehnicii referatului şi numai pentru elevii capabili de
performanţă în studierea istoriei.
Diferenţa fundamentală între referat şi investigaţie o reprezintă predominanţa surselor de
informare şi modalitatea de elaborare conţinutului ştiinţific al lucrării propriu-zise. Dacă în cazul
referatului sursele de informare predominante sunt lucrări de specialitate despre tema studiată, în
cazul investigaţiei principalele surse de informare sunt documentele istorice. În privinţa conţinutului
ştiinţific, referatul conţine informaţii analizate, interpretate şi furnizate de specialişti în domeniu,
elevul făcând o sinteză şi o compilaţie a acestora, la care se adăuga, de regulă, o serie de concluzii şi
interpretării personale ale elevului, în timp ce investigaţia conţine informaţii descoperite de către elev
în documentele cercetate, apoi analizate şi interpretate de către acesta.

Avantaje ale referatului şi investigaţiei:

-oferă profesorului indicii referitoare la motivaţia pe care o au elevii în studierea istoriei;
-oferă elevilor posibilitatea de a se familiariza şi apropia, prin identificarea unor informaţii
inedite, variate, profunde, de diverse subiecte istorice care îi pasionează, dar a căror abordare în cadrul
orelor de curs se realizează într-un mod esenţializat;
-are o pronunţată dimensiune formativă prin activităţile pe care le presupune: exersarea, în
mod organizat, a unor activităţi de cercetare, utile în formarea ulterioară şi în educaţia permanentă,
exersarea tehnicilor de muncă intelectuală şi a metodei învăţării prin descoperire, interpretarea şi
coroborarea izvoarelor şi surselor istorice, cultivarea interesului pentru cercetare;
-dezvoltă capacităţile de analiză, sinteză, comparaţie, generalizare, creativitate, imaginaţie;
-generează o formă de învăţare activă, motivantă, cu consecinţe benefice pe termen lung,
deoarece cunoştinţele asimilate şi exersate se fixează mai bine în memoria de lungă durată, au o
valoare funcţională mai mare şi se reactivează mai uşor când este vorba ca ele să fie utilizate în
rezolvarea unor sarcini sau în desfăşurarea unor activităţi;
-are un profund caracter integrator, atât pentru procesele de învăţare anterioare, cât şi pentru
metodologia informării şi a cercetării ştiinţifice, fiind în acest fel o modalitate de evaluare foarte
sugestivă, precisă, intuitivă şi predictivă;
-are un caracter sumativ, angrenând cunoştinţe, priceperi, abilităţi şi atitudini diverse,
constituite pe parcursul unei perioade mai îndelungate de învăţare;
-dezvoltă capacităţi precum iniţiativa, cooperarea, asumarea rolului de lider.

Limite/dezavantaje ale referatului şi investigaţiei:

-nu sunt pretabile la toate nivelurile de şcolaritate, putând fi utilizat cu rezultate bune la elevii
claselor mari care au suficiente cunoştinţe şi informaţii, dar şi experienţe de învăţare care le permit
cercetarea unui subiect care îi pasionează şi elaborarea unei lucrări de o astfel de complexitate, dar nu
acelaşi lucru este valabil în cazul elevilor din clasele mici care sunt încă în faza de acumulare
cognitivă şi care nu au încă stiluri de învăţare bine structurate;
-nu sunt compatibile tuturor elevilor, ci numai acelora care sunt bine motivaţi pentru studierea
istoriei; elevii care nu sunt suficient motivaţi, evită în general să elaboreze referate sau să efectueze
investigaţii, iar, dacă sunt obligaţi, percep astfel de sarcini ca pe o corvoadă şi, în consecinţă, le
tratează cu superficialitate;
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-sunt mai dificil de evaluat, nefiind instrumente standardizate, motiv pentru care cadrul
didactic trebuie să reflecteze bine asupra modalităţii şi baremului de notare; printre criteriile care
trebuie avute în vedere la evaluarea referatului şi investigaţiei se află noutatea temei luate în discuţie,
rigurozitatea ştiinţifică demonstrată în tratarea temei, identificarea şi calitatea surselor de informare,
calitatea corelaţiilor interdisciplinare, existenţa elementelor de originalitate şi creativitate, relevanţa
concluziilor detaşate de autor, etc..
Obiective şi criterii de evaluare ale referatului şi investigaţiei:
-noutatea temei sau a subiectului cercetat;
-realizarea şi proiectarea conform planului stabilit;
-respectarea, eventual îmbogăţirea, listei bibliografice sau listei documentelor istorice iniţiale;
-selectarea informaţiilor din lucrările de specialitate sau documentele istorice, analiza critică a
informaţiilor şi integrarea acestora, conform logicii istorice, într-un ansamblu coerent;
-identificarea cauzelor, analiza proceselor şi evenimentelor istorice şi evidenţierea
consecinţelor temei studiate;
-formularea opiniilor personale şi concluziilor;
-utilizarea corectă a limbajului de specialitate;
-originalitatea strategiei utilizate în demersul cercetării, a concepţiei şi a expunerii
(prezentării);
-claritatea stilului 24.
Activitate aplicativă - întocmirea unui referat şi realizarea unei investigaţii
1. Întocmirea unui referat
Enunţ: Elaboraţi un referat cu tema „Domnia lui Al.I Cuza”, după următorul plan:
-„dubla alegere” a lui Al.I. Cuza şi rolul acesteia în Unirea Principatelor;
-perioada realizării şi obţinerii recunoaşterii internaţionale a unirii depline;
-perioada marilor reforme;
-detronarea lui Al.I. Cuza;
-însemnătatea domniei lui Al.I. Cuza în modernizarea societăţii româneşti.
Obiective:
-studierea unor lucrări de specialitate;
-selectarea informaţiilor într-un mod critic;
-prelucrarea informaţiilor selectate într-un ansamblu coerent;
-elaborarea şi susţinerea unui referat;
-redarea principalelor repere ale domniei lui Al.I. Cuza.
Bibliografie iniţială:
-Dan Berindei, Epoca Unirii, Editura Academiei, Bucureşti, 1978;
-Constantin C. Giurescu, Viaţa şi opera lui Cuza-Vodă, Bucureşti, 1970;
-Idem, Alexandru Ioan Cuza, Bucureşti, 1973;
-Nicolae Iorga, Însemnătatea unirii de la 1859, Bucureşti, 1935;
-Dumitru Ivănescu, Alexandru Ioan Cuza în conştiinţa posterităţii, Iaşi, 2001;
Barem de corectare şi notare:
-informaţia istorică - 7p.:
-„dubla alegere” a lui Al.I. Cuza şi rolul acesteia în Unirea Principatelor - 1p.;
-perioada realizării şi obţinerii recunoaşterii internaţionale a unirii depline - 2p.;
-perioada marilor reforme -2p.;
-detronarea lui Al.I. Cuza - 1p.;
-însemnătatea domniei lui Al.I. Cuza în modernizarea societăţii româneşti - 1p..

* * *, Programul naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE), Centrul
Naţional de Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, Bucureşti, 2008, p.54-56; Constantin Cucoş,
op.cit., p.384-386; Nicolae Ilinca, op.cit., p.154; Gheogrhe Iutiş, Elena Cozma, Iuliana Asăvoaie, op.cit., p.101;
Mihai Manea, Eugen Palade, Nicoleta Sasu, Predarea istoriei şi educaţiei pentru cetăţenie democratică:
demersuri didactice inovative, Bucureşti, 2006, p.54-55;
24
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-forma referatului - 1p. (structurarea textului, prezentarea în ordine logică/cronologică
a evenimentelor, utilizarea limbajului istoric specific, originalitatea expunerii şi claritatea stilului,
coerenţa textului - 5×0,2p.);
-prezentarea referatului - 1p. (esenţializarea temei, argumentarea ideilor, claritatea
expunerii orale, sublinierea contribuţiei personale, încadrarea în timp - 5×0,2p.);
-din oficiu - 1p.
2. Realizarea unei investigaţii
Enunţ: Realizaţi o investigaţie în urma căreia să elaboraţi o lucrare cu titlul „Asemănări şi
deosebiri ale prevederilor documentelor programatice ale „revoluţiei paşoptiste” din Moldova şi Ţara
Românească”, după următorul plan:
-rolul „revoluţiei paşoptiste” în modernizarea societăţii româneşti moderne;
-încadrarea „revoluţiei paşoptiste” în timp şi spaţiu;
-precizarea cauzelor naţionale, politice, socio-economice ale „revoluţiei paşoptiste” în spaţiul
românesc;
-prezentarea comparativă a prevederilor documentelor programatice „Petiţiuneaproclamaţiune a boierilor şi notabililor moldoveni” şi „Proclamaţia de la Islaz”;
-concluzii.
Obiective:
-cercetarea, analizarea comparativă şi interpretarea unor surse (documente) istorice;
-selectarea informaţiilor într-un mod critic;
-prelucrarea informaţiilor selectate într-un ansamblu coerent;
-elaborarea şi susţinerea unei investigaţii;
-redarea principalelor prevederi ale documentelor „Petiţiunea-proclamaţiune a boierilor şi
notabililor moldoveni” şi „Proclamaţia de la Islaz”.
Documente de cercetat:
-textele celor două documente, care se regăsesc în lucrarea Corneliei Bodea, Lupta românilor
pentru unitatea naţională 1834-1849, Bucureşti, 1967.
Barem de corectare şi notare:
-informaţia istorică - 7p.:
-rolul „revoluţiei paşoptiste” în modernizarea societăţii româneşti moderne - 0,5p.;
-încadrarea „revoluţiei paşoptiste” în timp şi spaţiu - 0,5p.;
-precizarea cauzelor naţionale, politice, socio-economice ale „revoluţiei paşoptiste” în spaţiul
românesc - 0,5p.;
-prezentarea comparativă a prevederilor documentelor programatice „Petiţiuneaproclamaţiune a boierilor şi notabililor moldoveni” şi „Proclamaţia de la Islaz” - 4p.;
-concluzii - 1,5p..
-forma investigaţiei - 1p. (structurarea textului, prezentarea în ordine
logică/cronologică a evenimentelor, utilizarea limbajului istoric specific, originalitatea expunerii şi
claritatea stilului, coerenţa textului - 5×0,2p.);
-prezentarea investigaţiei - 1p. (esenţializarea temei, argumentarea ideilor, claritatea
expunerii orale, sublinierea concluziilor, încadrarea în timp - 5×0,2p.);
-din oficiu - 1p.
b.) Proiectul
Proiectul este o lucrare cu caracter aplicativ, de cercetare a unei teme istorice, întocmită
conform unui plan, pe baza analizei unor surse istorice.
Proiectul se poate realiza individual sau colectiv, începe în clasă, prin definirea şi înţelegerea
sarcinii de lucru, eventual şi prin începerea rezolvării acesteia, se continuă acasă pe parcursul a
câtorva zile sau săptămâni, timp în care realizatorii au permanente consultări cu profesorul şi între ei,
şi se încheie tot în clasă, prin prezentarea produsului realizat în faţa colegilor. Etapele proiectului
presupun direcţionarea eforturilor elevilor în două direcţii la fel de importante din punct de vedere
metodologic şi practic: colectarea datelor şi prelucrarea acestora, adică realizarea produsului.
Pentru realizarea unui proiect, elevii trebuie să prezinte un anumit interes pentru subiectul
respectiv şi să fie nerăbdători în a crea un produs nou, original, de care să fie mândri.
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Ca metodă de evaluare, proiectul cuprinde o parte teoretică şi o alta experimentală. Având în
vedere specificul disciplinei, unde partea experimentală este redusă, proiectul îmbracă, de cele mai
multe ori, forma referatului clasic (prezentat anterior) sau a unui referat extins, mult mai amplu decât
referatul obişnuit.
Etape ale realizării proiectului
-etapa organizatorică - alegerea temei/subiectului, formarea echipei de lucru, elaborarea
planului, stabilirea sarcinilor generale şi individuale, a etapelor şi termenelor de realizare,
identificarea resurselor materiale (surse istorie, lucrări de specialitate, etc.);
-redactarea proiectului - culegerea, selectarea şi prelucrarea informaţiilor, redactarea
conţinutului, ce va cuprinde o introducere, cu prezentarea obligatorie a importanţei (utilităţii) temei, a
contribuţiilor personale şi a problemelor care nu au fost încă soluţionate, analiza propriu-zisă a temei
prin valorificarea surselor identificate, un rol important avându-l reliefarea şi argumentarea unor
opinii personale, concluziile, lista bibliografică, anexele (tabel sinoptic, glosar de termeni istorici,
material vizual);
-prezentarea proiectului;
-evaluarea rezultatelor proiectului.
Structura proiectului:
-pagina de titlu, pe care se consemnează tema, numele autorului, şcoala, perioada de
elaborare;
-cuprinsul;
-introducerea, care include prezentarea cadrului conceptual şi metodologic;
-elementele de conţinut (studiul efectiv al temei);
-concluziile, care sintetizează elementele de referinţă desprinse în urma studiului temei
respective;
-bibliografia;
-anexele, care reprezintă toate materialele importante rezultate în urma aplicării unor
instrumente de investigaţie (grafice, tabele, chestionare, fişe de observaţie) şi care susţin demersul
efectuat.
Avantaje ale proiectului
-contribuie la dezvoltarea unor capacităţi, precum: de a observa şi de a alege metodele de
lucru, de a măsura şi de a compara rezultatele, de a utiliza corespunzător bibliografia, de a forma şi
exersa o serie de deprinderi, atitudini şi competenţe de comunicare, de a manevra informaţia şi de a
utiliza cunoştinţe, de a utiliza proceduri şi tehnici de cercetare, de a investiga şi de a analiza, de a lua
decizii, de a sintetiza şi de a organiza materialul, de a realiza şi prezenta produsul finit;
-conferă o oarecare libertate de manifestare a originalităţii şi creativităţii 25.
c.) Portofoliul
Portofoliul reprezintă un dosar care cuprinde un ansamblu organizat şi structurat de
documente elaborate sau colecţionate de către elev.
Portofoliul poate cuprinde documente precum: fişe de informare şi documentare, referate,
eseuri, rezumate şi/sau recenzii ale unor lucrări, interviuri, articole, pliante, hărţi, tabele cronologice,
scheme, schiţe, fişe biografice, desene, grafice, colaje, machete, postere, fotografii, diagrame, casete
audio, casete video, teste de evaluare scrisă, grile, chestionare, etc..
Portofoliul reprezintă „cartea de vizită” a elevului, ce cuprinde o colecţie de
„produse” ale activităţii elevului, selectate de el însuşi, structurate şi organizate corespunzător.
Structura portofoliului este determinată, printre altele, de scopul, contextul, modul de proiectare şi
conţinutul acestuia. În general, scopul portofoliului este de a furniza date profesorului şi elevului
despre capacităţile formate prin operaţionalizarea obiectivelor unui capitol şi despre atitudinile
asumate de elevul însuşi, dar şi informaţii utile părinţilor şi altor potenţiali evaluatori ai activităţii
elevului (instituţii, comunitate). Contextul elaborării portofoliului este determinat de particularităţile
de vârstă, interesele şi abilităţile elevului, dar şi de specificul istoriei ca disciplină de studiu.
* * *, Programul naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ..., p.57; Constantin Cucoş, op. cit.,
p.386-387; Gheogrhe Iutiş, Elena Cozma, Iuliana Asăvoaie, op.cit., p.100-101; Mihai Manea, Eugen Palade,
Nicoleta Sasu, op. cit., p.55-56;
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Conţinutul poate fi unul general sau tematic, poate cuprinde orice tip sau numai anumite tipuri de
documente.
Utilizarea portofoliului, ca metodă complementară de evaluare în practica şcolară curentă, se
impune din ce în ce mai mult atenţiei şi interesului profesorilor. Prin complexitatea şi bogăţia
informaţiei pe care o furnizează, sintetizând activitatea elevului de-a lungul timpului (un semestru, an
şcolar sau ciclu de învăţământ), portofoliul poate constitui parte integrantă a unei evaluări sumative
(continue) care ar estompa o parte din tensiunea pe care ar genera-o metodele tradiţionale de evaluare
aplicate frecvent şi se poate urmări progresul de la un semestru la altul, de la un an şcolar la altul,
chiar de la un ciclu de învăţământ la altul.
Portofoliul este o metodă de evaluare cu caracter integrator, complex şi flexibil, ce oglindeşte
atât evoluţia elevilor, cât şi performanţele principale şi opţiunile lor. Este un summum de instrumente
de evaluare, sub raport cantitativ şi calitativ, realizat pe o durată mai îndelungată de timp. Este cea
mai simplă formă de atragere a elevilor în actul de învăţare, prin caracterul selectiv al probelor care îl
compun 26.
Activitate aplicativă
Conţinutul portofoliului: „Războiul de independenţă (1877-1878)”.
Obiective ale portofoliului: Elevul va fi capabil:
-să-şi dezvolte capacitatea de cercetare a izvoarelor istorice;
-să-şi dezvolte capacităţile de analiză şi sinteză,
-să-şi dezvolte capacitatea de comunicare;
-să-şi dezvolte capacitatea de a surprinde relaţia dintre istorie ca proces şi cei care fac istoria
ca parte integrantă şi definitorie a procesului istoric;
-să-şi stimuleze curiozitatea pentru studiul istoriei;
-să prezinte etapele obţinerii independenţei de stat;

Bibliografie iniţială:
Nichita Adăniloaie, Cucerirea independenţei de stat a României (1877-1878),
Bucureşti, 1973;
Idem, Independenţa naţională a României, Bucureşti, 1986;
Dan Berindei, Cucerirea independenţei României (1877-1878), Bucureşti, 1967;
Materiale componente:
1. date obţinute din evaluarea prin probe tradiţionale, inclusiv testul predictiv,
rezultatele şi interpretarea testelor;
2. date privind activitatea elevului în clasă:
a.) observaţii privind comportamentul elevului la ora de istorie;
b.) caiet de notiţe/calitatea notiţelor;
c.) investigaţii:
-Convenţia româno-rusă din aprilie 1877;
-Proclamarea independenţei;
-Tratatele de la San Stefano şi Berlin.
d.) eseu structurat - „Participarea României la Războiul de independenţă (18771878)” cu următorul plan:
-menţionarea alternativelor României în momentul izbucnirii războiului ruso-turc;
-precizarea pregătirii pentru intrarea în război;
-prezentarea principalelor operaţiuni militare la care a participat armata română;
-evidenţierea rolului armatei române în derularea operaţiunilor militare.
3. date privind activitatea elevului în afara clasei:
a.) teme:
* * *, Programul naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ..., p.57-60; Laura Căpiţă, Carol Căpiţă,
op.cit., p.74; Constantin Cucoş, op. cit., p.387-388; Nicolae Ilinca, op.cit., p.154; Gheogrhe Iutiş, Elena Cozma,
Iuliana Asăvoaie, op.cit., p.101-103; Mihai Manea, Eugen Palade, Nicoleta Sasu, op. cit., p.57-58; Ştefan Păun,
op.cit., p.176;
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-găsiţi trei opere de artă care să reflecte participarea armatei române la război;
-argumentaţi necesitatea şi importanţa participării armatei române la război.
b.) referat - „Premisele obţinerii independenţei de stat - politica faptului împlinit şi
modenizarea”;
c.) fotografii ale unor arme utilizate în război;
d.) biografii: regele Carol I, Mihail Kogălniceanu, Ion C. Brătianu;
e.) hărţi: Harta politică a Europei în 1875, Harta operaţiunilor militare, Harta politică
a Europei în 1878;
f.) fişe de lectură;
g.) copii ale unor articole din presa vremii;
h.) tabel cronologic cu evenimentele politice, diplomatice şi militare legate de
obţinerea independenţei de stat.

d.) Observarea sistematică a comportamentului elevilor
Observarea sistematică a elevilor este o probă complexă de evaluare alternativă care utilizează,
ca instrumente de evaluare, fişa de evaluare, scara de clasificare şi lista de control/verificare şi care
evaluează, mai ales, comportamente afectiv-atitudinale.
Instrumente ale observării sistematice a elevilor:
d1.) Fişa de evaluare, care, de obicei, se elaborează în cazul elevilor cu probleme, ce au
nevoie de sprijin şi îndrumare, cuprinde următoarele elemente:
-date generale despre elev: numele, prenumele, vârsta, climatul educativ al mediului din care
provine;
-particularităţi ale proceselor intelectuale: gândire, limbaj, imaginaţie, memorie, atenţie, spirit
de observaţie;
-aprtitudini şi interese;
-trăsături de afectivitate;
-trăsături de temperament;
-atitudini faţă de sine, faţă de disciplina/obligaţiile şcolare, faţă de colegi;
-evoluţia aptitudinilor, atitudinilor, intereselor şi nivelului de integrare.
d2.) Scara de clasificare, care indică profesorului frecvenţa cu care apare un anumit
comportament, poate fi numerică, grafică, descriptivă. Se utilizează întrebări şi răspunsuri de tipul:
-în ce măsură elevul participă la discuţii? - niciodată, rar, ocazional, frecvent, întotdeauna;
-în ce măsură comentariile au fost în legătură cu temele discutate? - niciodată, rar, ocazional,
frecvent, întotdeauna.
d3.) Lista de control/verificare, care indică profesorului faptul că un anumit
comportament este prezent sau absent, poate fi concepută astfel:
Atitudinea elevului faţă de sarcina de lucru
D
N
a
u
-a urmat instrucţiunile
-a cerut ajutorul atunci când a avut nevoie
-a cooperat cu ceilalţi
-a aşteptat să-i vină rândul pentru a utiliza materialele didactice
-a împărţit materialele didactice cu ceilalţi
-a încercat activităţi noi
-a dus activitatea până la capăt
-a pus materialele didactice la locul lor după utilizare
-a făcut curat la locul de muncă
În cazul utilizării listelor de control se recomandă:
-se folosesc, pentru ca rezultatele să fie relevante, cel puţin două dintre instrumentele
prezentate;
-se completează informaţiile asupra comportamentului elevului din timpul activităţilor
didactice;
-se utilizează numai în cazul elevilor cu dificultăţi de învăţare.
Aspecte evaluate prin observarea sistematică;
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-capacităţi/competenţe: organizarea şi interpretarea datelor, selectarea şi organizarea
corespunzătoare a instrumentelor de lucru, descrierea şi generalizarea unor procedee, tehnici, relaţii,
utilizarea materialelor auxiliare pentru demonstraţii, identificarea relaţiilor, utilizarea computerului în
situaţii corespunzătoare;
-atitudinea faţă de sarcina dată: concentrarea asupra sarcinii de rezolvat, implicarea activă în
rezolvarea sarcinii, formularea unor întrebări pertinente despre sarcina de lucru, îndeplinirea sarcinii,
revizuirea metodelor şi a rezultatelor;
-competenţele de comunicare: discutarea sarcinii cu profesorul şi cu alţi parteneri 27.
e.) Autoevaluarea
Autoevaluarea reprezintă o metodă alternativă de evaluare ce constă în aprecierea, de către
elev, a propriilor performanţe în raport cu obiectivele operaţionale/competenţele specifice.
Acest tip de evaluare este o modalitate de evaluare cu largi valenţe formative, cu multiple
implicaţii în plan motivaţional şi atitudinal. Elevul poate să-şi definească rolul, sarcina, natura şi
direcţiile activităţii sale, este ajutat să conştientizeze progresul şi achiziţiile făcute, să-şi elaboreze
strategia proprie de lucru, astfel încât poate să-şi asume, treptat, responsabilitatea pentru propria
formare.
Este o metodă complementară utilă elevilor, fiindcă le modifică statutul de „etern examinat”,
iar caracterul sociologic al instrumentelor de evaluare le induce ideea de maturitate la care aspiră.
Accentul ei cade pe implicarea elevului în construirea imaginii de sine şi, în subsidiar, pe
învăţare. Rezultă o disponibilitate suplimentară a elevului, o motivaţie şi încredere în sine, care
favorizează aplicarea unor metode mai complexe de evaluare.
Tipuri de autoevaluare:
e1.) Autocorectarea sau corectarea reciprocă - elevul este solicitat să-şi depisteze sieşi sau
colegilor o serie de erori, minusuri, lacune, în momentul realizării unor sarcini de învăţare, fără a se
aplica sancţiuni prin notă, ceea ce constituie un prim pas pe drumul conştientizării competenţelor în
mod independent;
e2.) Autonotarea controlată - elevul este solicitat să-şi acorde o notă, care apoi este negociată
cu profesorul sau cu colegii, iar cadrul didactic are sarcina să argumenteze şi să evidenţieze
corectitudinea sau incorectitudinea aprecierilor făcute;
e3.) Notarea reciprocă - elevii sunt solicitaţi să-şi noteze colegii, prin reciprocitate, fie în
cazul evaluărilor scrise, fie în cazul celor orale, fără a fi obligatorie concretizarea în notare efectivă;
Instrumente de autoevaluare:
e1.) Chestionarul aplicat după încheierea unei sarcini de lucru:
1. Etapele pe care le-am parcurs în rezolvarea acestei sarcini au fost:
a.)..................... b.).................... c.).................... d.)....................
2. Prin rezolvarea acestei sarcini am învăţat:
a.)..................... b.).................... c.).................... d.)....................
3. Pe parcursul rezolvării sarcinii am avut dificultăţi la:
a.)..................... b.).................... c.).................... d.)....................
4. Cred că mi-aş putea îmbunătăţii performanţa dacă:
a.)..................... b.).................... c.).................... d.)....................
5. Am fost impresionat pozitiv de:
a.)..................... b.).................... c.).................... d.)....................
6. Cred că activitatea mea poate fi apreciată cu:
a.) nota............. b.) calificativul.........
e2.) Scara de clasificare:

Laura Căpiţă, Carol Căpiţă, op.cit., p.73-74; Constantin Cucoş, op. cit., p.388-389; Gheogrhe Iutiş, Elena
Cozma, Iuliana Asăvoaie, op.cit., p.103-105;
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Fişa de evaluare
slab
- creativitate
- motivaţie
- independenţă, iniţiativă
- curiozitate intelectuală
- performanţe şcolare
- participarea la discuţii
- disciplina în timpul lucrului
- progresul realizat
- comportamentul general 28

mediu

bine f. bine excelent

4. Notarea rezultatelor şcolare

Notarea reprezintă operaţiunea de stabilire a gradului de realizare a
obiectivelor şcolare.
Notarea, concretizată prin acordarea unor simboluri convenţionale, validează,
aşa cum s-a menţionat şi anterior, rezultatele pregătirii elevului, în urma proceselor de control
şi apreciere. Simbolurile acordate în urma procesului de notare indică standardul de
performanţă (randamentul) şcolar.
4.1. Funcţiile notării
a.) funcţie (rol) de informare (a elevilor, părinţilor, profesorilor);
b.) funcţie (rol) de reglare a procesului de învăţare;
c.) funcţie (rol) educativă;
d.) funcţie (rol) terapeutică, dinamizatoare (prin încurajare);
e.) funcţie (rol) patogenă (prin inducerea unor stări de stres şi disconfort psihic, mai
ales în situaţiile de insucces).
4.2. Tipuri de notare
a.) notarea prin aprecierea verbală - este o modalitate de notare care se utilizează în
învăţământul preuniversitar, se exprimă prin intermediul limbajului verbal, se realizează
printr-o gama variată de exprimări valorice (laudă, mustrare, bravo, bine, corect, incorect,
etc.) care pot induce anumite stări de satisfacţie sau insatisfacţie elevului, nu se consemnează
în documentele oficiale (cataloage), ci doar, eventual, în documentele personale ale cadrului
didactic, dar poate fi un element al unei evaluări de ansamblu;
b.) notarea prin culori - este o modalitate de notare care se utilizează în învăţământul
preşcolar şi se realizează prin acordarea „bilelor colorate” (albe (echivalent cu foarte bine),
roşii (echivalent cu bine), negre (echivalent cu insuficient);
c.) notarea prin calificative - este o modalitate de notare care se utilizează în
învăţământul primar şi se realizează prin acordarea calificativelor („foarte bine”
(echivalentul notelor 9 şi 10), „bine” (echivalentul notelor 7 şi 8), „satisfăcător” (echivalentul
notelor 5 şi 6) şi „nesatisfăcător” (echivalentul notelor de la 1 la 4); are avantajul faptului că
elevii conştientizează mai uşor valoarea calificativelor; are dezavantaje tehnice, deoarece nu
pot fi însumate şi nu se poate face o medie (pentru stabilirea calificativului semestrial, cadrul
didactic alege două calificative cu frecvenţa cea mai mare, iar în săptămânile de evaluare de
la sfârşitul semestrului, în urma aplicării unor probe de evaluare sumativă, optează pentru
unul din cele două calificative; calificativul anual va fi unul din cele două calificative
semestriale, ales de cadrul didactic pe baza unor criterii precum progresul sau regresul,
raportul efort-performanţă); elevul este considerat promovat dacă a obţinut cel puţin
calificativul „satisfăcător”;
Constantin Cucoş, op. cit., p.390; Gheogrhe Iutiş, Elena Cozma, Iuliana Asăvoaie, op.cit., p.105-106; Daniela
Jeder, op.cit., p.105-106;
28

43

Școala Românească în Anul Centenarului Marii Uniri

d.) notarea prin cifre (numerică) - este o modalitate de notare care se utilizează în
învăţământul gimnazial, liceal şi universitar şi se realizează prin acordarea notelor pe o scară
valorică crescătoare de la 1 la 10; are avantajul că oferă o discriminare (ierarhizare) şi o
nuanţare destul de precise, dar şi dezavantajul unor erori de apreciere; elevul este considerat
promovat dacă a obţinut cel puţin nota 5;
e.) notarea prin sistem binar - este o modalitate de notare care se utilizează, în special,
la probele practice şi la unele concursuri şi se realizează prin acordarea unor etichete cu
caracter eliminatoriu (admis (echivalent cu promovat) şi respins (echivalent cu nepromovat).
.4.3. Modele de notare
a.) notarea prin raportare la grup - se realizează prin compararea rezultatelor elevilor
sau raportarea acestora la un anumit standard mediu de expectanţe; nivelul de exigenţe
aşteptate poate fi prestabilit sau poate fi structurat conjunctural, la nivelul fiecărei clase în
parte;
b.) notarea prin raportare la standarde unice (fixe) - se realizează prin raportarea
rezultatelor la un sistem fundamental unitar de referinţă (în principiu, la obiectivele
operaţionale/competenţele specifice ale lecţiei) pentru întreaga populaţie şcolară;
c.) notarea prin raportare individuală (individualizată) - se realizează prin raportarea
rezultatului obţinut de un elev la alte rezultate individuale anterioare, astfel încât acest model
pune un accent foarte mare pe progresul sau regresul individual.
4.4. Notarea corectă
a.) Caracteristici ale notării corecte:
-obiectivitatea - exactitate, precizie, corectitudine, responsabilitate, competenţă
docimologică;
-validitatea (valabilitatea) - nota acordată să corespundă treptei ierarhice din sistemul
de notare;
-fidelitatea (constanţa) - repetarea evaluării conduce la o apreciere identică, atât la
acelaşi evaluator (în momente diferite), cât şi la evaluatori diferiţi (în acelaşi timp).
b.) Criterii ale notării corecte
-luarea în consideraţie a cantităţii şi calităţii cunoştinţelor dobândite, în comparaţie cu
cantitatea şi calitatea celor prevăzute de documentele şcolare, de bibliografia recomandată şi
de predarea profesorului, şi în concordanţă cu obiectivele operaţionale;
-luarea în consideraţie a calităţilor şi performanţelor capacităţii intelectuale şi
profesionale - după caz, manifestate în abordarea diversă a problemelor, aşa cum sunt
calităţile şi performanţele memoriei, gândirii (îndeosebi creative), imaginaţiei, spiritului de
observaţie, spiritului critic;
-luarea în consideraţie a greşelilor, îndeosebi a gravităţii acestora, gravitatea
determinându-se în corelaţie cu primul criteriu;
-luarea în consideraţie a rezultatelor pregătirii pe parcursul semestrului sau anului
şcolar;
-luarea în consideraţie a rezultatelor verificărilor (probelor de evaluare) din timpul
semestrelor;
-elaborarea unor conţinuturi pentru evaluare în conformitate cu programele şcolare;
-exigenţă egală şi obiectivă.
4.5. Notarea subiectivă
Notarea subiectivă este determinată de o serie de factori
extradocimologici perturbatori ai variabilităţii notării, printre care se află:
a.) efectul (fenomenul) „halo” - are loc atunci când aprecierea este influenţată de
extinderea unor calităţi secvenţiale la întreaga conduită a elevului sau când se raportează la
rezultatele obţinute la alte discipline;
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b.) efectul (fenomenul) Pygmalion („oedipian”) - are loc atunci când aprecierea este
preconcepută de către profesor în funcţie de părerea relativ fixă pe care o are formată despre
elevi;
c.) efectul (fenomenul) tendinţei centrale - are loc atunci când aprecierea este
influenţată de tendinţa profesorului de a evita extremele scării de notare, din dorinţa de a nu
greşi prin supraaprecierea sau deprecierea unor elevi, astfel încât majoritatea notelor sunt de
valori medii, gradul de discriminare şi ierarhizare fiind aproape eliminat;
d.) efectul (fenomenul) de contrast - are loc atunci când aprecierea este influenţată de
tendinţa profesorului de a accentua diferenţele dintre rezultatele elevilor, apărând astfel
situaţia de supraevaluare sau subevaluare, gradul de discriminare şi ierarhizare fiind exagerat;
e.) efectul (fenomenul) de ordine - are loc atunci când aprecierea este influenţată de
acordarea unor note identice consecutive în situaţii de apariţie a unor diferenţe calitative, dar
şi de inconstanţa în exigenţă pe parcursul întregii zile;
f.) efectul (fenomenul) de similaritate - are loc atunci când aprecierea este influenţată
de tendinţa profesorului de a valoriza elevii prin raportare la rezultatele şcolare proprii sau ale
copiilor săi, de obicei, în acest caz, profesorul manifestând un grad sporit de exigenţă;
g.) efectul tipului de evaluator (ecuaţia personală a examinatorului) - reprezintă
nivelul de exigenţă utilizat de fiecare profesor din diverse motive, precum structura personală
a profesorului (profesorii indulgenţi - utilizează în mod excesiv valorile de „sus” ale scării de
notare, profesorii exigenţi - utilizează în mod excesiv valorile de „jos” ale scării de notare),
scopul notării (de încurajare sau de constrângere), aspectele apreciate în mod deosebit
(originalitatea soluţiilor sau conformitatea cu informaţiile predate);
h.) efectul (fenomenul) erorii logice - are loc atunci când aprecierea este influenţată de
substituirea obiectivelor şi parametrilor importanţi ai evaluării prin scopuri secundare
(precum acurateţea şi sistematicitatea expunerii, efortul depus de elev pentru a ajunge la
anumite rezultate, gradul de conştiinciozitate) 29.

Ioan Bontaş, op.cit., p.258-263; Constantin Cucoş, op. cit., p.391-393; Daniela Jeder, op.cit., p.95-99; Ştefan
Păun, op.cit., p.174-175; Ioan Nicola, op.cit., p.405-408;
29
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BIBLIOTECA DIN COMUNA FORĂŞTI – VISUL REALIZAT AL
ÎNVĂŢĂTORULUI NICOLAE THEODORESCU
Prof. Samson Iulia
Şcoala Gimnazială Oniceni, judeţul Suceava
La 25 noiembrie 1864 domnitorul Alexandru Ioan Cuza instituie Legea Instrucţiunii
Publice, prin care se stabilesc trei grade de învăţământ în România: primar, secundar,
superior. Prin aceeaşi lege se stabileşte clar că învăţământul primar de patru ani devine
obligatoriu şi gratuit, astfel că în fiecare comună va fi deschisă câte o şcoală. Legea a stat la
baza învăţământului romanesc timp de peste trei decenii, iar la acel moment înființarea
şcolilor în mediul rural era o performanţă care continua să rămână un deziderat pentru multe
ţări occidentale.
În iarna anului 1865 ia fiinţă şcoala din satul Forăşti, comuna Uideşti (actuala comună
Forăşti din judeţul Suceava) şi primul ei învăţător a fost Nicolae Theodorescu, numit prin
ordinul Ministerului Instrucţiunii Publice şi Cultelor cu numărul 3642 din 27 ianuarie 1865.
Nicolae Theodorescu s-a născut în satul Ţoleşti (din comuna Forăşti) şi era fiul
Smarandei şi al preotului Ion Teodorescu. Aceştia au avut mai mulți copii dintre care au
supravieţuit doar 2: Nicolae şi Vasile. Nicolae urmează cursurile Şcolii Normale „Vasile
Lupu” din Iaşi pentru a deveni învăţător. În anul 1865 se întoarce în satul natal pentru a pune
umărul la educarea copiilor din sat.
Învăţătorul Theodorescu îşi începe activitatea într-o casă ţărănească pusă la dispoziţie
de către primărie. Alături de copiii din satul Forăşti, la această şcoală au învăţat şi copii din
Antoceni, Oniceni şi Ruşi, sate aflate în componenţa comunei Forăşti. Şcoala a funcţionat în
această casă până în anul 1902.
Anual, sau chiar de două ori pe an, şcoala era vizitată de revizorul şcolar Serafim
Ionescu din Fălticeni, unul dintre cei mai de seamă învăţători din România, autor de manuale
şcolare la acea vreme. Acesta cutreiera zi de zi judeţul, de la Neagra Şarului şi Broşteni până
la Mirosloveşti şi Ruginoasa, consemnând faptele de laudă pe care le întâlnea în peregrinările
sale.
Astfel, în procesul verbal de inspecţie nr. 52 din 22 noiembrie 1890, Serafim Ionescu
consemna: „Domnul învăţător N. Theodorescu era la post, făcându-şi datoria cu 31 elevi în
cinci clase. Elevii abia acum au pornit a frecventa mai regulat şcoala. Învăţătorul îşi caută
regulat de datorie fără să absenteze. Materialele se găsesc bine întreţinute. Învăţătorul are
conduita corectă în societate.” (Arhivele Statului Suceava, fond Inspectoratul Şcolar
Baia: Registrul de inspecţii pe anul 1890-1891).
La acea dată, învăţătorul Theodorescu avea 25 ani de când slujea învăţământul,
funcţiona la o şcoală considerată ca fiind de gradul I şi era retribuit cu 90 lei lunar, plus o
gradaţie de 54 lei.
Pasiunea lui pentru studiu şi pentru lectură, dar şi preocuparea sa pentru a-i ajuta pe
țăranii din localitatea în care îşi desfăşura activitatea să îşi depăşească condiţia socială prin
cultură, l-au plasat pe învăţătorul Theodorescu printre primii fondatori de biblioteci publice
săteşti din România.
Regulamentul pentru bibliotecile publice, apărut în anul 1864, prevedea constituirea
unui sistem public de biblioteci în toate comunele urbane şi rurale din România. Din păcate,
bunele intenţii ale legiuitorului din 1864 nu s-au realizat. Lectura publică în cadru organizat
nu a pătruns la sate, iar bibliotecile orăşeneşti care s-au înfiinţat la acea vreme, trăiau din
„ofrande” şi „danii” de cărţi sau bani.
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În aceste condiţii, când statul nu vădea preocupări prea consistente cu privire la
răspândirea culturii la sate, iniţiativa aparţine învățătorilor care încep să organizeze pe lângă
şcoli, mici colecţii de cărţi destinate deopotrivă elevilor şi adulţilor.
Dintr-un îndepărtat colţ de ţară, satul Forăşti, comuna Uideşti, judeţul Suceava,
învăţătorul Nicolae Theodorescu trimite Ministerului Instrucţiunii, la 26 noiembrie 1888, o
modestă cerere de ajutor pentru înavuţirea bibliotecii populare, creată atunci prin strădania
sa: „ Am onoarea a vă anonsa că la 12 a curentei (12 noiembrie 1888 – n.a.) s-au format
statutele pentru faciria unei biblioteci la această şcoală, pe care trimit o întocmai copie. În
prezent sînt adunate cărţi pe valoare de 83 lei. Toţi cei cu ştiinţă de carte au o mare plăcere
pentru lectură şi fiindcă comuna se compune din 7 cătune, iar primăria e în depărtare de
şcoală aproape 4 chilometre, cu respectul cuvenit, vă rog, Domnule ministru, că dacă nu se
poate contribui cu altceva la bibliotecă, cel puţin a se trimite Monitorul Oficial care
cuprinde destulă materie pentru lectură.” (Arhivele Statului Bucureşti, fond Ministerul
Instrucţiunii, Dosar 4355/1888, fila 4).
Cererea de ajutor a fost însoţită şi de o copie a documentului ce reprezenta statutul
bibliotecii comunale, numită „Societatea de lectură din Forăşti”, document ce se află în
Arhivele Statului Bucureşti.
„Statutele
Societăţii de lectură din Forăşti, comuna Uideşti, plasa Moldova-Şomuz, judeţul
Suceava:
• Se instituie o bibliotecă la şcoala din Forăşti, din depuneri voluntare de cărţi sau bani.
• Administratorul bibliotecii este de drept învăţătorul şcolii, asistat de D-l primar al comunei
respective sau delegatul său şi parohul comunal.
• Vor fi trei registre şi anume: unul în care se vor trece toate lucrările, cărţile şi banii oferiţi,
altul inventarul cărţilor primite în depozitul bibliotecii şi în fine altul în care se vor trece
cărţile date spre lectură, numele persoanei, timpul şi suma depusă ca garanţie.
• Din cărţile bibliotecii, fiecare persoană domiciliată în comună şi cu ştiinţă de carte poate
lua spre lectură, lăsînd garanţie costul cărţii, plus 10 bani la volum în folosul bibliotecii.
• Neaducerea cărţilor la timp sau stricarea lor va contribui la pierderea garanţiei, rămînînd
ca învăţătorul în înţelegere cu membrii să cumpere alte cărţi, iar cele împrumutate rămîn
persoanei care a depus garanţia fără nici o pretenţie.
• Din banii adunaţi nu se pot cheltui, nici lua cărţi, fără anume hotărîre încheiată cu proces
verbal din partea membrilor.
• Toate persoanele ce contribuiesc la formarea bibliotecii se consideră societari şi au dreptul
la lectura cărţilor conformându-se cu art. 4 din statute.
• În fiecare an de la 26 la 30 decembrie se vor convoca societarii domiciliaţi în comună şi li
se vor arăta detaliat administrarea bibliotecii, luîndu-se deciziunea prin majoritatea voturilor a
societarilor prezenţi.
• Administratorul bibliotecii cum şi membrii sînt autorizaţi din parte-ne a face cereri şi tot
felul de întruniri pentru mărirea fondului bibliotecii.”
(Arhivele Statului Bucureşti, fond Ministerul Instrucţiunii, Dosar 4355/1888, fila
5).
O birocratică rezoluţie ministerială a îngropat însă apelul învăţătorului sucevean în
miile şi tăcutele note de arhivă.
Acest statut, cu unele prevederi discriminatorii care diminuau însă considerabil
valoarea cultural educativă a bibliotecii (cărţile se împrumutau numai ştiutorilor de carte din
comună, în schimbul unei garanţii), rămâne totuşi primul regulament cunoscut al unei
biblioteci publice rurale, iar biblioteca din Forăşti este a doua bibliotecă sătească înfiinţată în
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Romania, după cea înfiinţată de un alt inimos învăţător, Ion Aristotel din comuna Băbeni,
judeţul Râmnicu Sărat.
În anul 1895, după 30 de ani de învăţământ, Nicolae Theodorescu decedează, la scurt
timp după pensionare. A avut 5 copii, 3 fete şi 2 băieți, dar doar fiul Nicolae îi urmează
cariera didactică. Una dintre fete, Elisabeta (Mira), se căsătoreşte cu învăţătorul Neculai
Teleman din Ţoleşti, familie ce va da ţării un lung şir de matematicieni, ajunşi profesori
universitari în SUA, Anglia, Franţa şi Italia.
Povestea fratelui său Vasile este deosebit de interesantă. Predispus tuberculozei, boala
de care au murit ceilalţi fraţi, Vasile este trimis la şcoală la Socola spre a urma cariera tatălui.
Aici i se va schimba numele din Vasile Teodorescu în Vasile T. Lovinescu, spre a fi deosebit
de un alt coleg care avea acelaşi nume. A absolvit seminarul, dar a descoperit şi faptul că nu
este înzestrat cu o voce corespunzătoare pentru cântările bisericeşti, aşa că se pregăteşte
pentru o carieră didactică, devenind profesor de istorie şi latină. În 1870 îşi ia catedra la
Gimnaziul „Alexandru Ioan I” din Fălticeni. Din căsătoria cu Profira Manoliu rezultă copiii
Octav, Antoneta, Vasile, Eugen, Virginia, Corina şi Costică. Este vorba despre familia care a
dat literaturii române 5 scriitori începând cu marele critic şi eseist Eugen Lovinescu (fiul lui
Vasile si al Profirei), scriitorul Anton Holban (fiul Antonetei Lovinescu-Holban), criticul
literar Vasile Lovinescu (fiul lui Octav Lovinescu), dramaturgul Horia Lovinescu (fiul lui
Octav Lovinescu) , scriitoarea şi ziarista Monica Lovinescu (fiica lui Eugen Lovinescu).
In cartea sa „Lovineştii”, scriitorul sucevean Eugen Dimitriu scria: „Un frate al lui
Vasile Lovinescu, Nicolae, care şi-a păstrat numele vechi, fusese institutor şi s-a stabilit la
Ţoleşti, devenind un om bogat. A preferat postul de învăţător, deşi pregătirea şi titlurile îl
îndreptăţeau să obţină un loc în oraş. Se îngrijea de numeroasa lui familie, citea mult, era
abonat la diverse publicaţii, fapt ce-i îngăduia să fie la curent cu problemele culturale,
economice şi politico-sociale din întreaga ţară. Într-o călătorie cu trenul la Iaşi, a întâlnit în
compartiment un domn elegant, o figură de intelectual distins. Aflând că tovarăşul său de
drum este institutor, a încercat să abordeze probleme din diverse domenii, în care N.
Theodorescu s-a descurcat foarte sigur pe el. Necunoscutul şi-a declinat titlul – era ministru –
şi l-a felicitat pe institutor, murmurând admirativ şi parcă neîncrezător, că un om de la ţară
poate fi atât de cult.”
O viaţă închinată cărţilor. Un chip de dascăl ce merită să-şi găsească locul în marea
familie a domnilor Trandafir, ştiuţi şi neştiuţi, ai neamului românesc.
Bibliografie:
• Arhivele Statului Suceava, Fond Inspectoratul şcolar Baia, Registrul de inspecţii pe anul
1890-1891;
• Arhivele Statului Bucureşti, Fond Ministerul Instrucţiunii, Dosar 4355/1888, filele 4-5;
• Corneliu Dima Drăgan, Primele biblioteci săteşti din România, Editura Universităţii
Bucureşti, Bucureşti, 1976;
• Eugen Dimitriu, Lovineştii, Editura Spiru Haret, 200, pag. 16
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ASERTIVITATEA ŞI EMPATIA ÎN ŞCOALĂ
Prof. Țiculeanu Ciurlică Mihaela,
Prof. Filip Valentina,
Colegiul Tehnic “Petru Mușat” Suceava
Se ştie că, de multe ori în demersul didactic, elevii intră cu o falsă imagine despre sine
- rod al unor deficiențe de educație ce provin mai ales din mediul familial, ceea ce face ca
munca dascălului să fie mai grea.
De aceea aceea, dascălii au o misiunea de supraveghere și îndrumare a elevilor ce
constă atât în semnalarea greșelilor pe care aceștia le fac, cât şi în urmărirea efortului lor de a
se corecta, misiune care impune discreție, răbdare și tact, precum şi intervenţie promtă la
momentul când greșesc sau când solicită ajutor.
În contextul unei continue transformări a mediului ecologic și socio-cultural la care se
derulează în ultimul timp, se observă o dezvoltare accelerată a tinerilor atât din punct de
vedere biologic cât și psihologic. Cu toate acestea, deși maturitatea biologică este atinsă de
aceștia mai devreme, maturitatea emoțională intervine mai târziu, atunci când ei capătă
autonomie din punct de vedere profesional și economic.
Abordarea unei atitudini asertive și empatice, ne poate ajuta pe noi, cadrele didactice,
să dezvăluim aspecte ale problemei pe care elevii nu le cunosc din cauza acestei imaturităţi,
din lipsă de experiență și de autocunoaștere.
Activitățile care dezvoltă comportamentul asertiv și empatic în rândul elevilor vor
ajuta ca aceștia să răspundă într-un mod eficient așteptărilor profesorilor lor și mai ales
nevoilor societății actuale.
O bună imagine despre sine îi serveşte elevului la stabilirea unui anumit nivel de
aspirație, la ajustarea stilului și metodelor de lucru care să ofere performanțe în achiziția de
cunoștințe și formarea de deprinderi. Dacă părinții și cadrele didactice îl ajută pe tânăr să-și
contureze o imagine reală asupra posibilităților și limitelor proprii, i se va deschide acestuia
perspectiva de a se realiza cu adevărat.
Procesul de maturizare este însoțit de un amplu conflict interior, de momente de
zbucium și confruntări, de momente de certitudine și incertitudine, pe fondul cărora orice
factor care traumatizează psihicul, le poate perturba echilibrul interior, astfel încât orice
situație aparent nesemnificativă, poate genera reacții de dezadaptare care se vor reflecta la
nivelul performanțelor școlare și a stării lor de spirit. Dezechilibrele apărute la nivel
emoțional pot generara stări de agresivitate manifestate atât verbalcât și fizic.
În egală măsură o reacție de dezadaptare poate fi generată și de insuccesul la
învățătură iar substratul comun al dezadaptării și dificultății lor la învățtură este generat de
factori de risc ce țin atât de elev, de societate cât și de mediul familial.
Prelungirea impasului adaptativ pentru un copil în curs de maturizare poate să se
reflecte în calitatea instruirii și formării sale profesionale de mai târziu. De aceea atitudinea,
înțelegerea și tactul pe care cadrul didactic o manifestă față de elev reprezintă baza strategiei
de sprijinire a eforturilor tânărului de a ieși din impas.
Este absolut necesar ca implicarea cadrului didactic să fie susținută de medici, de
psihologi școlari,și bineînțeles de proprii săi colegi.
Urmărind rezultate școlare înalte sau acceptabile în funcție de situație, se impune
valorizarea eforturile de învățare ale tinerilor, de evaluarea justă a acestora, cât mai ales de
transmiterea unor valori ce fundamentează conduita evaluativă a dascălului. Printre aceste
valori se numără formarea comportamentelor empatice și asertive, bineștiut fiind faptul că
lipsa asertivității poate constitui una din cele mai importante surse ale dezadaptării pe care o
trăiește o persoană în mediul social și/sau școlar.
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Asertivitatea este o însușire care face referire la ușurința de exprimare a
sentimentelor și gândurilor proprii în așa fel încât să ia în considerare atât drepturile
personale cât și drepturile celorlalte persoane. Scopul comportamentului asertiv urmărește o
comunicare clară și eficientă, dezvoltarea încrederii în sine, dobândirea și dezvoltarea unor
însușiri necesare rezolvării conflictelor într-un sens favorabil ambelor părți.
S-a dempnstrat de nenumărate ori că elevii sunt dispuși să construiască relații pozitive
și să lucreze împreună atunci când în clasă încep să se dezvolte relații de încredere, atunci
când profesorii și elevi înțeleg ceea ce li se comunică și simt că își pot expima liber opiniile
(Băban 2001, Sadners &Malony 1985).
Comportamentul asertiv poate fi dobândit doar atunci când persoana beneficiază de o
bună autocunoaștere, poate să își stăpânească empțiile sau furia, ceea ce dovedește o
puternică empatie.
Conform lui S. Marcus empatia este: „un fenomen psihic de retrăire a stărilor,
gândurilor și acțiunilor celuilalt dobândit prin transpunerea psihologică a eului într-un model
obiectiv de comportament uman, permițând înțelegerea modului în care celălalt interpretează
lumea.”
Persoanele agresive la fel ca și cele asertive sunt interesate să-și exprime emoțiile,
gândurile și necesitățile; dar spre deosebire de acestea nu sunt interesate de sentimentele și
drepturile celorlalte persoane.Ele tind să încalce permanent drepturile celorlalți în vederea
atingeriipropriilor lor idealuri.
Persoanele cu comportament agresiv privesc viața ca pe o competiție în care ei trebuie
să reacționeze înainte de a fi loviți.
În antiteză empatia urmărește manifestarea sensibilității și a înțelegerii față de ceilalți
oameni, raportarea la nevoile și binele lor, încurajarea progresului semenilor, imlicarea în
viața socială, fiind o formă a inteligenței emoționale.
Un aspect de care forma învățământului trebuie să țină seama, este acela că se impune
instituirea în unitățile de învățământ a unor cursuri de formare pentru profesori care să
urmărească dezvoltarea unor abilități de consiliere a elevilor și de formare a unor
comportamente empatice și asertive atât la aceștia cât și la cadrele didactice.
În anul 1997 Jeanne Segal propune în cartea sa Rasing your emotional integilligence
o serie de metode practice privind dezvoltarea inteligenței emoționale.
Pasul 1: conștientizarea emoțiilor (e bine să se facă cât mai timpuriu cu putință);
Pasul 2: acceptarea emoțiilor care urmărește asumarea responsabilității propriilor
trăiri afective;
Pasul 3: conștientizarea activă a stărilor afective care presupune conștientizarea
stărilor afective, a cauzelor lor, precum și exteriorizarea emoțiilor cu existența unui echilibru
interior al persoanei;
Pasul 4: empatia care vizează înțelegerea și participarea la emoțiile celuilalt fără
implicare în rezolvarea acestora (Segal, 1996)
În vederea dezvoltării capacităților empatice și asertive este nevoie de realizarea de
condiții optime (un climat favorabil, înțelegere, apreciere, acceptare și încurajare), stabilirea
și negocierea unor reguli, seriozitate, confidențialitate, punctualitate, răbdare respect față de
ceilalți și dreptul la propria părere precum și inițierea unor activități potrivite de cunoaștere și
autocunoaștere, de dezvoltarea încrederii în sine și de gestionarea emoțiilor.
Tipuri de activități:
Identificarea tipului de personalitate: empatică sau asertivă, se va realiza pe baza
unor chestionare oferite de psihopedagogii școlari.
Identificarea emoțiilor celuilalt – prin joc de rol cu marionete.
Cunoașterea drepturilor persoanelor asertive –prin generarea unor situații concrete și
discutarea acestora.
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Trifoiul reușitei - aprecierea obiectivă a calităților și defectelor celuilalt.
Să spunem NU și DA în mod asertiv prin fișe de lucru și discuții în cadrul grupului.
Vezi: Microviolența școlară conexă evaluării, 2008.
Formarea deprinderilor empatice la copii şi tineri poate fi făcută în şcoli la orele de
dirigenţie respectiv la orele de consiliere şi orientare şcolară şi profesionalăde către profesorii
diriginţi, psihologi şcolari şi persoane cu calitatea de invitaţi cu competenţe în domeniu.
Formarea respectiv dezvoltarea comportamentului empatic se poate face prin metode
diverse:
• Incearcarea de a fii cât mai comunicativ şi deschis faţă de elev.
• Încercarea de a evita pedeapsa aplicând metodede stimulare pozitivă.
• Purtarea unor discuţii despre influenţa comportamentului elevilor asupra persoanelor din
jur.
• Exerciţii de recunoastere a propriilor emoţii şi a emoţiilor celorlalti.
• Educarea în spiritul de a fi darnic prin aplicarea în acţiuni de voluntariat.
• Educarea părinţilor în vederea înlocuirii recompenselor materiale, cu alt tip de
recompense (sociale şi spirituale).
• Formarea şi dezvoltarea unui motivant pentru atingerea unor obiective care să-i aducă
satisfacţii personale şi satisfacţii celorlaţi (cadre didactice, părinţi, societate).
• Profesorul trebuie să fie în primul rând model, fiind alături de elev atât în situaţii pozitive
cât şi în cele negative, arătându-i cum să se comporte în situaţii concrete.
Calitatea de a fi empatic constituie o premisă a optimizării relaţiilor profesorului cu
elevii şi o condiţie a comunicării eficiente. Empatia este o modalitate spontană şi rapidă de
pătrundere în starea de spirit a elevului. Înţelegând intenţiile, trăirile şi gândirea celorlalţi,
evident cu aproximaţia permisă de acest tip de cunoaştere, existăposibilitatea unei anticipări
relativ corecte a comportamentului partenerului, fapt extrem deimportant în stabilirea unor
relaţii interpersonale deziderabile şi, în consecinţă, fixarea unei strategii proprii de
comportament faţă de elevi.
Bibliografie:
• Cocoradă, Elena, Microviolența școlară conexă evaluării – Ghid de consiliere
educațională, Editura Universității “TRANSILVANIA”, Brașov, 2008,
• Ioniștea, Octavian, Dificultățile la învățătură, Editura Medicală București, 1982.
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CONSILIEREA LA LOCUL DE MUNCĂ
Director Turturean Sanda Mariana
Școala Gimnazială Verești
Natura consilierii
Consilierea poate fi definită ca o relaţie semnificativă în care o persoană ajută pe alta
să se ajute singură.Ea reprezintă o modalitate de a stabili un raport şi de a răspunde unei alte
persoane astfel încât acea persoană este ajutată să-şi exploreze gândurile, sentimentele şi
comportamentul pentru a înţelege mai clar lucrurile.
Scopul acestor demersuri este de a le permite angajaílor să descopere singuri cum pot
face faţă problemelor şi situaţiilor şi să ia deciziile care se impun.
Necesitatea consilierii la locul de muncă
muncă.

Necesitatea consilierii apare ori de câte ori un subaltern are o problemă legată de

Tehnicile de consiliere sunt cu deosebire necesare în evaluarea personalului, în
tratarea revendicărilor şi a reclamaţiilor sau a multor probleme disciplinare.
Astfel managerii trebuie să-.şi folosească şi să stăpânească foarte bine aptitudinile de
consiliere încât să le utilizeze imediat ce este necesar.
Acestea includ:
recunoaşterea diverselor stadii de consiliere
identificarea problemei reale
ascultarea activă.
De regulă discuţiile de consiliere sunt iniţiate de persoana care are nevoie de ajutor.
Există şi situaţii în care managerul trebuie să preia iniţiativa şi să-şi încurajeze angajaţii să
facă faţă unor situaţii care au un efect negativ asupra muncii lor.
Chiar şi atunci când consilierea nu reprezintă răspunsul complet, ea poate fi de ajutor
ăn discuţiile ulterioare prin dezamorsarea situaţiei şi clarificarea opţiunilor existente.
1.3 Stadiile procesului de consiliere
Principalele etape ale consilierii sunt probabil următoarele:
Identificarea problemei
Colectarea şi schimbul de informaţii
Verificarea faptului că s-au făcut toate declaraţiile necesare
Stabilirea criteriilor pentru o soluţie satisfăcătoare
Decizia privind soluţia adecvată
Verificarea ulterioară dacă soluţia adoptată a dat sau nu rezultate
Evaluarea oricăror probleme deosebite
Problema diverselor etape ale unui interviu de consiliere nu coincide cu cea a
diferitelor stiluri de consiliere. Fiecare manager poate avea propriul său stil de consiliere care
să difere de al altora prin gradul de intervenţie (sau non intervenţie) şi prin aptitudinile
specifice de care face uz. Totuşi indiferent de stilul folosit, el trebuie adaptat la personalitatea
cadrului didactic, la problema discutată şi la stadiul procesului de consiliere.
1.4 Stiluri de consiliere
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Diagrama de mai jos arată gama stilurilor de comportament în procesul de
consiliere. Managerul trebuie să opereze cu o gamă continuă de asemenea stiluri şi va
decide care comportament este cel mai eficient în fiecare etapă a unei situaţii de consiliere.

1.5 Rolul consilierii în rezolvarea revendicărilor
Există o diversitate de moduri de tratare a revendicărilor: o ceartă zdravană, ignorarea
lor, transferarea lor unei alte persoane, îndeplinirea doleanţei persoanei în cauză.
Cel mai adesea revendicările nu pot şi nici nu trebuie ignorate dacă managerul nu le
poate soluţiona.
Este foarte posibil ca o persoană să aibă o nemulţumire perfect justificată, dar să nu se
poată face nimic pentru rezolvarea ei. În astfel de situaţii consilierea nu este doar idesirabilă
dar rămâne şi singura cale de urmat.
Strategii de tratare a revendicărilor
1. Să-i lăsăm pe oameni să strige până când se calmează; frustarea lor are nevoie de
un obiect iar tehnicile de consiliere îl vor ajuta să-şi potolească mânia.
53

Școala Românească în Anul Centenarului Marii Uniri

La sfârşitul situaţiei s-ar putea ca persoana furioasă să mulţumească pentru ajutor
celui asupra căruia şi-a revărsat mânia şi să plece împăcată cu situaţia.
2. Ascultarea neutră, dar înţelegătoare, este în unele cazuri nu doar singura opţiune
dar şi un răspuns complet.
Dacă furia persistă, se recomandă ca managerul să preia iniţiativa şi să verifice dacă
mai există resentimente ce trebuie înlăturate.
3. Consilierea persoanei care are o nemulţumire va marca pur şi simplu sfârşitul
primei etape a discuţiei, după care este necesar să vedem ce se poate face cu reclamaţia.
Clarificarea naturii nemulţumirii este esenţială căci altfel nu se pot lua decizii corecte
referitor la măsurile ulterioare care trebuie sau nu trebuie luate.
Strategiile eficiente de tratare a revendicărilor sunt importante ca modalitate de
identificare a situaţiilor în care se impune luarea unor măsuri corective faţă de persoana
afectată şi asigurarea că organizaţia funcţionează eficient.
Nevoia de consiliere poate apărea în situaţii dintre cele mai diverse. Esenţa consilierii este de a-i
ajuta pe oameni să găsească singuri soluţii la problemele lor, în loc să li se spună pur şi simplu ce au de
făcut.
Aptitudinile de consiliere nu au, poate, strălucirea activităţilor manageriale mai elevate, ceea ce
nu le împiedică să se numere printre competenţele cheie ale unui manager.
Chiar şi atunci când consilierea nu reprezintă răspunsul complet, ea poate fi de ajutor în
discuţiile ulterioare prin dezamorsarea situaţiei şi clarificarea opţiunilor existente.
Bibliografie
• Jigău, M., Consilierea carierei, Editura Sigma, București, 2001
• Gherguț, A., Sinteze de psihopedagogie specială, Editura Polirom, Iași, 2005
• Băban, A, Consiliere educațională, Editura Imprimeria ,, Ardealul “, Cluj Napoca, 2005
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PERSPECTIVE DIDACTICE
LIMBĂ ŞI COMUNICARE (LIMBA ȘI LITERATURA
ROMÂNĂ, LIMBI MODERNE, LIMBI MATERNE)
SCRIITORII ROMÂNI ȘI LUPTA PENTRU MAREA UNIRE
profesor Angela Luminița Sehlanec,
Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți
Sărbătorirea, în acest an, a centenarului Marii Uniri aduce în atenția profesorului de
limba și literatura română câteva intrebări firești:
• Mai este loc, de exemplu în programa școlară pentru clasele liceale, pentru
analiza/dezbaterea unor conținuturi legate de relația literaturii cu evenimente istorice majore
precum Revoluția de la 1848, Unirea Principatelor din 1859 sau Marea Unire din 1918?
• Imaginea scriitorului cetățean, a militantismului social și politic promovat de generația
pașoptistă sau de către scriitorii ardeleni de la sfârșitul secolului al XIX – lea mai pot stârni
interesul elevilor de azi?
• În ce măsură lecția de literatură poate contribui la cultivarea sentimentului unității
naționale în rândul elevilor, sau mai este cultivarea patriotismului de actualitate?
Oricât am putea continua cu astfel de dileme, răspunsul lor rămâne în puterea
profesorului, care are, în ciuda constrângerilor impuse de curriculă, libertatea alegerii
contextului didactic în care poate aborda această problematică. Esențial este însă ca aceasta
să-i fie cunoscută și, mai ales, să fie convingător. Ori el poate fi convingător doar dacă și
conștiința sa identitară se manifestă în sensul cel mai bun cu putință. La catedră se află azi, în
mare parte, o generație nouă, de profesori formați după 1989, care nu a cunoscut excesele
naționalist – patriotarde ale „Epocii de Aur” și nici versurile epuizate de conținut, recitate la
nesfârșit în serbările școlare care, chiar și când erau dedicate unor evenimente istorice cu
adevărat memorabile, se concentrau tot pe elogiile aduse „conducătorului iubit”. Distanțat de
acea atmosferă, profesorul de azi poate privi obiectiv și poate aduce la lumină rolul esențial
pe care elita literară și culturală a ultimilor 200 de ani l- a jucat în construirea României
moderne.
Câteva sugestii ne permitem să facem în continuare. Programa școlară de clasa a IX-a,
prin structura modulară, pe mari teme literare, oferă cele mai multe oportunități. Una dintre
temele pe care le propune este Personalități, modele, exemple. Întreaga generație de la 1848
ar putea fi prezentată, căci reprezentanții ei au înfăptuit primul pas spre Marea Unire,
conștienți că unirea pe plan cultural va atrage după sine și pe cea politică. Subiectul se poate
extinde în clasa a XI-a, în cadrul uneia din temele studiilor de caz: Rolul literaturii în
perioada pașoptisă. Fără exces de istorie literară și culturală, elevul poate cunoaște însă
munca de pionerat a acestei generații, faptul că i se datorează primele instituții românești
moderne de cultură și educație: societăți culturale, publicații, școli superioare, teatru național
etc.
Se poate începe cu Mihail Kogălniceanu și rolul său de îndrumător cultural pentru
întreaga generație.
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I se datorează apariția, la Iași, pe 30 ianuarie 1940, a primei reviste literare propriu
zise, numită Dacia literară tocmai pentru a susține ideea unității naționale, al cărei program,
formulat de Kogălnicenu însuși în Introducție, susținea „realizarea dorinței ca românii să aibă
o limbă și o literatură comună pentru toți”.
Revista își propunea să devină „un repertoriu general al literaturii românești, în carele,
ca într-o oglindă, se vor vedea scriitorii moldoveni, munteni, ardeleni, bănățeni, bucovineni,
fieștecarele cu ideile sale, cu limba sa, cu chipul său”, promovând hotărât și consecvent
direcția națională și populară în literatură și originalitatea națională „însușirea cea mai
prețioasă a unei literaturi”. Sursele acestei literaturii originale sunt formulate tot de
Kolgăliceanu: istoria națională, folclorul, natura patriei, ele reprezintând tocmai fundamentele
identității noastre naționale: „Istoria noastră are destule fapte eroice, frumoasele noastre țări
sunt destul de mari, obiceiurile noastre destul de pitorești și de poetice, pentru ca să putem
găsi și la noi sujeturi de scris, fără să avem pentru acesta trebuință să ne împrumutăm de la
alte nații”.
Poate că, tocmai pentru a ilustra ideile de mai sus, ar fi elocvente pentru elevii de azi
câteva secvențe din seria de documentare intitulate Wild Carpathia, realizate recent de
Charlie Ottley pentru Travel Channel, mai ales că o personalitate a zilelor noastre, prințul
Charles al Marii Britanii, elogiază în film România tocmai pentru că și-a păstrat nealterată
identitatea în spiritualitate, istorie, frumusețea peisajului și autenticitatea obiceiurilor.
Se poate continua cu Nicolae Bălcescu, a cărui operă fundamentală este dedicată unei
alte personalități a istoriei noastre, care a înfăptuit pentru prima dată unirea principatelor
române: Românii supt Mihai Voievod Viteazul, tocmai pentru a le da contemporanilor săi cel
mai elocvent exemplu de unitate și conștiință națională. Cum la clasa a IX-a tema amintită
poate fi discutată și în texte nonliterare, profesorul poate propune elevilor studierea unor
fragmente semnificative.

56

Școala Românească în Anul Centenarului Marii Uniri

De asemenea, trebuie evidențiată personalitatea lui Vasile Alecsandri, tocmai pentru
că întreaga sa creație oglindește dezideratele epocii, probabil cel mai bun exemplu pentru
talentul pus în slujba idealurilor naționale. A publicat capodoperele poeziilor noastre
populare, a scris piese de teatru originale pentru a asigura un repertoriu adecvat Teatrului
Național, a imortalizat natura patriei în cele mai frumoase tablouri - Pasteluri, a scris poezii
dedicate evenimentelor istorice majore la care a fost martor: Revoluția de la 1848, Unirea
Principatelor, Războiul de Independență, mai mult, prin numeroase misiuni diplomatice a
militat pentru recunoașterea unirii de către Occident.
În clasa a XI – a, în afara studiului de caz amintit, unde se poate evidenția în
ansamblu rolul său în epocă, unele manuale (de exemplu cel al editurii Art, coordonator
Mircea Martin) propune pentru ilustrarea temei: Forme hibride ale civilizației românești la
sfârșitul secolului al XIX – lea, nuvela Istoria unui galbân, considerată de critica literară o
capodoperă a literaturii pașoptiste în care Vasile Alexandri reușeste o radiografie obiectivă a
societății din Moldova timpului său, atacând subiecte sensibile pentru acea epocă, precum
dezrobirea țiganilor, mentalități occidentale suprapuse peste „năravuri” orientale, ce pot
deveni subiecte pentru dezbateri cu elevii, mai ales dacă profesorul îi stimulează să se
raporteze la realitatea zilelor noastre.

Prezentarea generației pașoptiste poate continua, dar am vrea să ne oprim acum
următoarea, cea a junimiștilor, a cărei orientare spre dezvoltarea culturii și a literaturii, spre
cultivarea valorilor autentice a creat premisele împlinirii visului tuturor românilor în etapa
următoare. Dintre toți, ne vom opri, desigur, la poetul național, pe care posteritatea l-a numit
așa tocmai pentru că, prin creația sa, ne reprezintă cel mai bine în lume. Creații ale lui Mihai
Eminescu se studiază aproape în fiecare an școlar, cu accent, la liceu, către poezia de dragoste
și cea filozofică. Chiar dacă studiul monografic al operei unui mare scriitor nu mai este de
actualitate, considerăm că, o trecere în revistă a marilor teme romantice din creația poetului
(la clasa a XI-a, unde programa o permite în cadrul orelor dedicate Romantismului), aducerea
în lumină și a unor poeme precum Scrisoarea III sau Memento mori, intrate oarecum nedrept
într-un con de umbră în viziunea manualelor din ultimii 10 ani (poate și pentru că dialogul
Mircea – Baiazid din Scrisoarea III a fost mult prea uzitat înainte de 1989!), analiza unor
secvențe având drept scop înțelegerea mesajului global al textului, poate demonstra copiilor
atât înalta sa conștiință națională, cât și vizionarismul acestuia. Vehemența satirei din
Scrisoarea III la adresa politicianismului rămâne de actualitate (cât timp și noi ne punem
adesea întrebarea: Voi sunteți urmașii Romei?), iar episodul Daciei mirifice din Memento
mori ne pot ajuta să înțelegem că visul poetului era refacerea unității naționale: Lângă râuri
argintoase, care mișcă-n mii de valuri/ A lor glasuri înmiite, printre codri, printre dealuri,/
Printre bolți săpate-n munte, lunecând întunecos,/ Acolo-s dumbrăvi de aur cu poiene
constelate,/ Codri de argint ce mișcă a lor ramuri luminate/ Și păduri de-aramă roșă
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răsunând armonios.(...) Ăsta-i raiul Daciei, veche-a zeilor împărăție;/ Într-un loc e zi eternă,
sara-n altu-n vecinicie,/ Iar în altul, zori eterne cu-aer răcoros de mai;/ Sufletele mari viteze
ale-eroilor Daciei/ După moarte vin în șiruri luminoase ce învie/ Vin prin poarta răsăririi
care-i poarta de la rai. Nu credem că există un act de mai puternic patriotism decât să
asociezi Patria Mamă cu Raiul pe pământ!

Sugestiile noastre se vor încheia cu cei doi scriitori ardeleni de la sfârșitul secolului al
XIX – lea și începutul secolului al XX –lea a căror operă oglindește idealurile de unitate
națională ale românilor din Transilvania: Octavian Goga și George Coșbuc.

Profesorul poate propune elevilor de clasa a XI-a (în cadrul unității Prelungiri ale
romantismului și clasicismului), din creația lui Octavian Goga, poezia Rugăciune, arta
poetică în care poetul își afirmă dorința arzătoare ca opera sa să devină Cântarea pătimirii
noastre, punându-și creația în slujba celor mulți: Nu rostul meu, de-a pururi pradă/ Ursitei
maștere și rele,/ Ci jalea unei lumi, părinte,/ Să plângă-n lacrimile mele. De asemenea, un
text semnificativ pentru viziunea romantică ce capătă tonalități mesianice în creația sa rămâne
poezia Oltul, râul al cărui traseu simbolic prin Transilvania spre Dunăre devine o alegorie a
dorinței de unitate națională și a speranței românilor ardeleni în împlinirea ei: Așa domol te
poartă firea,/ Căci duce unda-ți gânditoare/ Durerea unui neam ce-așteaptă/ de mult o
dreaptă sărbătoare.
La rândul lui, George Coșbuc proiectase o adevărată „epopee națională” din care a
realizat doar o parte, va rămâne în conștiința posterității drept Poetul țărănimii (după titlul
studiului dedicat acestuia de Constantin Dobrogeanu-Gherea), creația sa devenind o
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adevărată monografie artistică a satului ardelean. Probabil cel mai puternic mesaj, în sensul
trezirii conștiinței naționale a românilor și al îndemnului la lupta pentru unitate națională, îl
transmite poetul în Decebal către popor: Din zei de-am fi scoborâtori,/ C-o moarte tot
suntem datori!/ Totuna e dac-ai murit/ Flăcău ori moș îngârbovit;/ Dar nu-i totuna leu să
mori/ Ori câne-nlănțuit.
Nu am făcut decât să semnalăm colegilor noștri, în anul Marii Uniri, câteva texte pe
nedrept uitate, ce pot fi utilizate în activitatea la clasă măcar cu acest prilej, pentru că, să nu
uităm, nu suntem doar profesorii care își doresc pentru eleviii lor rezultate bune la examenul
de bacalaureat, ci mai ales cei care sădim în sufletele lor modele și valori autentice.
Bibliografie:
• Mihai Eminescu – Poezii, Selecție, prefață, notă editorială, repere critice și bibliografie:
Mihai Drăgan, Institutul European, Iași, 1995;
• George Coșbuc – Poezii, Editura Eminescu, București, 1972;
• Octavian Goga – Poezii, Editura Albatros, București, 1980.
• Sursa fotografiilor:
• https://www.poetii-nostri.ro
• https://www.wikimedia.org
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EXPRESII CULTURALE ALE SECOLULUI XX. LIMBAJUL POETIC
AL LUI TRISTAN TZARA
prof. inspector Isabel Vintilă,
IȘJ Suceava
În anul 1918 când România avea parte de momentul definitoriu al istoriei sale, iar în
Europa schimbările istorice erau, de asemenea, majore, literatura cunoștea, la rândul ei,
transformări dintre cele mai diverse.
Dadaiştii reprezintă o generaţie de artişti care propune o artă nouă din toate punctele
de vedere, artă izvorâtă dintr-o revoltă a cărei miză nu este doar de natură estetică, ci şi de
sorginte politică. Din acest moment, arta nu mai reprezintă învelişul strălucitor al unei
societăţi putrede şi abrutizate, ci modul prin care se depăşeşte criza socială şi politică a
momentului. Manifestul Dada 1918 este scrierea fondatoare a acestei mișcări literare și
artistice care îl are în centru pe Tristan Tzara. Ajuns în Zürich la doar 19 ani, acesta
înfiinţează revista „Dada”, urmând „tradiţia” pe care o crease „Cabaret Voltaire”. Aşa cum
spunea Hugo Ball, tinerii din jurul lui Tzara, excentrici şi dispuşi să îşi dovedească propria
independenţă, aveau să devină „inventatorii” mişcării Dada, punctul de pornire pentru
majoritatea curentelor de avangardă, şi implicit pentru suprarealism.
Substituirea culturii moştenite cu o nouă şi uluitoare inventivitate, acesta este crezul
dadaiştilor asimilat mai târziu de grupul lui Breton. Tristan Tzara afirmă o nouă perspectivă
asupra lumii, a omului aproximativ, o viziune originală şi sceptică în acelaşi timp. Omul
aproximativ ia naştere între DA şi NU, este derivat dintr-o „stare de spirit”, aşa cum afirma
Tzara în 1922 în „Conferinţa despre Dada”: „da şi nu se întâlnesc, nu în mod solemn în
castelele filosofiilor omeneşti, ci pur şi simplu la colţul străzilor, precum câinii şi lăcustele”.
Teza că prin poezie fiinţa poate atinge libertatea absolută, starea primitivă şi sălbatică apare
în Omul aproximativ într-o învălmăşeală de imagini insolite, desprinzându-se dintr-un
aparent „vis haotic”. (Marcelk Raymond)
Omul aproximativ poate fi privit aşa cum o făcea Raymond, „un ce esenţialmente
primitiv, sălbatic elementar” 30 sau „un anti-erou”, aşa cum îl percepe Ion Pop. Scrierea lui
Tzara anunţă amplele poeme suprarealiste, marcată fiind de un anumit onirism, de
automatisme, de asocieri spectaculoase şi de prezenţa unui erou revoluţionar care luptă pentru
libertatea absolută. De fapt, în etapa 1925-1930, când este zămislit Omul aproximativ, Tristan
Tzara vede revoluţia drept singură cale de supravieţuire.
Poemul Omul aproximativ se deschide cu imaginea apăsătoare a lanţurilor care răsună
în interiorul fiinţei umane, anunţând eliberarea:
„răsunaţi clopote fără motiv şi noi la fel
ne vom bucura auzind zgomotele lanţurilor
pe care le vom face să răsune în noi împreună cu clopotele” 31.
Prima secvenţă a poemului dezvoltă tema morţii ca angoasă, ca sentiment al
însingurării şi blocajului. În termenii lui Soren Kierkegaard, omul poate simţi angoasa pentru
că sintetizează în fiinţa lui atât binele, cât şi răul, atât angelicul, cât şi demonicul: „Dar fiind o
sinteză, o poate încerca, şi, cu cât o resimte mai profund, cu atât are mai multă măreţie
omenească, totuşi, nu în sensul în care o înţeleg îndeobşte oamenii – ca o angoasă din cauza
30
31

Raymond, Marcel, De la Baudelaire la Suprarealism, Bucureşti, Editura Univers, 1970, pp. 376-378
Tzara, Tristan, Şapte manifeste DADA. Lampisterii. Omul aproximativ, Iaşi, Editura Polirom, 2016, p. 127
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lucrurilor exterioare, despre ceea ce este în afara noastră –, ci ca o angoasă produsă
din[spre] [de către, prin – n.n] noi înşine.” 32 În aceste circumstanţe putem vorbi despre
angoasă la Tristan Tzara întocmai ca la filozoful mai sus amintit, ca fiind o stare care ne
apropie de conştiinţa libertăţii. Tzara afirmă că moarte nu îi provoacă frică, frică, însă o
priveşte totuşi ca pe o maladie a sufletului.
„o singură boală pe care o cultivăm moartea
ştiu că port melodia în mine şi nu mi-e frică de ea
port moartea şi dacă mor moartea va fi aceea
care mă va purta în braţele ei nevăzute” 33
Mai mult, viaţa se desfăşoară în ritmurile morţii, oameni „grăbiţi alergând
împreună cu morţii lor”. Prima parte a scrierii este concentrată şi sub semnul poeziei, al
culorii şi al visului. Cuvântul este viu, generează căldură, culorile au o dinamică efectivă şi
gândesc, ir omul nu este decât un vis. „Visul ce se numeşte noi” devine un refren al primei
secvenţe din Omul aproximativ pentru că sinele este generator de formă, culoare, cuvânt şi,
nu în ultimul rând, poezie.
„culorile îşi părăsesc greutatea şi cugetă
şi cugetă ori cugetă şi rămân se hrănesc
cu fructe uşoare ca fumul plutesc
cine se gândeşte la căldura ţesută de cuvânt
în jurul sâmburelui său visul ce se numeşte noi” 34
Tzara vorbește în aceste versuri despre poezie aşa cum o vede şi în volumul
Grains et issues din 1935, ca transformatoare a societăţii, guvernată de dictatura spiritului, un
mijloc de cunoaştere cu funcţie eliberatoare. Poezia depăşeşte orice dimensiune temporală,
formele, culorile, sunetul, fiind rezultatul maturizării spiritului, „un germene al poezieicunoaştere”, aşa cum o numea Henri Béhard 35.
„Astfel îmi apare eliberată de învelişul ei, noţiunea de poezie în devenire şi
învelişul acesteia de-a lungul formelor istorice: [...] ea va putea la rândul ei să o comande fără
să facă apel la ajutorul comod şi simplu al cuvintelor, al culorilor, al suprafeţelor şi al
volumelor, când condiţiile noi ale omului o vor face propice, nu întoarcerii înapoi, ci în
viitor...”
Omul aproximativ se simte claustrat, este prizonierul lumii reale, este strâns
între limitele materiei, apăsat de timp.
„pământul mă ţine strâns în pumnul lui de vijelioasă nelinişte
nimeni să nu mişte ! se aude ora croindu-şi zborul de muscă” 36

32

Sören Kierkegaard, Le concept de l’angoisse, NRF, Éditions Gallimard, 1935, traduit du danois par Knud
Ferlov et Jean-J. Gateau, apud Vasile Macoviciuc, Conceptul de angoasă la Sören Kierkegaard în
http://www.institutuldefilosofie.ro/e107_files/downloads/Studii%20de%20teoria%20categoriilor/vol.%206/V
asile%20Macoviciuc,%20Conceptul%20de%20angoasa%20la%20Soren%20Kierkegaard.pdf
33
Tzara, Tristan, op. cit. , p. 128
34
Ibidem, p. 129
35
Béhard, Henri, Tristan Tzara, Iaşi, Editura Junimea, 2005
36
Ibidem, p. 131
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Sintagma „om aproximativ” apare pentru prima dată în a doua secvenţă a
poemului acesta fiind încă de la început raportat la cititor. Cu alte cuvinte, omul aproximativ
nu este un concept lipsit de viaţă, scos în afara ei. Omul aproximativ este închis în limitele
propriei fiinţe, este lipsit de libertate, carnea îi este temniţă, iar soarta mijloc de aproximare.
Imaginea omului aproximativ anunţă eroii suprarealişti din poemele lui Gherasim Luca şi
Gellu Naum:
„om aproximativ ca mine ca tine cititorule ca şi ceilalţi morman de cărnuri
zgomotoase şi de ecouri de conştiinţă întreg în singura bucată de voinţă numele tău putând fi
transportat şi asimilat şlefuit de supusele mlădieri ale femeilor felurit neînţeles după placul
curenţilor care-ntreabă om aproximativ mişcându-te în aproximările sorţii cu-o inimă drept
valiză şi-un vals drept cap abur pe-oglinda rece-ţi împiedici singur vederea mare şi
neînsemnat printre bijuteriile de promoroacă-ale peisajului”
Omul-floare, „omul binevoitor, marfă cu ochii deschişi, dar legaţi ermetic” este un
om nou, spontan, la fel ca poezia Dada, cu putere nemărginită de a crea. Omul aproximativ se
naşte dintr-o experienţă poetică nouă după ce mai întâi a depăşi actul purificator al arderii.
Henri Béhard susţine că bucuria este descoperită de Dada numai „în actul distrugerii, dar şi în
eliberarea care se manifestă atunci” 37. Manifestele surprind imaginea acestui om purificat:
„Fiecare pagină trebuie să explodeze... iată o lume care se clatină şi fuge logodită cu veseliile
nebuneşti ale goanei infernale, iată ce e de partea cealaltă: oameni noi asprii ţopăitori,
încălecând sughițuri” 38.
„totuşi oamenii cântă în cerc pe sub poduri
cu gura învineţită zgârcită de frig mai departe decât nimicul
om aproximativ ori magnific ori vrednic de milă
în negura neprihănitelor vârste
locuinţă ieftină cu ochii ambasadori de foc
de oricine-ntrebaţi şi-ngrijiţi în blana mângâietoare a ideilor lui
ochi care-ntineresc violenţele zeilor mlădioşi
săltând când se declanşează resorturile dentare-ale râsului
om aproximativ ca mine ca tine cititorule
tu ţii în mâini ca şi cum ai vrea să arunci un bulgăr
cifră luminoasă capul tău plin de poezie”
Somnul şi visul sunt singurele stări cu adevărat creatoare de poezie. În cadrul oferit de
vis, lumea este mai pură după ce va fi depăşit botezul focului, imagine care îl preocupă
permanent pe Tristan Tzara care foloseşte atât metafora „flăcării albe”, cât şi a focului roşu.
Cu toate acestea, în vis, apa este cea care face trecerea, care echilibrează.
„dormi dormi
alfa se închide pe pleoapa ta
grăuntele munţilor
apa se uită la tine
caravană de apă” 39

37

Béhard, Henri, op. cit, p. 68
Apud Béhard, Henri, op. cit, p. 69
39
Tzara, Tristan, op. cit. , p. 141
38
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Anumite versuri amintesc de poezia lui Virgil Mazilescu care, după modelul lui
Tristan Tzara, lăsa somnul să îl „poarte de pe lume”, să îi deschidă orizonturi calme,
îmbătătoare ca moartea.
„dormi dormi
plopul o să-şi ia zborul
păducelul va încăleca epava norului
muşcată-i coasta balanţei”
sau
„din viorile zburătoare ies noii copii
dormi dormi
ploaia a fugit vâslind prin alb” 40
Întreg poemul urmăreşte cel puţin trei instanţe lirice: eu, tu-omul aproximativ,
voi ceilalţi. Aceste manifestări ale eului comunică prin intermediul visului, importanţa
cuvântului fiind însă redusă. De fapt, succesiunea de imagini ameţitoare, bazate pe asocieri
tipic avangardiste fac din „Omul aproximativ” un poem-imagine.
„de la ochii tăi până la ochii mei se desfrunzeşte soarele
pe pragul visului sub fiece frunză-i un spânzurat
de la visele tale la ale mele vorba-i scurtă
de-a lungul cutelor tale primăvara copacu-şi plânge răşina
şi-n palma frunzei îţi citesc liniile vieţii” 41
Omul aproximativ, omul care trăieşte sub
semnul libertăţii şi al poeziei aşteaptă moartea,
presimte venirea focului purificator. Obţinerea
libertăţii nu se realizează decât prin sacrificiul
suprem pe care L`homme aproximatif este dispus să
îl facă prin sacrificiul de sine şi prin poezie: „ce
sunt eu / un punct de pornire nemângâiat la care
mă-ntorc / fumând cuvântul în colţul gurii”.
Arderea, mistuirea lăuntrică îi va readuce starea
primară, pură şi sălbatică. Însă pentru aceasta este
nevoie de un parcurs iniţiatic, de o călătorie pe care
o întreprinde frenetic, prin ape, prin vise, prin sine
însuşi. Drumul său începe cu o lepădare de lume, de
cotidian şi mediocritate, asumarea singurătăţii fiind
premergătoare eliberării. Iar libertatea însăşi este
mistuitoare, „o lentă vâlvătaie”, „un foc ce urzeşte
vijelioasa răscoală a mulţimii”. Poezia-libertate este
ţelul suprem. Poemul DADA atât de aşteptat,
DADA-aproximativ, DADA – focul „care evadează din mările musculare”.

40
41

Ibidem
Ibidem
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JOCUL DIDACTIC ÎN PREDAREA LIMBII ENGLEZE
Prof. Bădăluță Cătălina Monica
Școala Primară ”Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”-Suceava
Jocul este activitatea îndrăgită de elevi la orice vârstă. Chiar dacă sunt în clasele
primare sau la liceu, tuturor elevilor le place să se joace. Atunci când acestora li se spune că
au de rezolvat exerciţii nu sunt prea încântaţi, dar imediat ce află că se vor juca devin
receptivi la idee, devin interesaţi şi doresc să participe. (astfel, li se stârneşte curiozitatea, li se
dezvoltă imaginaţia şi le creşte motivaţia). Prin joc elevii simt că nu mai sunt constrânşi, iar
ora devine un mod de a se relaxa şi de ce nu, chiar de a se distra.
Interesul elevilor pentru şcoală începe să fie din ce în ce mai scăzut. De la vârsta cea
mai fragedă şcolarii au și alte preocupări decât şcoala, astfel profesorii folosesc diferite
metode şi strategii modern, activităţi variate pentru a atrage elevii spre şcoală și pentru a-i
face să fie interesaţi de materia predată. De aceea, prezenta lucrare propune ca alternativă
utilizarea jocului didactic în activitatea de învăţare. Jocul este una dintre cele mai importante
forme de manifestare a copiilor. Sub influenţa jocului întreaga activitate psihică a copilului se
formează, se dezvoltă şi se restructurează.
Jocul este o activitate creativă şi recreativă prin care școlarii devin implicaţi în
procesul educativ, iar informaţia este reţinută mai uşor. Buna dispoziţie este esenţială în
timpul orelor de limbi străine. Jocul face ca ora să nu devină monotonă. Nu există un anumit
moment al lecţiei în care acesta poate să fie folosit, ci poate fi aplicat în orice etapă a ei şi la
orice tip de lecţie. Jocurile implică ideea de competiţie, făcând ca elevii să fie activi şi
spontani. Cooperarea şi comunicarea sunt cuvintele cheie ale unui joc. Pentru a propune un
joc școlarilor, un profesor trebuie să pregătească activitatea dinainte, deoarece chiar dacă
pentru elevi pare doar un simplu joc, cadrul didactic urmăreşte obiectivele lecţiei şi scopul
utilizării jocului respectiv. Iată câteva jocuri ce se pot utiliza individual cu copilul sau în sala
de clasă.
"Let's jump on the coloured dots"- Este o activitate pe care o poți desfășura cu
copilul încă de la o vârsta fragedă numai dacă acesta știe câteva culori.
Este nevoie de carton colorat, din care se vor decupa niște cercuri cam de
dimensiunea unei farfurii întinse de mărime medie. Apoi "bulinele" obținute se vor așeza pe o
suprafață netedă, nealunecoasă, sub forma unui șir, nelăsând un spațiu prea mare între ele.
Odată ce școlarii stapânesc culorile se pot forma două șiruri pentru a se juca jocul în două
echipe.
Școlarii se vor alinia la o anumită distanță de prima "bulină" și vor sări pe fiecare
bulină, spunând numele culorii ei ("red", "blue" etc.). Cel ce reușește să spună culorile
primul, va câștiga un punct pentru echipa sa.
"Listen to Simon"- Acesta este un joc care poate stârni serios pasiunea celor mici
(neîndoielnic că le captează atenția). Ideea este simplă: elevii trebuie să execute o anumită
comandă, însă numai dacă aceasta este precedată de formula: 'Simon says!' (,,Simon spune /
poruncește"). Se va porni de la comenzi simple: ‘Simon says: ”Sit down!”, și se va ajunge,
treptat, la comenzi complexe, eventual combinate (,,Simon says: Touch your nose and jump!
Go to the table and bring me a red pencil!").Pentru o mai bună stimulare a elevilor, se vor
organiza concursuri: cei care greșesc ies din joc, până se ajunge la un singur câștigător. La
rândul lui, câștigătorul va lua locul profesorului și va da el comenzile. Ca să se complice și
mai mult situația, profesorul poate încerca să îi deruteze pe elevi: le va explica, de exemplu,
că ei trebuie să facă ceea ce le spune el și nu ceea ce le sugerează. Urmează ca profesorul să
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le dea o comandă (de exemplu: Simon says: clap your hands!) și să le sugereze altceva (să își
ridice mainile.)
”De-a ghicitul: ce este? ” - Elevii trebuie să ghicească despre ce li se vorbește / ce li
se sugerează.
A.La cei mai micuți se poate începe cu…animalele domestice: unul din ei imită un
animal iar ceilalți trebuie să-i spună numele, în engleză, firește: - Is it a cat? – Yes, it is / No,
it isn’t. Elevul care ghicește e următorul la rând să imite un animal. La fel de bine, imitatul
poate fi înlocuit de 'mimă'. Odată cu extinderea vocabularului, se poate trece și la alte clase
de cuvinte.
B. Mai de folos este însă înlocuirea imitației cu o descriere verbală. Descrierea este
întâi sumară, urmând a fi completată pe parcurs. Ex.: it is an animal… (așteaptă primele
tentative de ghicit)…It has four legs…it is domestic…the man’s best friend…
C.Cu adevărat important e mometul în care profesorul renunță la descriere și se
rezumă doar la a le răspunde celor mici. Și va aștepta întrebările elevilor, fie de tip: - închis
(cu răspuns da/nu) – is it big? - deschis (what colour is it?) Regulile se vor stabili de la
început. E de preferat, mai ales la întrebarile deschise, ca locul profesorului sa fie luat de un
elev, pentru a-i solicita acestuia la maxim cunoștințele de engleză. (Locul profesorului va fi
luat, de obicei, de primul elev care ghicește corect.) (Nota: e bine ca profesorul să știe ce au
de gând elevii săi să îi facă pe ceilalți să ghicească...Copiii pot da răspunsuri greșite la
întrebările celorlalti și e bine să fie corectați. La sfârșitul jocului, conducătorul de joc le poate
arăta celorlalți un cartonaș sau o imagine a obiectului care a fost dat spre ghicit...și să le
înlăture suspiciunile).
"What is missing?"- Activitate ce dezvoltă memoria și atenția.
Începe prin a le prezenta școlarilor flash-cardurile pregătite, asigurându-vă că știe
corect denumirile în limba engleză ale obiectelor/ ființelor din imagini. Acestea se vor înșira
pe o suprafață plană (o masuță, lipite pe tablă sau pe covor) și rugați-i să rețină ordinea în
care sunt așezate. După aceea spuneți-le să închidă ochii (rugămintea să fie adresată în
engleză: "Close your eyes!"), după care luați unul dintre flash-carduri și îl ascundeți.
Spuneți cât mai repede "Open your eyes!" (deschide ochii), întrebând ce flash-card
lipsește din șir. Chiar dacă nu știe să spună corect denumirea în engleză, schimbați rolurile și
pune-l să ascundă el flash-cardul.
"Yes/No Game"- Un joc potrivit după ce te-ai convins că se știu denumirile în limba
engleză a alimentelor de bază (de exemplu: "bread", "cheese","milk" etc.).
Aveți nevoie de o minge ușoară, iar copii pot fi așezați într-un cerc. Copilul care va
arunca mingea va fi situat în mijloc. Acesta va trebui să paseze mingea spre unul dintre
participanți și îl va întreba: "Do you want some...? (numele unui aliment pe care-l știe).
Pentru ca jocul să fie mai interesant, se poate vorbi de dinainte cu unii participanți
care vor trebui să dea un răspuns negativ colegului. Astfel, acesta va fi provocat să formuleze
o altă întrebare, încercând să-l păcălească pe cel întrebat (spre exemplu, poate fi pusă
întrebarea "Do you want a frog?"). Va fi o adevarată bucurie pentru școlari să audă că cel ce
a primit întrebarea nu a fost atent și a răspuns cu "Yes" când i s-a propus ceva ce nu este
comestibil.
Jocul poate continua cât mai mult, realizându-se o adevarată "incursiune" prin
vocabularul limbii engleze.
”Mie imi place....(I like...)” – este un joc simplu, de atenție, și care pune la punct
problema indicativului prezent simplu - s-ul final care apare la persoana a III-a singular. Un
copil spune: " I like...(și spune ce îi place, de ex. "dogs") Al doilea: "He likes dogs and I like
(completează cu ce îi place lui) " Al treilea: "He likes dogs and she likes cats and I like cars".
...și tot așa, fiecare trebuie să spună care sunt preferințele sale și ale celor dinaintea lui,
respectând mereu.
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Aceastea sunt doar câteva dintre jocurile ce pot fi folosite în predarea unei limbi
moderne. După cum puteți vedea, posibilitățile de imaginație și creativitatea sunt nelimitate,
iar beneficiile sunt semnificative, după cum s-a menționat mai devreme. Să nu uităm despre
această metodă distractivă de a învăța limba engleză!
Bibliografie
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MOTIVAREA ELEVILOR ÎN ÎNVĂŢAREA UNEI LIMBI STRĂINE
Profesor Mihaela Ciubotariu
Liceul Teoretic Filadelfia, Suceava
Visul oricărui dascăl, indiferent de materia pe care o predă, este de a oferi elevilor săi
lecţii cu aplicabilitate în viaţa de zi cu zi, lecţii bazate pe dezvoltarea de abilităţi şi
competenţe, care reuşesc să formeze profilul cât mai complet al beneficiarului. Există cel
puţin două coordonate care definesc reuşita procesului educaţional: creativitatea profesorului,
prin care îşi poate face materia îndrăgită şi accesibilă, dar şi motivaţia elevului.
Motivaţia a constituit dintotdeauna o preocupara constantă a profesorului de limbă
modernă străină, iar psihologia pedagogică oferă explicaţii ample cu privire la acest subiect,
lucru care ne ajută apoi să decidem punctual cum ne putem motiva şi impulsiona elevii în
achiziţionarea unei limbi de circulaţie internaţională.
Motivaţia este, pe de o parte, un proces reglator care are rolul de a declanşa, orienta şi
de a susţine energia psihică spre un anume scop, iar pe de altă parte, motivaţia poate fi privită
şi ca o structură – un ansamblu organizat de motive. În ambele perspective, motivaţia trebuie
înţeleasă ca o cauză a comportamentului. Ca proces, motivaţia nu face decât să mobilizeze
energia psihică pentru atingerea unui scop. Pentru caracterizarea energetică a motivaţiei se
definesc conceptele nivel de aspiraţie şi optim motivaţional. Nivelul de aspiraţie (poate fi
mediu, scăzut sau ridicat) reprezintă nivelul calitativ de îndeplinire a scopuluila care subiectul
se declară satisfăcut. Optimul motivaţional se referă la relaţia dintre intensitatea motivaţiei şi
performanţa obţinută. Cu cât creşte nivelul motivaţiei mai mult, cu atât creşte şi nivelul
performanţei. Ca structură, motivaţia poate fi analizată din perspectiva unei reţea de motive,
astfel identificându-se mai multe tipuri de motivaţie: pozitivă/negativă, intrinsecă/extrinsecă,
cognitivă/afectivă, inferioară-superioară. Conform specialiştilor, în mediul educaţional
trebuie folosite cu precădere motivaţiile pozitive (recompensa), intrinseci, cognitive
(cutiozitatea de cunoaştere) şi superioare (elevul vrea să ştie pentru stima de sine, pentru
cunoaştere şi autorealizare)
Lipsa de motivaţie de care suferă mulţi din elevii actuali vine din lipsa de siguranţă că
ceea ce învaţă astăzi le va fi de folos mâine. Fie li se pare prea îndepărtat viitorul, fie
inaccesibil conţinutul. Pentru a facilita învăţarea şi transmiterea de conţinututi, profesorul de
la clasă trebuie să fie conştient de câteva strategii motivaţionale pentru învăţare.
Dascălul trebuie să înţeleagă si să aprecieze rolul motivaţiei în procesul de învăţare. În
contextul achiziţionării unei limbi străine, William Littlewood (1987:53) afirmă că „motivaţia
este forţa critică ce determină dacă cel care învaţă se angajează să îndeplinească o sarcină,
câtă energie îi acordă şi cât timp perseverează. Este vorba de un fenomen complex care
include traseul individului, nevoia de realizare şi succes, curiozitate, dorinţa de impulsionare
şi experienţă nouă samd.” Aceşti factori joacă un rol important în fiecare situaţie de învăţare.
Conform concluziilor specialiştilor, motivaţia elevului este influenţată de factori
interni, cât şi externi care pot porni, susţine, intensifica sau descuraja un comportament. Aici
intervine rolul decisiv al profesorului, care poate activa aceste componente motivaţionale. În
continuare sunt prezentate câteva idei care pot fi aplicate în activitatea zilnică de la catedră şi
implicit, în cadrul orelor de limbă străină.
Lucrul în perechi sau în echipă va deschide o uşă spre colaborare şi comunicare între
elevi. Aceştia se pot ajuta reciproc sau între ei în timp ce rezolvă diverse sarcini, cum ar fi
scrierea unui dialog, a unui interviu, jocuri de rol s.a. Din moment ce copiii excelează de
obicei în cel puţin un domeniu, aceştia pot forma o echipă cu succes, astfel că în timp ce un
copil poate fi bun la desen, altul se exprimă cu uşurinţă sau e un actor în devenire. În unele
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circumstanţe, s-ar putea ca elevilor să li se pară mai accesibilă informaţia sau regula dacă e
transmisă-învăţată fără tensiune, într-un cadru confortabil, de către un coleg sau chiar amic.
Aşezarea în clasă, modul în care sunt aliniate băncile şi scaunele, dar şi numărul de
elevi din clasă pot determina dinamica lecţiilor. O clasă cu băncile aşezate în formă de „U”
va favoriza contactul vizual astfel încât accesul (vizual al) elevilor spre tablă sau profesor să
nu fie periclitat de alţi colegi sau de înghesuială. Un profesor cu viziune spre creşterea
performanţei va pune la dispoziţia învăţăceilor activităţi variate prin care aceştia să lucreze cu
alţi parteneri şi în alt format decât cel cu care sunt familiarizaţi.
Corectarea greşelilor reprezintă un aspect important care îi poate motiva dau demotiva
pe elevi să mai vorbească liber în prezenţa colegilor. Corectarea excesivă, la fiecare
cuvânt/enunţ va duce la un gol în comunicare, iar elevii vor fi inhibaţi din cauza fricii de a nu
da greş. Într-o clasă cu atenţia centrată pe elev, este fără îndoială necesară corectarea
greşelilor inconştiente, astfel că se poate folosi una din variante: auto-corectarea, corectarea
făcută de un elev sau de supraveghetor.
Jocul de rol vine în ajutorul varietăţii în învăţământ, cu scopul de a-i ajuta pe elevii
mai puţin motivaţi să se implice în activităţile de la clasă. Apoi, jetoanele sau orice obiect din
viaţa reală pot ajuta la dezvoltarea abilităţii de vorbire, la care se urmăreşte fluenţa,
diversitatea vocabularului şi corectitudinea (precizia). Multitudinea de materiale care pot fi
folosite fără a da greş în abordarea unei lecţii la clasă include şi muzica – există diverse
tehnici de folosire a cântecului pentru a preda chestiuni de gramatică, vocabular sau
pronunţie, folosind activităţi precum predicţia, brainstorming, mind maps etc. Elevii pot
discuta întrebări pe baza cântecului, pot argumenta cum se simte personajul principal sau îşi
pot exprima sentimentele cu privire la piesa audiată/vizionată. De aici activitatea se poate
extinde prin proiecte în care învăţăceii pot prezenta trăirile proprii sau modulîn care au
perceput piesa respectivă (schiţă, desen).
În concluzie, putem afirma că motivarea elevilor este esenţială atunci când discutăm
despre eficienţa demersului educativ. Motivaţia este formată din factorii din jurul şi din
interiorul acestuia care-i vor stârni, susţine şi canaliza comportamentul spre realizarea unui
scop, în cazul nostru – învăţarea unei limbi străine de circulaţie internaţională. Strategiile de
motivare enumerate mai sus reprezintă doar câteva dintr-o listă mult mai lungă, însă putem
deja menţiona beneficiile acestora: stimulează interesele cognitive şi curiozitatea, diversifică
activităţile şi metodele de predare, dezvoltă încrederea în sine a elevilor, dezvoltă o atitudine
apreciativă faţă de activitate şi netensionată faţă de profesor şi colegi.
Cuvintecheie: motivaţie, elev, profesor, metode, proiect
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• Motivation can be defined as a concept used to describe the factors within an individual
which arouse, maintain and channel behaviour towards a goal. Another way to say this is
that motivation is goal-directed behaviour.
• .Finally, communicative language teaching requires a sense of community and
anenvironment of trust and mutual confidence which “pair work” or “Group work” can
provide.
•
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STRATEGII DE FORMARE ŞI DE DEZVOLTARE A ATITUDINILOR
FAŢĂ DE OPERA LITERARĂ
Prof. Cîrligeanu Margareta,
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava
Dinamica strategiilor de formare şi de dezvoltare a atitudinilor faţă de opera literară
prevede: analiza posibilităţilor reale de introducere în procesul de învăţământ a unui
mecanism de dezvoltare a atitudinilor faţă de opera literară; realizarea treptată a dezvoltării
atitudinilor faţă de opera literară; spontaneitatea adaptării unor tehnici de lucru care să
corespundă nivelului de pregătire, intereselor, motivaţiei clasei de elevi; flexibilitatea operării
cu diverse tehnici în vederea realizării unui demers individualizat, diferenţiat.
Dezvoltarea atitudinii elevului faţă de opera literară necesită selectarea unor
tehnologii şi activităţi didactice în funcţie de principiile stabilite. Astfel, modelul didactic
construit include tehnologii/strategii, activităţi şi forme de organizare a procesului instructiveducativ.
Dezvoltarea atitudinii parcurge un itinerar autentic prin interes şi motivaţie, iar scopul
cadrelor didactice este să trezească interesul pentru lectură, apoi să motiveze activitatea de
lectură, astfel încât, în urma explorării textului literar, elevul să poată lansa opinii ce
reprezintă rezultatul luării unei atitudini vizavi de fenomenele literare. Este oportun să creăm
anumite condiţii care vor direcţiona prerogativele menţionate sau vor asigura formarea şi
dezvoltarea calitativă a atitudinii elevului faţă de opera literară.
Dimensiunile şi nivelurile de receptare a operei literare proiectează condiţiile
subiective ale dezvoltării atitudinii:
• Interesul iniţial, care concentrează atenţia receptorului asupra obiectului;
• Interesul durabil ce insistă asupra cooperării ulterioare cu obiectul;
• Motivaţia intrinsecă ce apare odată cu convingerile şi experienţa de lectură;
• Comportamentul motivat, centrat pe dimensiunea atitudinală;
• Atitudinea propriu-zisă.
Sub aspectul dezvoltării manifestărilor atitudinale, sunt recomamdate următoarele
elemente: valorificarea limbajului operei literare în scopul unei evaluări valorice; evidenţierea
argumentelor cu privire la înscrierea operei literare în sistemul de valori personale (ale
elevului), relevarea contribuţiei operei literare la formarea atitudinii elevului faţă de lume;
constatarea rostului nemijlocit pe care îl exercită opera asupra elevului după contactul cu ea.
Se constată absenţa demersurilor practice în activitatea de educaţie literar-artistică,
necesitatea abordării problemei din perspectiva implementării unui curriculum opţional, a
unui nou sistem de metode şi procedee didactice care vizează direct dezvoltarea atitudinii
elevului faţă de opera literară.
Una dintre activităţile care angajează personalitatea într-o permanentă explorare a
propriei persoane, a propriei conştiinţe sau a lumii înconjurătoare este lectura.
Impactul unei lecturi calitative denotă valenţe formative în dezvoltarea caracterului,
aspiraţiilor, idealurilor umane. Subiectul educaţiei literar-artistice trebuie să conştientizeze
participarea sa în actul de creaţie ca o modalitate sigură de dezvoltare, de maturizare.
Dialogul virtual între cititor şi creator/scriitor prin intermediul operei literare este o condiţie
mai mult decât necesară pentru acumularea experienţei lectorale şi a experienţei de viaţă.
Datorită valenţelor informative şi formative plurale, lectura – sursă de cunoaştere şi
spaţiu al căutării, al dibuirii – a stat întotdeauna în centrul orelor de limbă maternă. Timpul a
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modificat doar perspectivele asupra actului lecturii şi asupra tipurilor de texte considerate
esenţiale în educaţie.
Abordată din perspectiva schemei comunicării, lectura apare ca o formă de
comunicare atipică, definită prin asimetrie (emiţătorul şi receptorul nu sunt coprezenţi), nonreversibilitate (rolurile nu sunt interşanjabile, iar feedback-ul nu este posibil) şi
decontextualizare (receptorul nu are acces la contextual enunţării, tot aşa cum emiţătorului îi
este străin contextual receptării).
Abordată din perspectiva comprehensiunii, lectura apare ca un proces personal, activ
şi holistic, proces ce presupune interacţiunea a trei factori: cititorul, textul şi contextul
lecturii.
În ceea ce priveşte lectura se disting anumite structuri cognitive şi structuri afective.
Structurile cognitive se referă la cunoştinţele despre limbă (lexic, sintaxă şi
morfologie), despre text (structuri textuale prototipice) şi discurs (modalităţi de
structurare/adecvare a mesajului în funcţie de situaţia de enunţare), dar şi la cunoştinţele
despre lume ale cititorului, informaţiile pe care le are despre universal referenţial al textului.
Structurile afective se referă la atitudinea generală pe care elevul o are faţă de lectură
şi la interesele pe care le dezvoltă în calitate de cititor. În sfera structurilor afective se înscriu:
capacitatea de a-ţi asuma riscuri, imaginea de sine, în general şi imaginea de sine ca lector
sau frica de eşec.
Modelarea atitudinii faţă de lectură este unul obiectivele cele mai importante şi mai
greu de atins ale orei de limba maternă.
Stimularea interesului pentru lectură depinde foarte mult de evaluarea calitativă a
lecturilor individuale. Măsurarea rezultatelor trebuie să aibă un caracter stimulativ, iar aceasta
depinde, în special, de tipul activităţilor şi de structurarea lor după o schemă flexibilă,
stimulatoare şi progresivă.
Actul lecturii este în mod esenţial sporitor, deoarece lărgeşte nu numai sfera
cunoştinţelor de limbă, a cunoştinţelor despre texte şi a celor despre lume, ci şi pentru că, în
orizontul lui, se reunesc gânduri şi sentimente, cunoaştere şi trăire.
Bibliografie:
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TEACHING VOCABULARY THROUGH COLLOCATIONS AND
IDIOMS TO ENGLISH FOREIGN LEARNERS
Prof. Adriana Busuioc,
Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir”, Suceava, Romania

“If Language structures make up the skeleton of language, then it is vocabulary that
provides the vital organs and the flesh” (Harmer 153).
In other words, no matter how brilliantly one masters his/her English grammar
without the knowledge of vocabulary, it is useless because words are the basis that create the
speech.
In the past vocabulary was underestimated and it was perceived only as a need to
teach grammar but nowadays vocabulary has become more acknowledged by methodologists.
The importance of vocabulary acquisition has always been recognized, although, at
times, vocabulary was treated as separate grammar and skills. It is accepted that choosing our
words carefully in certain situations is more important than choosing grammatical structures
(Harmer). If we cannot use structures correctly, we do not have enough vocabulary
knowledge.
As an English teacher I agree with what Harmer says and I feel that vocabulary is still
seen as something less important than grammar and we, teachers, do not focus on it as much
as we should. From my personal experience it can be caused by the fact that vocabulary is
something that most students learn more easily than grammar and get good marks.
This paper explains what is meant by collocation and why it is important and useful in
English language teaching.
The term collocation generally refers to the way in which two or more words are
typically used together. For example we talk about heavy rain but no heavy sun, or we say
that we make or come to a decision, but we do not do a decision. So, heavy rain and make a
decision are often referred to as collocations and we say that heavy collocates with rain, or
that heavy and rain are collocates of each other.
Why learn collocations?
Collocation knowledge is crucial for fluent language use and often do not receive
sufficient attention, either inside or outside the language classroom. While more recent
textbooks include some collocation work, this work is systematic and the associated activities
are too few. Learning collocations will help to increase the range of English vocabulary.
People will probably understand what you mean if you talk about “making a crime” (instead
of commiting a crime) but your language will sound unnatural and might perhaps confuse.
For example, you will find it easier to avoid words like very or nice or beautiful or get by
choosing a word that fits the context better. If you are taking a written exam in English and
want to make a good impression on the examiners (in advanced level exams, marks are often
specifically awarded for the appropriate handling of collocations).
Language knowledge is collocational knowledge (Ellis, 2001). Learning which
particular words - especially nouns, verbs, adjectives, adverbs - commonly collocate with
would give learners a better understanding of collocations.
Types of collocations
Collocations can be classified in many ways. Baker (1992) classifies collocations as
open and restricted. Open collocations are words that can go with a wide range of other
words (e.g. big house, beautiful house, small house) restricted collocations which are similar
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to idioms. Benson, Benson & Ilson (1986) define idioms as “relatively frozen expressions
whose meanings do not reflect the meanings of their component parts”.
The present paper would highlight the importance of idioms in language use, English
language teaching and strategies to promote idiomatic English at undergraduate level.
ESL learners who only learn individual words will need a lot more time and effort to
express themselves. Consequently, it is essential to make students aware of chunks and their
usage in language production.
There is a common assumption that the more words a learner knows, the larger the
learner’s vocabulary knowledge. However, there is another dimension to vocabulary
knowledge that should be considered, namely how far a learner knows the combinatory
possibilities of a word. Some linguists call them ‘lexical phrases’ or ‘lexical items’, others
prefer the term ‘multi-word chunks’ or just ‘chunks’ of language (Moon, 2001). Miller
(1956) cited in Ellis (2001) coined the term ‘chunking. These multi-word chunks or
expressions are namely: idioms, proverbs, sayings, phrasal verbs and collocations. This
aspect of vocabulary knowledge has until recently been largely ignored.
Words constitute the genesis of all languages, and learning any language either the
first or any subsequent one is deemed pointless without learning words. Moreover, the
coining of new words never stops, nor does the acquisition of words. This process is evident
even in our first language; we are continually learning new words and adding new meanings
to the old ones we already know. However, there are some word categories like idioms,
collocations, proverbs and fixed expressions which are neglected by language teachers.
Idioms, collocations and proverbs are word expressions that have specific meaning (i.e
cultural specific) and choice of words. Much of this lexis consists of sequences of words that
have a strong tendency to occur together in discourse, including a wide range of expressions
such as phrasal verbs, compounds, idioms, and collocations referred to collectively as
multiword lexical items, prefabricated units, phraseological units, fixed phrases, formulaic
sequences, etc. We find these expressions mostly in native speakers’ language. Among all
above mentioned multi - word expressions idioms are more neglected word expressions in
language use and learning.
An idiom is “a group of two or more words which are chosen together in order to
produce a specific meaning or effect in speech or writing” Sinclair (1991:172). In other
words, an idiom is an expression, which is a term or a phrase whose meaning cannot be
deduced from the literal definitions and the arrangement of its parts, but refers instead to a
figurative meaning.
Idioms are specific to one culture and language and their meaning is peculiar to that
language otherwise ,idioms defined as proper language of a people or country, dialect;
specific character of a language; expression peculiar to a language (The Oxford Dictionary of
English Etymology, 1966). When idioms in one language are translated in to other languages
they may lose their actual meaning because many idioms are specific to the culture. Idioms
are special mode of expression, use or grouping of words, peculiar to a specific language
(The Universal Dictionary of the English Language, 1958).
Idioms are a colourful and fascinating aspect of English; they are commonly used in
all types of languages, informal and formal, spoken and written. Learners’ language skills
will increase rapidly if learner can understand and use them confidently and correctly.
(Cambridge Idioms Dictionary, 2010:vi)
According to Stathi (2006:27), the term ‘idiom’ can refer to two types of fixed
expressions. First, in a narrow sense, idioms are ‘expressions whose idiomaticity is semantic”
typical expressions are kick the bucket, spill the beans etc.
Idioms are connected with the themes of animals, the sea, sports, parts of the body,
food and drink, colours, names of people and places, sight, hearing, taste, smell and touch.
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We use idioms to describe physical appearance, character and personality, work and success,
health and illness. An idiom is an expression that takes on a figurative meaning when certain
words are combined which is different from the literal definition of the individual words. For
example: 'Don't worry, driving out to your house is a piece of cake.' We would understand
that the expression 'piece of cake' means that it's easy. Normally, we obviously wouldn't
associate the word 'cake' when it is on its own as anything other than dessert. But in this
context, it's a well-known idiom.
1) Many idioms are formed from work and technology, a large number of idioms
come from a time when far more people worked on the land, there are many idioms which
refer to farm animals, for example, the black sheep of the family, take the bull by the horns,
don’t count your chickens etc.
2) Some idioms are formed from rural life, transport, for example, strike while the
iron is hot, eat like a horse, put the cart before the horse etc.
3) Many idioms came into existence from science and technology, for example, she
has a short fuse, we are on the same wave length, I need to recharge my batteries etc.
4) Every year many idioms enter into the English language from the world of sports
and entertainment, for example, dice with death, behind the scenes, play the second fiddle etc.
5) Many idioms have entered English from literature and history, for example, sour
grapes, the goose that laid the golden eggs, the streets are paved with gold etc.
6) Idioms came from the Bible, Shakespeare’s works, for example, the salt of the
earth, fall by the way side, your pound of flesh, ships that pass in the night etc.
7) There are a large number of idioms in which a part of the body represents particular
quality or ability, for example, use your head, the idea never entered my head, she broke his
heart, he opened his heart, I speak from the bottom of my heart, the news finally reached her
ears, keep your mouth shut etc,
8) Many idioms come from feelings and emotions, for example, give him a black
look, lose your bearings, in seventh heaven, in high spirits, it was love at first sight, come out
of your shell.
Some students develop an immense appetite and enthusiasm for idioms, but often for
less useful types of idioms e.g. a wolf in sheep’s clothing. When this happens teachers should
try to channel this enthusiasm into learning idioms that are useful and in deciding what is
useful, if it is worth considering whether an idiom can be incorporated into the students”
productive vocabulary. For example which of the following would you consider worth
teaching productively to a group of intermediate students? (tip of my tongue, sleep like a log,
fed up, it’s up to you, down inthe dumps, raining cats and dogs, out of the blue).
There are tens of thousands of idioms used in the English language. As we can
probably understand, idioms are difficult for people whose first language is not English.
As a non-native speaker of English, the best way to understand idioms is to memorize
their meanings from the standpoint of a native speaker.There is a list of the ten most
common idioms in English and their actual meanings.
1. Piece of cake – No, when someone says that the assignment they just finished was
a piece of cake, it does not mean that their professor gave them a red velvet cupcake for their
midterm paper, what piece of cake actually means is that something is very easy to complete.
2. Costs an arm and a leg – It would be a strange world we lived in if buying that
fancy shiny purse literally required us to chop off our body parts to give as tribute to the
Louis Vuitton gods. When something costs an arm and a leg it actually means that something
is very expensive.
3. Break a leg – Oh, look, another idiom about legs. You’re about to have an exam
and your friend texts you, “Break a Leg!” Why, you think in your head, would he ever wish
that upon me? I thought we were cool with each other. Well, your roommate surely doesn’t
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want your bones to break while walking to your seat in the exam room that’s for sure. Break
a leg actually means good luck!
4. Hit the books – If you’re a student in an English speaking environment you’re
probably going to be hearing this phrase a lot. Before you imagine students running into their
campus library and punching, kicking and wrestling apart the complete works of
Shakespeare, we would just like to say that hit the books actually means to study. There, you
can still punch books in your spare time if you want, we won’t judge you.
5. Let the cat out of the bag – Why would someone put their cat in a bag? What did
the cat ever do to them? Our last idiom actually means to disclose a secret that was supposed
to be kept, well, as a secret. The next time someone lets the cat out of the bag do not
immediately pick up your phone and call animal cruelty control.
6. Hit the nail on the head – This idiom has to do with doing or saying something
that is precisely right. If you don’t understand this, just think about that sweet feeling you get
when you swing a hammer at a nail and hit it perfectly.
7. When pigs fly – So, have you ever seen a pig fly before? Never? This idiom
basically means that something will never happen.
8. You can’t judge a book by its cover – How many awesome books do you think
you’ve never read in your life just because the cover did not catch your eye? This idiom does
not only apply to books however, but can be used for everything in general. Essentially it
means that you should not decide upon something based just on outward appearances.
9. Bite off more than you can chew – Imagine your waiter brings you the biggest
juiciest hamburger from your favorite American restaurant. In your hunger, you grab it
quickly and take a giant bite out of it. Unfortunately, the bite you’ve taken is too big, and you
end up looking like an idiot trying to shove this bite down your throat while drinking water
and trying not to choke. That is the most literal sense of the meaning, but in general it just
means to attempt to take on a task that is too much for you to handle.
10. Scratch someone’s back – We all know how difficult it is to scratch that itch on
your back that your hand just aren’t flexible enough to reach, so why would you want to
scratch some random person’s smelly back? What this idiom means is to help someone out
with the assumption that they will return the favour in the future!
Ways to teach idioms
1. Teachers should use idioms that may be easily grouped. As I mentioned above
most idioms fall into simple categories.choose 5 to 8 idioms from any category (for example
colour idioms). Before presenting the idioms (out of the blue - something that happens
suddenly and you are not expecting, green with envy - being jealous, to see red - if someone
sees red, they suddenly become very angry or annoyed, golden opportunity - an excellent
opportunity that is not likely to be repeated, tickled pink - really excited about something, to
paint in dark - to describe something in an unflattering way, to chase rainbows- to achieve
something that is not possible or practical, flying colours - to pass successfully an exam)
2. Introduce idioms in context, never in isolation.
Present idiom examples in context, for example, in simple conversations where the
meaning of the idiom is clear. To introduce the idiom to give someone a hard time, present a
conversation like this one:
- Juan: Hey Sarah, you look sad. What’s up?
- Sarah: Well, I didn’t play very well today during volleyball practice, and my
teammates were not very understanding. They said I was clumsy and had to focus more on
the game. They said a 5-year old girl played better than me.
- Juan: Oh! I’m so sorry they gave you such a hard time.
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Ask students to guess or figure out the meaning of the idiom. Correct as necessary.
Ask them to provide other examples of what it means to give someone a hard time. Then,
move on to another conversation for another idiom.
3. Students act out their conversation. Students get one or two idioms to work
with. They must write a conversation and use this idiom in it. The teacher walks around the
classroom to assist students and check for accuracy.
Each pair stands before their classmates and acts out the conversation they wrote. This
way they not only practice using the idiom phrases, they hear other examples from
classmates, other ways in which these idioms may be included in conversation.
4. Practice with games and activities using worksheets (matching game, gapfilling exercises)
5. Use real life, authentic material - show how some of these idioms are used in the
media, in newspaper and magazine articles, and in songs, cartoons, videos, advertisements
6. Teach idioms with pictures - visual techniques. The learner discovers meaning
through photos, drawings. For example a set of pictures or a short video could be used as a
means of presenting idioms.
Another purpose for idioms and idiomatic speech relates to bonding and forming
communities with people. Idioms tend to be informal, social language, and their use "warms
up" a social situation, helping you bond with other people as "like" yourself. A person unable
to use the idioms feels - and sometimes is - excluded from the bond .
Unless you understand idioms and how to use them in the correct context, you cannot
become fully proficient and sometimes you may even feel all at sea– unable to understand
what is going on. Therefore, learning collocations and idioms can be considered as an
integral part of vocabulary learning and it is essential to include them in the textbooks .
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O POETICĂ A RISCURILOR
Prof. Cazac Alina,
Liceul Teoretic Filadelfia Suceava
Căci oare de ce scriu oamenii poezii?
Harold Bloom, Anxietatea influenţei.
O teorie a poeziei
Despre poeziile lui Mihai Eminescu s-au scris foarte multe şi orice altă consideraţie
făcută cu privire la opera lui presupune asumarea unui risc extrem de mare, riscul de a fi prins
în cuibarul rotind de ape al ecourilor fără trecut şi fără viitor. Pe de altă parte, neasumarea
acestui risc este din start un eşec care îi va urmări mai ales pe iubitorii de poezie, în alte
demersuri interpretative în vârtejul cărora se vor avânta.
Mihai Eminescu este, după cum spuneam, un poet al riscurilor de multe feluri şi
poezia lui este prin excelenţă un teritoriu minat şi plin de coduri secrete care se cer descifrate.
Această încifrare pe care receptarea trebuie să o spargă este, de fapt, o miză generatoare de
tensiuni, atât interne, cât şi externe. Cu alte cuvinte, nu numai cititorul şi exegetul îşi asumă
riscuri atunci cand se apropie de opera poetică a lui Eminescu, ci şi autorul însuşi şi, de aceea,
a descifra în totalitate sau a explica până la capăt poeziile lui Eminescu este un lucru aproape
imposibil. De ce o imposibilitate? Pentru că autorul nu doar scrie, ci scrie şi face poezie.Şi
tocmai acest verb „a face” este principalul risc pe care poetul şi-l asumă.Poezia lui Mihai
Eminescu depăşeşte cu mult stadiul de producere de text, stadiu care presupune în
simultaneitate producerea de mesaj, mesaj care la rândul său se presupune a avea sens. Or,
aici este locul în care interpretarea poeziei eminesciene se opreşte în cele mai multe dintre
cazuri. Nivelul tematic este cel care atrage privirile şi asupra carora cei mai mulţi dintre cei
ce s-au aventurat în cercetarea poeziei lui Mihai Eminescu, s-au oprit pentru a trage
concluziile. Dar, precum spuneam, a explica sau a traduce până la capăt ceea ce Eminescu
face în şi prin poeziile sale este, dacă nu utopic, cel puţin lipsit de simţul realităţii.
Sensurile operei lui Eminescu sunt, bineînţeles, de o importanţă capitală în descifrarea
poeziei ca întreg, dar dacă poetul însuşi s-ar limita numai la a da sens, riscurile generatoare de
tensiuni ar fi mici. Şi cu cât se riscă mai puţin, cu atât scade şi dificultatea interpretării, iar
Mihai Eminescu cu siguranţă nu este un poet uşor de interpretat, fapt dovedit de multiplele
lecturi si de multiplele piedici pe care oricine se apropie mai mult de opera se le întâmpină în
interpretare.
Date fiind aceste „condiţii” pentru lectură, „cum ar trebui sa-l mai citim astăzi pe
Eminescu?” este întrebarea care mă preocupă în mod deosebit în această lucrare. Pe de o
parte, trebuie să admitem faptul că lectura nu poate fi altfel decât plurală. Dar, pe de altă
parte, nu trebuie să lăsăm pluralitatea lecturilor să devină o soluţie a interprătării. Ci, mai
degrabă, trebuie să ne asumăm toate riscurile şi să încercăm toate limitele pe care poetul le
impune atunci cand la rându-i îşi asumă propriile riscuri pentru a scrie şi pentru a face poezie.
A cui e, oare, poezia?
Să ne apropiem acum de un prim risc care asigură conexiunea dintre autor şi cititori,
încercând astfel să înţelegem scopul poeziei lui Mihai Eminescu. Sau, poate ar trebui, înainte
de toate, să ne întrebăm dacă are într-adevăr poezia sa un scop, dacă e scrisă pentru cineva,
sau dacă poetul are, sau nu, conştiinţa actului creator. Ne aflăm, se pare, într-o zonă de
tensiune generatoare de riscuri.
„Din ce postură îşi scrie Eminescu poezia?” este prima întrebare la care trebuie să
răspundem pentru a elucida acest „Mister al Demiurgului”. Este el un Demiurg conştient de
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ceea ce face, în sensul în care obiectivul său este acela de a transmite un mesaj?Sau să fie
Eminescu prototipul Demiurgului inconştient care nu ştie de ce scrie, pentru cine scrie şi dacă
mesajul lui va fi vreodată înţeles? La aceste întrebări se rezumă, de fapt, şi riscul pe care şi-l
asumă poetul. Nici una dintre ele nu-l cuprinde în totalitate pe Mihai Eminescu. Nici un
răspuns nu este greşit şi nici unul nu este pe deplin corect. Este el un Demiurg? Poate. Dar nu
vom şti niciodată câtă conştiinţă există în ceea ce devine poezie prin atingerea mainii lui (sau
poate numai prin atingerea privirii).
În primul rând, nu putem să ne îndoim nicidecum de faptul că, într-o oarecare măsură,
există în poezia eminesciană o conştiinţă a mesajului transmis. Mihai Eminescu îşi gândeşte
poeziile şi, din acest punct de vedere, scopul nu este altul decât acela de a face sens. Precum
spuneam mai sus, Eminescu scrie şi face poezie. Riscul apare în receptare: Cine înţelege ceea
ce vrea poetul să spună? Scriind astfel, Eminescu riscă diminuarea sau chiar pierderea
sensului, pentru că nu e uşor să te faci înţeles forţând limitele limbajului. Poetul îşi asumă
riscul de a-şi pune în tensiune întreaga poezie prin încifrarea sensului pe care cititorul nu va
putea niciodată să-l înţeleagă fără să-şi formeze ochiul.
Vorbim, astfel, de un altfel de risc care, de această dată, îl vizează pe cititor.
Eminescu îşi asumă riscul sensului greu de înţeles sau înţeles doar de puţini dintre cititorii de
poezie, dar, la rându-i, cititorul trebuie să se apropie de poezia eminesciană conştient fiind de
afinităţile poetului pentru limite. Din acest punct de vedere se pare că poezia eminesciană
aparţine nu numai celui care o scrie, ci şi celui care o înţelege, la urma urmei, orice risc
presupunând o miză. Care este miza aici? A înţelege cum face sens poezia unui Eminescu
care are obsesia unei aşa-zise scrieri duble: nu poate să scrie poezie fără a se scrie pe sine în
interiorul acesteia. De aceea are nevoie de limite şi lucrează înainte de toate o formă. Sinele
nu are dimensiuni standard, ci, dimpotrivă, contururile lui sunt extrem de fluide. Fără o
încadrare precisă se poate risipi între cuvinte şi atunci fiinţa ca entitate nu ar mai putea fi
reprezentată într-un conţinut necontrolat din exterior.
Poemul Glossăeste un exemplu ilustrativ în această direcţie. În momentul în care
ultima strofă reia versurile primei strofe în ordine inversă, se produce un fenomen de „dublă
închidere”. Poezia se închide la nivel formal, pentru ca astfel să se producă o închidere a
fiinţei în propriul sine. Dacă poemul nu ar fi realizat formal această închidere, conţinutul de
idei ar fi primat şi, astfel, acest „fenomen al închiderii” nu s-ar mai fi produs. Dacă ceva face
din Glossă o capodoperă, acel ceva este, înainte de toate, forma poeziei prin care eul poetic se
scrie pe sine.
Limite şi dimensiuni
După cum spuneam, poetul Mihai Eminescu are anumite afinităţi pentru limite. „Până
unde poate să ajungă limbajul?” este o întrebare pe care acesta pare să o plaseze ca lege
nescrisă la începutul fiecărui poem. În momentul în care nu se poate folosi de cuvinte, poetul
recurge la „dimensiuni”. Prin „dimensiune” ar trebui să înţelegem coordonata vizuală a
poemelor eminesciene. Ceea ce se vede vine înainte de ceea ce se înţelege şi aceasta pare a fi
o premisă destul de logică. Interesant este aici modul în care Eminescu îşi asumă riscul de a
stabili conexiuni între limite şi dimensiuni. Pentru că, da, este un risc să arăţi ceva înainte de
a spune, sau să traduci ceva ce ai spus, prin ceva ce ai vrut să arăţi. Revenim astfel la riscul
lecturilor multiple şi al interpretărilor plurale.
În Configuraţii, Ioana Em. Petrescu afirmă faptul că „Problema pe care o urmărim –
nivelurile configurative în construirea imaginii – presupune preexistenţa materialului care va
fi supus configurării în vederea unei forme, structuri, sau configuraţii particulare”. 42 Având în
vedere această afirmaţie, ar trebui să ne oprim preţ de câteva clipe asupra înţelesului pe care
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îl are materia în configurarea operelor, în general, şi poemelor lui Eminescu, în particular.
Înţelegem prin materie, nu subiect, nu temă, nu sens propriu-zis, ci, mai ales, conţinut . Ioana
Em. Petrescu vorbea despre materie în termenii unui „conţinut individual care ia naştere
odată cu forma”. 43
Cu alte cuvinte, acesta este un puternic argument în sprijinul afirmaţiei potrivit căreia
conţinutul „dătător de sens” nu este preexistent formei. Nu există sens înaintea configurării
unei imagini, a ceva vizibil cu ochiul liber. Dimpotrivă, poeziile lui Mihai Eminescu merg
mai departe de atât şi se configureză înainte de toate ca imagine. Ele vorbesc de la „sine” şi
aceasta nu este deloc o afirmaţie gratuită. Acest „sine” nu este altceva decât o reprezentare, o
imagine care se proiecteză grafic pentru ca „poetul din poet” 44 să se poate exprima dincolo de
limbaj. Asupra limbajului distrugător sau cu puteri taumaturgice vom reveni, dar ceea ce ne
interesează în acest punct sunt riscurile pe care le presupune configurarea.
În primul rând, configurarea înseamnă Întocmire şi Structurare. Verbul „a întocmi”
are la rândul său mai multe valenţe. Una dintre ele, elaborarea, presupune o acţiune
meticuloasă, care nu se produce spontan, ci prin acumulări succesive. La fel e şi cu poezia.
Spontaneitatea e valabilă în cazul Ideii care să facă sens, dar nu şi în cazul produsului final,
care nu poate fi altfel decât Întocmit. Pe lângă elaborare, organizarea este literă de lege.
Organizarea grafică face sens prin ea însăşi fiind sinonimă cu Structurarea ca definiţie a
configurării.
Luând primul capitol din Biblie ca exemplu, cartea Genezei, remarcăm cum la început
Dumnezeu A FĂCUT, şi apoi A ZIS. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a Întocmit...a Întocmit
cerurile şi pământul. A creat cadrul în care logosul întemeiator să fie rostit şi să se lumineze
întinderile Întocmite.
Rămânând în metafora biblică, Demiurgul Eminescu îşi Întocmeşte poezia. Creează
întâi cadrul, contextul, forma şi, apoi, prin logos îi desăvârşeşte sensurile. Numai aşa îşi va
încerca limitele.

43
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MÉTHODES POUR ENSEIGNER/APPRENDRE L’ADJECTIF
QUALIFICATIF
Ciornei Daniela, profesor de limba franceză,
Școala Gimnazială Zvoriștea
La méthodologie est un ensemble de stratégies, de méthodes, de procédés et de
techniques utilisés par l’enseignant pour développer chez les élèves les compétences
langagières.
L’approche communicative de la langue étrangère les dernières années a déterminé le
choix des méthodes qui visent le développement de la compétence de communication orale et
écrite. Enseigner le français consiste à apprendre aux élèves à communiquer en français.
Au milieu des années ’90 on peut parler d’une nouvelle approche pédagogique
appelée « approche actionnelle » basée sur « tâches ».
Elle « considère avant tout l’usager et l’apprenant d’une langue comme des acteurs
sociaux ayant à accomplir des tâches (qui ne sont pas seulement langagières) dans des
circonstances et un environnement donné ».
Pour réaliser des tâches, l’élève mobilise des compétences et met en œuvre des
stratégies. Par l’accomplissement des tâches l’élève développe non seulement les
compétences langagières, mais aussi les compétences générales individuelles. Une tâche ne
spécifie pas la structure linguistique que l’apprenant doit utiliser. Pour la réalisation de celleci, il faut qu’il mobilise les connaissances et savoir-faire qui sont à sa disposition au moment
donné. La tâche est contextualisée, elle propose un problème à résoudre qui est non
seulement linguistique mais aussi extralinguistique.
Dans l’approche actionnelle, les activités de classe sont liées aux activités sociales
que les apprenants peuvent accomplir en société. L’apprenant est actif, responsable, il
surmonte les obstacles langagiers, affectifs, sociaux et pragmatiques, il agit en collaboration
avec les autres. L’enseignant est médiateur, conseiller, metteur en scène, animateur,
accompagnateur. Il fait les élèves agir, réagir et interagir.
Dans mes classes de français j’opte pour une approche communicative de la
grammaire. Dans cette approche la grammaire est traitée comme subordonnée à la
communication qui suppose une adaptation des formes linguistiques à la situation de
communication et à l’intention de communication.
Le procédé que j’utilisé dans la démarche d’enseignement de la grammaire est
l’induction. Je choisis un texte ou un court dialogue qui reflète le phénomène grammatical à
enseigner, dans notre cas l’adjectif qualificatif. Le texte comprend des mots connus par les
élèves parce que je dois tenir compte de leur capacité. L’enseignant peut proposer un travail
par groupes. Par un jeu de questions – réponses les élèves sont stimulés à découvrir euxmêmes la règle. Après l’observation et la perception du fait grammatical, les élèves sont
incités à formuler eux-mêmes la règle, à l’aide de l’enseignant. Ils comparent leurs énoncés à
ceux des autres équipes.
La conceptualisation grammaticale sollicite des capacités intellectuelles telles
l’analyse, la réflexion, la synthèse, la déduction. Les élèves arrivent à produire eux-mêmes un
discours métalinguistique. La conceptualisation du fait de langue peut aussi se reposer sur des
documents authentiques. Les élèves constateront ainsi l'importance sur le plan
communicationnel et verront le fonctionnement de la langue.
La démarche d’apprentissage comprendra des consignes pertinentes: Relevez les mots
qui décrivent le personnage; Repérez les différentes formes de l’adjectif qualificatif. Après
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une discussion sur les formulations proposées, à l'aide du professeur, la classe rédige la règle
découverte.
Ayant fixé les traits définitoires de l’UMS, les élèves sont sollicités à formuler
d’autres exemples à partir de la règle.
Par l’induction l’élève accède à une grammaire réflexive en découvrant les
phénomènes linguistiques et les relations que ceux-ci établissent entre eux. Pour mieux
comprendre les unités morphosyntaxiques j’explique les différences et les similitudes entre le
roumain et le français. Les étapes qui suivent dans la démarche sont la systématisation des
connaissances à l’aide des exercices individuels ou collectifs: exercices structuraux: de
répétition, de transformation, de substitution, exercices questions-réponses; exercices
lacunaires, exercices de reconstitution, de reformulation, d’expansion. La dernière étape est
la fixation de l’UMS dans la communication. Je propose des activités comme jeu de rôle,
simulation, activité de résolution de problèmes et des tâches qui permettent aux apprenants le
réemploi de structures à l’oral et en contexte, l’utilisation des capacités créatives, mettant en
œuvre la compétence de communication en français.
Dans ce qui suit, je donnerai quelques exemples d’activités, tâches, que j’utilise dans
mes classes de français pour enseigner l’adjectif qualificatif :
Activités
• Compare tes copains en employant les adjectifs: intelligent, beau, sympathique, grand,
maigre, petit, sensible, extravagant, naïf, gai, aimable, adroit, égoïste, intelligent, méchant,
instruit, maladroit.
• Daniel veut occuper un poste d’agent d’affaires. Il décrit ses qualités. Imagine la
discussion avec l’employeur.
• Demande l’avis de ton copain sur une émission, un film, un sportif, un chanteur préférés.
• Tu es journaliste. Après le match de football France-Roumanie, tu compares les deux
équipes, avec leurs forces et leurs faiblesses. Utilise des adjectifs aux différents degrés de
comparaison.
• Tu parles au téléphone avec une personne que tu dois rencontrer dans deux jours. Donnezvous des indications afin de vous reconnaître.
• Devant un magasin un vendeur veut convaincre les passants d’acheter un produit-miracle.
Imaginez la conversation. Utilisez des adjectifs au superlatif.
• Vous vous êtes senti très appréciés ou exclus d’un groupe. Racontez cet épisode, en
insistant sur vos sentiments.
• Aimes-tu contempler la nature en automne? Quels sont les sentiments que tu éprouves?
• Décris un personnage d’un roman ou d’un film préféré.
• Indiquez deux sentiments que vous pourriez éprouver dans les cas suivants:
Vous fêtez votre anniversaire. Vos amis vous apportent des cadeaux.
Vous êtes seuls dans une forêt.
Vous êtes dans une salle d’examen.
Vous avez gagné la médaille d’or au concours de ski.
Exprimez un jugement positif ou négatif sur:
• un voyage en Italie;
• le coucher du soleil au bord de la mer;
• une promenade en bateau mouche sur la Seine;
• une saison pluvieuse;
• la pollution d'un milieu naturel;
• Tu travailles à une agence de tourisme. Imagine une conversation avec un touriste français
qui veut visiter la région de Bucovine. Présente-lui cette région.
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• Organisez un débat sur les avantages et les limites de l’internet. Exprimez vos opinions
favorables ou défavorables.
Tâches
• Un élève doit cacher un objet mystérieux dans son sac à dos. Les autres doivent poser des
questions pour deviner de quel objet il s’agit (Est-il pointu? Il sert à écrire?). Les réponses
seront oui ou non. L’élève qui a deviné doit cacher à son tour un autre objet.
• Rédige une petite annonce pour un objet que tu as perdu.
• Décris un personnage d’un roman que tu trouves « bizarre ».
• Activité par groupes. Créez un slogan publicitaire qui vante les avantages d’un certain
produit.
• Dessinez une chambre. Chaque groupe doit faire la description des objets de la chambre.
• Faites en petits groupes la liste des loisirs préférés. Exprimez vos opinions sur les loisirs
de vos collègues.
• Faites un dossier « Villes de France ». Mettez-y des cartes illustrées. Utilisez des adjectifs
qualificatifs pour décrire chaque ville.
• Rédige la fiche technique de ta fleur ou ton arbre préféré.
• Créez un slogan pour sensibiliser les gens en ce qui concerne La violence à l’école.
Employez des adjectifs qualificatifs. Illustrez ce slogan par un dessin ou un collage.
• Réalisez un sondage d’opinion sur la vie scolaire.
• Choisissez une émission pour regarder sur TV5. La prochaine classe vous devez exprimer
vos opinions sur les émissions que vous avez regardées.
• Vous éprouvez une grande admiration pour un ami. Faites son portrait en laissant
apparaître les sentiments que vous ressentez à son égard.
• Imaginez des associations bizarres entre un nom et un adjectif. La classe sélectionnera les
cinq associations les plus extraordinaires. Exemple: un rocher mou, un crayon carré, etc.
• Travail par groupes. Dessinez, découpez et collez des personnages sur des cartes à jouer.
Chaque chef de groupe doit tirer une carte et décrire les personnages. Faites parler ces
personnages.
• Cherchez sur Internet un catalogue ou un hebdomadaire de mode. Imprimez quelques
articles ou quelques notices publicitaires contenant des adjectifs qualificatifs. Soulignez les
adjectifs qualificatifs et expliquez leur accord.
• À l’imitation des notices de catalogues de mode, composez des notices pour présenter aux
éventuels acheteurs des vêtements ou des produits cosmétiques.
Les jeux pédagogiques
• On partage la classe en quatre groupes. Chaque groupe reçoit une liste avec six adjectifs
qu’ils doivent employer dans des phrases pour décrire une personne. Exemple: joli, petit, fins,
maigre, impatient, accueillant. Les fiches avec les descriptions sont exposées devant la classe.
Les élèves corrigent les fiches aidés par le professeur et décident qui est le gagnant.
• La classe est partagée en groupes. On distribue aux élèves une fiche qui comprend le texte
suivant: Je m'appelle Sylvie. J'ai treize ans. J'adore danser. Mon père s'appelle Marc. Ma
mère est professeur d'anglais. J'ai un frère. Il a six ans. J'ai aussi deux soeurs. Elles sont
blondes. Les élèves doivent compléter la description en ajoutant des qualités et des défauts.
• L’objet inconnu. On forme des équipes de 4 à 6. Le professeur prépare une liste de noms
d’objets à découper en billets et à mettre dans l’enveloppe. Le meneur de jeu pige un mot. Il
ne révèle pas le mot choisi. Les autres posent tour à tour une question (sur la forme, la
couleur, la dimension, le poids, la matière de l’objet) à laquelle le meneur de jeu répond par «
oui » ou « non ».Chaque joueur ne peut deviner que lorsque c’est son tour, et seulement une
fois. Celui qui devine l’objet devient le meneur du jeu.
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• Qui suis-je? On pose dans le dos des élèves le nom d’un personnage connu. Les élèves se
promènent et posent des questions aux autres pour identifier le nom qu’ils ont dans le dos.
• Faire connaissance avec un groupe. Les participants se déplacent dans la salle et
recherchent un partenaire qui a quelque chose en commun avec lui (être un enfant
sage/bavard/ débrouillard/décontracté, avoir la même couleur des yeux, …). À deux, ils
partent à la recherche d’un troisième partenaire et ainsi de suite. Il faut trouver le plus
d’ami(e)s possibles.
Les jeux pédagogiques sont plus motivants que les exercices et offrent aux élèves la
possibilité de pratiquer la langue et de se débrouiller dans des situations différentes.
Les activités proposées demandent beaucoup d’investissement et de la
créativité de la part de l’enseignant et impliquent l’exercice de la compétence à communiquer
langagièrement.
L’enseignant doit opter pour les méthodes qui favorisent l’apprentissage
progressif et conscient de la grammaire, l’implication active et créative des élèves dans le
processus d’apprentissage, la formation des habitudes d’expression orale et écrite.
Bibliographie
• Manolache, S.-A., Șovea M. (2003): Enseigner le français. Curs de didactică a limbii
franceze, Suceava, Editura Universității;
• Conseil de l’Europe (2001): Cadre européen commun de référence pour les langues:
apprendre, enseigner, évaluer;
• Cremarenco, S. (2009): L’approche du document authentique en classe de FLE, Buzău,
Teocora ;
• Dospinescu, V. (2002): Didactique des langues (tradition et modernité) et… analyse
critique de manuels, Iași, Junimea.
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ENGLISH TENSES REFLECTED IN THE CURRENT TEXTBOOKS
Profesor Cosovanu Natalia
Şcoala Gimnazială Bogdan Vodă Rădăuţi
A huge challenge for teachers is using the current textbooks, which have not been
updated for more than 10 years. These were approved and adjusted to the older, more
complex syllabus that was in effect before 2009. For instance, the tenses were studied
following a slightly different sequence. Simple Present Perfect used to be introduced in the
sixth grade and Reported Speech was a 7th grade issue. The new syllabus rearranged the
grammar items to be taught moving them forward to the next levels and a big part of the
teaching process needed to be adjusted accordingly.
While teachers understand that they have to abide by the rules of the current syllabus
(as much as they can, in the given circumstances) and plan their lessons around the contents,
communicative functions and grammar items recommended, it is sometimes more difficult
for the other educational partners to adjust to the fact that they cannot go by the book at all
times. There are students and students’ parents who may find it quite disturbing not to follow
the exact sequence of chapters in the textbook, select only some texts or exercises or simply
abandon the whole book at some point. Things need to be explained very clearly to students
at the beginning of each study level in terms of objectives, content and materials that will be
used during the following school year.
The choice of the textbook is another issue, although there are only two or three
possibilities per level and many times changing the textbooks you have already worked on for
several years may be a difficult attempt because of the lack of funding.
A balanced approach is recommended in this respect, too. Outdated as they may be,
most of the textbooks for the intermediate level can still be a source of adjustable material to
be used in class, provided that a careful selection is made, covering the syllabus requirements
and perhaps, even exceeding them sometimes. For instance, if a really interesting topic,
corresponding to the list of contents in the syllabus is found in the textbook, but it is attached
to a grammar issue that is not supposed to be studied at this level, how can we still approach
it? In the textbook ‘Smart 6’ (for 6th graders) published by Institutul European, there is a
whole chapter on environmental issues with lots of communicative activities, including
interviews, debates and role playing. However, they are all built around Simple and
Continuous Present Perfect which is not supposed to be studied until the 7th grade.
There are several ways of dealing with situations like this one, depending on the level
of the class and the students’ disposition for learning new structures: with really receptive
students, we may choose to introduce the new tense perhaps inductively (they will find it in
some texts themselves, anyway) or we may mention that such a tense exists in the English
grammar, but try and adjust the activities so students can use Past Tense instead. Another
solution for not abandoning an interesting activity for which you can find plenty of material
in the textbook is simply treating the verbs in the Present Perfect as chunks and let students
use them as such, with no further explanation.
Among the activities for practising Progressive tenses in the current textbooks, some
of the most resourceful are the following:
• In Cambridge English for Schools for 8th graders, pages 99-100, there is a simulation
exercise called “Problems along the river Quangga’. It is included in the lesson called ‘The
World’s Water’ and it starts with the presentation of four imaginary countries that share the
same river, with several problems deriving from it. It is a great opportunity for group
working, speaking and practising Progressive Present Perfect Tense. The students are split in
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four groups and each group is given a country to solve the problems of. Inside the group, they
have to elect one president, one prime minister and the rest of the students can be other
members of the government. They all have to talk about activities that they have been doing
in order to solve the water problems in their country. As a fun variation, students are asked to
draw a map of their country, present a flag and play an anthem (a song of their choice) before
they start speaking. It has proven to be a really successful activity which has always turned
into a real debate. For the whole lesson plan see appendix 4.

• In ‘English Scrapbook’ (Oxford University Press) for 7th graders, page 33, there is a
writing exercise involving the use of Simple and Continuous Past Tense. It starts as a
substitution drill with students having to put the verbs in the right tenses in a text about
meeting an alien, but then they have to write a paragraph in order to finish the story. It is a
great opportunity for practising Simple and Continuous Past and it also encourages creative
writing.
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• In ‘Snapshot Pre- intermediate’ (Longman) for 7th graders, page 10, there is an activity
focusing on Simple and Continuous Present Tense which starts with reading a paragraph
about part time jobs, completing a chart, then conducting an interview. It is a very resourceful
activity both for writing and speaking, and it can be developed later into having students
write their own paragraphs and being interviewed for getting a job.
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APOZIȚIA – FUNCȚIE SINTACTICĂ INTERMEDIARĂ
Profesor Maria Epatov
Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi”Rădăuți
Conceptul de apoziție este unul dintre conceptele cele mai disputate de către
specialiști, având în vedere numeroasele teorii, clasificări și abordări pe care le-a cunoscut în
ultimul secol și nu numai. Privind lucrurile în diacronie, se observă faptul că apoziția a
început să fie studiată relativ recent, primul care o include în cercetările sale fiind Timotei
Cipariu, care include apositul în categoria subordonării atributive, subliniind faptul ca
apositul este diferit de atribut, care are caracter distinctiv, prin caracterul explicativ (se
observă deja dificultatea încadrării apositului la nivel sintactic, încadrare imposibilă în lipsa
criteriului semantic). În secolul al XX-lea continuă preocupările de a încadra apoziția,
existînd opinii divergente în ceea ce privește raportul generator al acestei funcții (I.Coteanu
include apoziția la raportul de coordonare, Gh.Ivănescu include apoziția la raportul de
inerență. M. Muțiu include apoziția la raportul de incidență, I.Diaconescu asociază apoziția
unui subtip distinct - „relație sintactică de nondependență/relație de adornare”, alături de
coordonare, fiind un raport sintactic integrator, D.Irimia consideră că apoziția este generată
de un raport sintactic distinct, raportul apozitiv, relația de apoziție fiind „expresia sintactică a
intersectării a două sau mai multe perspective semantice din care este interpretată la un
moment dat o aceeași realitate extralingvistică” . 45 C. Dimitriu intoduce factorul semanticopragmatic în abordarea conceptului de apoziție, axându-se pe faptul că apoziția exprimă o
intenție a vorbitorului, intenție care organizează și orientează decodarea mesajului.
Antecedentul și apoziția sunt coreferențiali, dar antecedentul este „un cuvânt ce exprimă o
noțiune, pe când apoziția, realizată propozițional, exprimă principial o judecată” 46, ceea ce
constituie o realitate mult mai complexă decât o noțiune. Gramatica limbii române, Enunțul,
(2005) subliniază necesitatea analizării apoziției în strînsă legatură cu pragmatica, “sintagma
apozitivă fiind un fapt eminamente discursiv”, care determină „o întrerupere a mesajului sub
forma unui element suplimentar, prin care locutorul dublează prima denumire, considerată
prea vagă sau generală pentru a fi înțeleasă corespunzător de interlocutor” 47.
Având în vedere raportul generator al funcției, precum și natura acesteia, există trei
accepții ale termenului de apoziție:
1. subspecie a unei funcții sintactice generate de raportul de subordonare ( subspecie de
atribut)
- această teorie nu este validă, având în vedere faptul că apoziția, uneori are regent nominal,
alteori are regent verbal, pe când atributul are regent nominal, dar și faptul că atributul
califică, pe când apoziția traduce, fiind legată de o intenție comunicativă a vorbitorului.
Gustul dulce-amărui al fructului mă încântă. (atribut)
Gustul fructului era ciudat, adică dulce-amărui. (apoziție)
Elevul X are memoria bună. (atribut, cu regent nominal)
Elevul X învață, adică studiază în profunzime ... (apoziție, cu regent verbal).
Așadar, apoziția are o identitate aparte, conferită de capacitatea de a avea atât regent
nominal, cât și regent verbal, dar și de faptul că apoziția își definește natura deosebită prin
involucrarea factorului pragmatic, având în vedere că apoziția „traduce” referentul, pe când
atributul îl califică.

D.Irimia, Gramatica limbii române, Iași, Ed. Polirom, 1999, p.510
C.Dimitriu, Tratat de gramatică a limbii române, Sintaxa, Ed.Institutul European, Iași, 2002, p. 1495.
47
Gramatica limbii române, Enunțul, Editura Academiei Române, București, 2005, p.620.
45
46
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Totodată, atributul, ca funcție sintactică secundară, nu condițonează existența
comunicării, nici in perspectiva enunțării, nici din perspectiva receptării, existența acestuia
fiind facultativă.
Eleva cea cuminte scrie la tabla.
Eleva scrie la tablă.
Apoziția, pe de altă parte, din perspectiva enunțării, este obligatorie, de prezența
acesteia depinzând decodarea corectă a mesajului., deci reușita actului comunicativ.
Eleva, adică fata cea cuminte din prima bancă, scrie la tablă. – în acest context,
apoziția fata cea cuminte din prima bancă traduce intenția vorbitorului de a identifica o
anumită elevă, apozemul adică introducând o perspectivă necesară unei decodări corecte a
mesajului transmis.
2. funcție sintactică distinctă, generată de:
a) raportul de subordonare
b) raportul apozitiv
- în ceea ce privește această variată, există ambiguități referitoare la identitatea funcțională a
unităților raportului apozitiv, întrucât funcția de apoziție poate depinde nu numai de unități
morfologice, ci și de unități sintactice:
Nu a reușit nici să intre la facultate, nici să își găsească o slujbă, adică nimic.
3. funcție semantică (de explicare, de identificare sau de calificare a bazei):
a) apoziție absolută (echivalență între cei doi termeni):
Cuprul, adică arama, este un metal de culoare roșiatică.
b) apoziție relativă (echivalență parțială) - în care există o corespondență semantică între
primul termen și un component al celui de-al doilea termen, legați prin pronumele relativ
neutral ceea ce, conferind o nouă perspectivă semantică:
M-am surprins plecarea lui, ceea ce echivala cu abandonarea unei lumi.
Astfel, apoziția reprezintă o repoziționare, o „traducere” a antecedentului, pe care îl
determină semantic, ceea ce nu exclude calitatea relației de a fi sintactică, așadar avem de-a
face cu o abordare semantico-sintactică în vederea definirii apoziției.
La nivel semantic, apoziția prezintă trei funcții fundamentale:
I. funcția denominativă:
a) nume de filiație, de rudenie: vărul Costel;
b) nume de adresare oficială sau familiară: orașul Iași;
c) nume de profesiuni: domnul doctor;
II. funcția descriptivă:
a) de calificare: „soarele, Lacrima Domnului ”;
b) de identificare: „avea un singur păcat:fumatul”;
c) de definire: „clasicismul, stil reflexiv și ponderat”;
d) de analiză: „ca tovarăș, era părtaș la toate, și la pagubă, și la câștig”;
e) sintetică: „se șterg legende și povești, proverbe și locuțiuni, adevărate nestimate ale
gândirii poporului român”.
III.
funcția explicativă – ce oferă interpretarea bazei pentru colocutor:
a) explicația poate fi în restricție: „rostirea muiată, adică palatalizarea” ;
b) explicația poate fi în corecție: „dacă e trădare, adică dacă o cer interesele partidului, fie
”;
c) explicația pune în lumină cum trebuie receptată baza: „crudă, adică necoaptă”;
d) explicația înseamnă o nouă conotație: „fetele mă ocoleau, adică nu se îndrăgosteau de
mine”;
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De fapt, apoziția trebuie considerată o funcție sintactico-semantico-pragmatică, dat
fiind faptul că:
 apoziția se exprimă prin părți de vorbire,iar conceptul de funcție sintactică reprezintă un
rol îndeplinit de unitățile sintactice, care sunt alcătuite din părți de vorbire ( nivel sintactic)
 apoziția și antecedentul sunt unități coreferențiale, existând corespondență semantică între
cei doi termeni (nivel semantic)
 apoziția traduce o intenție comunicativă a locutorului, care consideră că interlocutorul are
nevoie de o traducere pentru a putea individualiza antecedentul. Vorbitorul, prin apoziție,
dezambiguizează un termen considerat a fi necunoscut de către interlocutor. (nivel
pragmatic)
Așadar, apoziția trebuie privită/analizată semantic, nu numai sintactic, criteriul
sintactic nefiind suficient.
În analiza raportului sintactic dintre apoziție și antecedent, trebuie avute în vedere atât
conținutul, cât și forma raporturilor sintactice.
I. Conținutul se referă la planurile comunicării (comunicarea propriu-zisă și comentariile).
Unitățile sintactice cu funcție de apoziție se află în același plan cu antecedentul, fie în planul
comentariilor, fie în cel al comunicării propriu-zise. Ceea ce este important de avut în vedere
este faptul că apoziția prezintă o structură de suprafață și o structură de adâncime (cea care
„traduce” intenția vorbitorului, factor ce contribuie la concretizarea statutului diferit al
apoziției.).
”Ferește-o pe aceasta, buturuga cea mică, spuse el, prietenul meu.”
Totodată, raportul apozitiv se opune celui de incidență, prin distribuția diferită a unităților
relaționate:
• în cazul raportului apozitiv, unitățile se află pe același plan:
Mihai, colegul meu, m-a sunat.
• în cazul raportului de incidență, unitățile se află în planuri diferite:
-Aș vrea să plecăm mai repede, spuse Mihai.
Semantic, apoziția prezintă:
a) Importanță asemănătoare cu cea a unei unități sintactice principale, comutarea cu Ø fiind
imposibilă
„E și ea absolut de părerea mea: trebuie să te mutăm de-aici, să te scăpăm din
ghearele acestui doctor mizerabil!” (L.Rebreanu)
b) Importanță asemănătoare cu cea a unei unități sintactice secundare, având în vedere faptul
că existența apoziției este condiționată de existența unui antecedent, comutarea între termeni
sau cu Ø modificând/alterând sensul comunicării (factorul pragmatic)
„Am mai avut atunci o altă impresie: că femeia aceasta nu poate fi singură.” (M.Eliade)
c) Importanță neasemănătoare nici cu o unitate sintactică principală, nici cu una
secundară/subordonată, dat fiind faptul că apoziția vizează atât planul comunicării propriuzise, cât și un plan al comentariilor:
”Știi cum spunem noi lucrurile: jumătate în glumă, jumătate în serios.” (G. Liiceanu)
Monica Timofte, în Actualitatea sintaxei românești ”clasice” moderne, notează că funcția
semantică este echivalentă cu funcții ale limbii, precum funcția referențială și cea
metalingvistică. De asemenea, informația semantică/noțională a cuvintelor sau a părților de
vorbire concretizează unități sintactice, precum:
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1. nume ale numelor entităților: domnul Popescu, doctorul Enescu
2. caracteristici ale entitaților: modul gerunziu, secolul al doilea.
II. Forma - apoziția este, de regulă, juxtapusă antecedentului, fiind izolată prin mărci
distinctive, dar nu specifice:
A. mărci grafematice: virgula, două puncte, semnele citării, paranteze, linii de pauză
B. mărci prozodemice: pauză, accent,
C. la nivel de frază, prin:
- conjuncții subordonatoare: ca, să, ca să: „El crede un lucru: că viața e frumoasă”. „Mi-a
venit o idee: să plec imediat.”
- pronume/adjective pronominale relative: ce, ceea ce: „Cine fuge după doi iepuri, acela nu
prinde niciunul.”
- pronume/adjective pronominale nehotărâte: oricine, orice: „Șeful său este un om ca toți
oamenii, adică la fel cu oricine se consideră om.”
- adverbe relative: când, cum, unde: „Vorbește atunci când vrea”.
- adverbe pronominale relative: oricând, oriunde : „Vine azi sau mâine, adică oricând îl
chemi”
- apozeme (I.Diaconescu)/adverbe-semnal incidente (C.Dimitriu: acestea se află în planul
comentariilor, diferit de planul comunicării propriu-zise, având rolul de a atrage atenția
asupra intenției vorbitorului de a traduce referentul ):
 apozeme adverbiale: adică, anume, bunăoară, cu alte cuvinte: „Ele alungă absurdul, adică
hazardul.”, „Muzica pop, cu alte cuvinte muzica populară, este la modă.”
 apozeme propoziționale: aș zice, aș fi zis, aș spune, s-ar putea zice, cum se zice:
„Sentimentul de responsabilitate și chinuitoare hotărâre, s-ar putea spune de nedeterminare,
rămase același”, „Vina oamenilor, cum se zice culpa eternă, este de a avea prea multă
încredere.”
 apozeme frastice: fraze incidente: „Ceea ce ai scris tu, vreau să spun poezie, teatru, te
onorează”.
Apoziția, alături de explicație și comentariu, este o funcție semantico-sintactică
intermediară, întrucât reprezintă ”expresia preocupării prioritare a vorbitorului pentru
calitatea actului de receptare”, spre deosebire de funcțiile sintactice principale și secundare
sunt expresie a ”preocupării prioritare a vorbitorului pentru actul de enunțare a informației
semantice” 48.
Din punct de vedere formal, unitatea cu funcție de apoziție poate avea:
a) aspect de principal, când lipsesc mărcile specifice subordonării:
„Dacă cumva ei au dreptate? Ei - adică ceilalți, mulți și proști, puțini și semidocți,
oamenii de cabinet sau de pe stradă ...” (M. Eliade)
„I-am scris că îi las absolut tot ce e în casă, de la obiecte de preț la cărți ... de la lucruri
personale, la amintiri. Adică tot trecutul. (Camil Petrescu)
Muncitorii, anume toți cei care lucrau în schimbul al doilea, au intrat în grevă.
b) aspect de secundar, când sunt prezente mărcile subordonării:
„Iar dimineața, când deschid ochii, primul lucru pe care îl aud sunt gamele unei viori.”
(G.Liiceanu)
Mi-a venit o idee: să plec cât mai departe.
Concluzii

48

Monica Timofte, Actualitatea sintaxei românești ”clasice moderne, Ed. Demiurg, Iași, 2005, p.149.
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 Apoziția trebuie considerată o structură sintactico-semantico-pragmatică, având în vedere
faptul că esența acesteia constă în traducerea din perspectiva locutorului a realității exprimate
de către antecedent/regent. Intenția de comunicare, urmărind axa subiectivă a comunicării,
este cea care primează, vorbitorul încodând un referent prin antecedent, referent pe care îl
traduce prin apoziție, ținând cont de faptul că interlocutorul, fie nu cunoaște codul, fie
antecedentul poate avea interpretări multiple.
 Lipsa integrării structurale a unității apozate, care este caracterizată drept unitate
relaționată asintagmatică, neindependentă, conduce la ideea că apoziția este o unitate
obligatorie.
C. Dimitriu motivează dependența apoziției față de antecedent prin factorul
pragmatic, întrucât apoziția reprezintă intenția vorbitorului care încodează mesajului și care
are impresia/certitudinea că interlocutorul nu poate decoda mesajul, fie pentru că nu cunoaște
codul, fie pentru că unele elemente ale codului permit decodări diferite.
D. ex. un enunț precum Broasca nu mai merge.poate fi decodat în două feluri:
a) broasca - animal
b) broasca - element care încuie o ușă
de aici, necesitatea unei apoziții care să ajute la decodarea corectă a enunțului:
a) Broasca din râu nu mai merge
b) Broasca de la ușa mașinii nu mai merge.
• Raportul apozitiv depășește limitele obișnuite ale sintaxei, involucrând dimensiuni
semantice, pragmatice și stilistice.
• Apoziția înglobează două planuri de comunicare:
• planul comunicării propriu-zise (P1)
• planul de adâncime (P2) - care traduce intenția de comunicare.
• D.ex. ”Vai, mă doare capul.” în care ”vai” reprezintă P1, iar ” mă doare capul” reprezintă
P2.
• Interferența celor două planuri de comunicare realizează natura specifică apoziției, care
îmbină nivelul sintactic cu cel semantic și cu cel pragmatic.
• Imposibilitatea descrierii unităților sintactice situate pe același plan (fie al comunicării
propriu-zise, fie al comentariilor) în funcție de dihotomia principal-secundar. Totuși,
gramatica modernă, descrie raportul ierarhic în termenii principal- intermediar-secundar,
așadar raportul apozitiv trebuie reevaluat în funcție de noua perspectivă, care include și
categoria de unitate intermediară. Apoziția este o unitate intermediară, având în vedere
trăsăturile semantice și formale mixte, precum și coordonata pragmatică, distinctă de cele
principale și de cele secundare, intrând în categoria funcțiilor semantico-sintactice
intermediare, alături de explicație și comentariu. Un alt argument pentru includerea apoziției
la funcții sintactice intermediare este faptul că apoziția reprezintă expresia preocupării
prioritare a vorbitorului pentru calitatea actului de receptare (dominantă), și nu doar a celui de
enunțare.
Bibliografie
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PREDAREA LIMBII ENGLEZE, ÎNTRE ABORDĂRI CLASICE ŞI
MODERNE
profesor Huţan Monica-Ancuţa, Şcoala Gimnazială Nr.10 Suceava
Articolul prezintă în ordine cronologică cele mai cunoscute abordări ale predării și
învățării limbii engleze de-a lungul timpului (metoda traducerii gramaticale, metoda
ascultare-repetare, metoda comunicării). Fiecare abordare este descrisă succint, menționândse avantajele și dezavantajele acesteia în lucrul cu elevii, metodele, tehnicile și mijloacele
folosite, rolul profesorului, poziția elevilor. Articolul insistă asupra celei mai noi abordări în
didactica de specialitate (metoda comunicării), oferind exemple de activități care pot fi
folosite de către profesori la clasă.
Modul în care se predă și se învață limba engleză a cunoscut diverse abordări de-a
lungul timpului, influențate de contextul social și cultural. În mod tradițional ( sec. XVIII),
învățarea limbii engleze se baza pe explicății ample referitoare la structura limbii și la regulile
de gramatică dupa care aceasta funcționează. În acest caz, profesorul era actorul cel mai
important în timpul orei. El era autoritatea care vorbea cel mai mult, transmitea cunoștințele
necesăre elevilor, hotăra activitățile ce urmau a se desfășura în clasă, în timp ce elevii
ascultau, își luau notițe și rezolvau exercițiile pe care le primeau. În afară de studierea
amănunțită a regulilor de gramatică, învaţarea limbii engleze presupunea și memorarea unor
lungi liste de cuvinte alături de echivalentele acestora în limba elevilor, precum și traducerea
unor fragmente însemnate cantitativ din limba engleză în limba cursanților.
Aceasta abordare, inspirată din învățarea limbilor clasice, cunoscută în didactica
limbii engleze drept „metoda traducerii gramaticale”, “grammar translation method”, s-a
dovedit de-a lungul timpului ineficientă, întrucât elevii, puși în situații concrete, nu erau
capabili să comunice, deși stăpâneau foarte bine regulile de gramatică ale limbii engleze și
memoraseră liste foarte lungi de cuvinte englezești și traducerea lor. Deoarece profesorul
vorbea cam tot timpul, elevilor le rămânea foarte puțin timp pentru a încerca să folosească
singuri limba pe care o studiau. Ei știau foarte multe lucruri despre limba engleză, dar nu erau
capabili să o folosească pentru a comunica. Faptul că profesorul transmitea o mulțime de
cunoștințe și oferea explicății detaliate asupra felului în care se folosește limba engleză în
diverse situații nu însemna neapărat că elevii chiar învățau să o folosească singuri. Regulile
gramaticale sunt utile până într-un punct, dar cunoașterea lor nu reprezintă un scop în sine.
Ele trebuie să fie niște mijloace a căror cunoaștere să faciliteze procesul comunicării. Pe
lângă regulile gramaticale, elevii trebuie să fie expuși la situații concrete de comunicare și să
aibă șansa de a participa ei înșiși la aceste situații.
Ineficiența metodei descrise anterior i-a determinat pe specialiștii în didactica limbii
engleze să elaboreze noi metode de a studia această limbă. Printre cele mai cunoscute
menționăm teoria lingvistului american Stephan Krashen. Inspirandu-se din teoria
behaviorista a lui Skinner, care considera că orice lucru se învață urmând schema stimulrăspuns, Stephan Krashen considera că o limbă străină este un comportament care poate fi
învățat asemenea limbii materne. Aceasta metodă, folosită cu precădere între anii 1950-1960,
numită în didactică „metoda ascultare-repetare”, “audio-lingual method”, se bazează pe limba
vorbită. Învățarea regulilor gramaticale devine inutilă în cazul acestei noi teorii.
Profitând de dezvoltarea tehnologiei care devine din ce în ce mai accesibilă,
susținătorii acestei metode introduc în clase casetofoane, televizoare, calculatoare. Elevii au
șansa de a auzi vorbitori nativi și nu doar limba artificială pe care o auzeau pana atunci de la
profesor. Ei sunt puși să repete în cor sau individual ceea ce aud, în ideea că astfel se va
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forma un anumit tip de comportament și în felul acesta limba străina va fi ușor însușită. Rolul
profesorului este de a-i face pe elevi să vorbească și de a le corecta greșelile.
Avantajele majore al acestei metode sunt importante. Elevii sunt expuși la limba
engleză autentică. Ei conștientizează că engleza se vorbeşte folosind accente, intonații,
ritmuri diferite. Profesorul nu mai este autoritatea supremă a cărui misiune este doar de a
transmite cunoștințe. Elevul are pentru prima dată ocazia de a se auzi vorbind engleză.
Dezavantajele însă sunt evidente. Limba este scoasă din context, iar elevii tot nu sunt în stare
să comunice așa cum ar trebui să o facă în situații concrete, în afara clasei.
Varianta britanică a acestei teorii americane se numește “Presentation, Practice,
Production” (”prezentare, practică, producție”). Având în vedere că limba străină se învață în
context, profesorul prezintă o situație de comunicare ( la magazin, la cinema, la spital etc). O
data ce elevii au fost informați referitor la situația de comunicare pe care urmeaza să o
simuleze, profesorul le transmite cunoștințele pe care ar trebui să le folosească (cuvinte,
intonație, gesturi). Ei repetă individual sau în cor. Odata ce și-au însușit cunoștințele
transmise, se construiesc alte situații de comunicare similare. Spre exemplu, dacă inițial ei
sunt învățați să poarte un dialog pentru a face o rezervare la un restaurant, se trece apoi la a
face o rezervare la un hotel.
Cea mai noua însă abordare, folosită frecvent astăzi în sălile de clasă este cea
numită „metoda comunicării”, “communicative approach”, un termen umbrelă care
însumează o multitudine de metode de predare ale limbii engleze. Având în vedere că trăim
într-o societate în care comunicarea este esențială, învățarea limbii engleze este orientată în
acest sens. Obținerea unui loc de muncă este condiționată în multe cazuri de abilitatea de
comunica eficient în cadrul unui interviu. Succesul economic este favorizat de publicitate, tot
o forma de comunicare. Exemplele sunt nesfârșite. Scopul învățării limbii engleze în acest
context este de a-i face pe elevi să comunice în această limbă. Elevul nu repetă pur și șimplu
ceea ce aude, ci este pus în situații care îl determină să comunice (pentru a împrumuta o carte,
pentru a rezolva un puzzle, pentru a cere o informație, pentru a cumpăra un cadou etc).
Astfel el devine actorul principal în timpul orei. Rolul profesorului se schimbă. El nu mai este
autoritatea supremă care impune activitățile la care elevii sunt obligați să participe, ci este un
antrenor care îi încurajează și sprijină pe cursanți să își dezvolte căpacitatea de a se exprima
cursiv în limba engleză. Elevii sunt organizați în grupuri și încurajați să comunice între ei,
mărindu-se astfel timpul în care vorbesc în engleză. Profesorul nu mai urmărește cu
precădere corectarea greșelilor și nu îi întrerupe pe elevi, ci îi încurajează să comunice fluent.
Nu se mai insistă pe regulile de gramatică, pe pronunția corectă, pe traduceri, ci pe funcțiile
limbii (a saluta, a mulțumi, a face o invitație etc.), pe ceea ce este în stare să facă elevul,
folosind limba. Profesorul are în vedere nu atât acuratețea limbii folosite, ci abilitatea
elevului de a se descurca în situații concrete de comunicare (ce registru trebuie folosit, ce
cuvinte trebuie selectate, care este tonul adecvat în diverse situații de comunicare precum o
petrecere, un interviu, un discurs official etc).
Printre avantajele majore al acestei abordări se numără faptul că limba se învață în
context, că elevii sunt puși în situații concrete de comunicare, sunt încurajati să comunice
între ei și să aibă astfel încredere în ei înșiși. Dezavantajul major este că, odată neglijate
greșelile în favoarea fluenței în comunicare, elevii se obișnuiesc cu structuri greșite care se
corectează cu dificultate. De asemenea, de multe ori elevii folosesc limba lor atunci când nu
sunt urmăriți sau se tem să nu fie ironizați de colegi pentru felul în care vorbesc limba
engleză.
Exemple de activități specifice acestei abordări:
1. Elevii lucrează pe perechi. Un elev primește o poză pe care trebuie să o descrie în
timp ce celălalt desenează ceea ce i se descrie. La sfârșit, cei doi compară poza și desenul.
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2. Un grup de elevi urmăresc o parte dintr-un film, în timp ce alt grup urmărește altă
parte a filmului. O parte a filmului rămâne nevizionată. La fînal, cele doua grupuri se reunesc
și discută pentru a recrea povestea.
3. Elevii sunt grupați câte patru. Ei trebuie să realizeze un afiș în care să prezinte un
eveniment care va avea loc în orașul lor. Pentru a realiza acest afiș, ei trebuie să comunice în
engleză.
4. Un elev stă în fața clasei și descrie artistul preferat, fără a-i da numele. Ceilalți îi
pun întrebări la care el trebuie să răspundă doar cu da sau nu. Jocul continuă până elevii
ghicesc despre cine e vorba.
5. Jocuri de rol (la gară, la cinema, la magazin).
6. Simularea unei petreceri, a unui interviu de angajare.
Concluzii
Fiecare abordare prezentată are avantaje și dezavantaje, lesne de înțeles. În practica la
clasă, profesorii combină o mulțime de metode, adaptate particularităților elevilor pe care îi
au în față, în vederea unei învățări eficiente. Ei au în vedere faptul că elevul trebuie încurajat
să utilizeze cât mai mult limba engleză pentru a comunică în situații similare celor din viața
reală, dar nu pot neglija în totalitate nici regulile gramaticale, acuratețea limbii folosite,
corectitudinea scrisului, traducerile, mai ales având în vedere că majoritatea examenelor
oficiale (bacalaureatul, examenele de admitere la facultăți de profil) presupun verificarea
cunoștințelor de gramatică și redactarea unor texte în limba engleză. Ceea ce dictează
alegerea unei metode sau a alteia sunt nevoile și posibilităților elevilor a căror interes trebuie
urmărit cu precădere.
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ENGLISH LITERATURE IN FILMS OPȚIONAL LIMBA ENGLEZĂ
1 H / SĂPTĂMÂNĂ - CLASA A XI-A
Profesor Loredana Marilena Irimiciuc,
Colegiul Tehnic ”Alexandru Ioan Cuza” Suceava
ARGUMENT
Privită ca o abordare tradițională (învechită) folosită in procesul educațional,
LITERATURA a devenit din ce în ce mai mai puțin populară din momentul în care predarea
și învățarea unei limbi străine a început să se concentreze pe utilizarea funcțională a
limbajului. Cu toate acestea, rolul literaturii în clasele ELT (de predare a limbii engleze) a
fost re-evaluat, acum considerându-se că textele literare furnizează un material lingvistic
variat, o potențială sursă de motivare, cât și stimuli eficienți pentru ca elevii să se poată
exprima într-o altă limbă străină.
Pe lângă sursa bogată de materiale lingvistice pe care le reprezintă textele literare,
acestea pot ajuta elevii să practice și să consolideze cele patru aptitudini (skills) specifice
competențelor lingvistice - vorbire, ascultare, citire și scriere (speaking, listening, reading,
writing) ce sunt evaluate în cadrul oricărui examen de limbă, cultură și civilizație engleză
(Bacalaureat, teste Cambridge, teste IELTS).
Literatura (fie ea exprimată prin intermediul romanelor, în teatru sau film) reprezintă
o formă de comunicare artistică ce are drept scop producerea de valori estetice care folosește
mijloace de exprimare cu caracter specific. Textele pot fi completate cu audio-texte, CD-uri,
clipuri video, podcast-uri, ecranizări, toate acestea sporind și mai mult bogăția de materiale
senzoriale pe care elevii le primesc.
Cursul de față urmărește (printre altele) cultivarea și dezvoltarea imaginației audiovizuale a elevilor prin oferirea unor proiecții audio-vizuale ale unor opere literare
reprezentative pentru spațiul anglo-saxon. În egală măsură, cursul își propune analiza acestor
tipuri de comunicare artistică, înțelegerea punctelor de interferență și a modului de
transmitere a mesajului sensibil.
Lecțiile de literatură se pot finaliza prin creații proprii făcute publice de către elevi:
prin afișe, poezii, povestiri sau prin spectacole de piese de teatru.
Consider că acest curs opțional, prin felul în care este conceput și structurat, poate
îndemna elevii spre lectura de calitate, facilitându-le astfel exprimarea artistică si contribuind
la dezvoltarea competențelor lingvistice in limba engleză.
•
•
•
•
•
•
•
•

COMPETENȚE GENERALE
DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE RECEPTARE A MESAJULUI SCRIS
DEZVOLTAREA CAPACITǍŢII DE RECEPTARE A MESAJULUI AUDIO-VIZUAL
DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE ORALA ȘI SCRISĂ
DEZVOLTAREA CAPACITǍŢII DE EXPRIMARE ARTISTICĂ
COMPETENȚE SPECIFICE ŞI EXEMPLE DE ACTIVITǍŢI DE ÎNVǍŢARE
DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE RECEPTARE A MESAJULUI SCRIS
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ
La sfârșitul anului școlar, elevul va fi capabil:
să deosebească elementele de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit
să identifice modurile și procedeele de expunere într-un text epic
să manifeste curiozitate pentru lectură
EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
95

Școala Românească în Anul Centenarului Marii Uniri

Pe parcursul anului școlar, se vor realiza următoarele activități:
• exerciții de identificare a problemei principale abordate într-un text literar; identificarea
elementelor descrise și a trăsăturilor obiectelor descrise; identificarea acțiunilor, a
participanților la acțiune, a timpului și spațiului în care se petrec evenimentele într-o
narațiune; identificarea ideilor esențiale dintr-un anunț sau dintr-o știre și sesizarea intenției
comunicative din spatele acestora
• exerciții de identificare a caracteristicilor operelor epice (în proză sau versuri): narațiunea
la persoana a III-a și persoana I, subiectul operei literare, momentele subiectului, timpul și
spațiul în narațiune, autor, narator, personaj
• exerciții de sesizare a rolului dialogului și al descrierii într-o narațiune
• sesizarea rolului descrierii în realizarea portretului și a tabloului
• observarea rolului dialogului în caracterizarea personajelor
• identificarea și comentarea rolului figurilor de stil învățate în diferite texte
• DEZVOLTAREA CAPACITǍŢII DE RECEPTARE A MESAJULUI AUDIOVIZUAL
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ
• La sfârșitul anului școlar, elevul va fi capabil:
• să înțeleagă semnificația globală a mesajului audio-vizual
• să identifice informațiile esențiale dintr-un mesaj audio-vizual
• sa-și concentreze atenția pentru a recepta mesajele audio-vizuale
• să depisteze diferențele dintre opera literară și ecranizarea ei
• să manifeste curiozitate pentru mesajul audio-vizual
EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
Pe parcursul anului școlar, se vor realiza următoarele activități:
• exerciții de ascultare a unor mesaje audio-vizuale diverse, cu scopul de a desprinde
esențialul și de a exprima acest lucru la schimbarea rolului de receptor cu cel de emițător
• participarea la interacțiuni în care să dovedească înțelegerea replicilor și capacitatea de
continuare a dialogului
• exerciții pentru dezvoltarea atenției distributive și a capacității de a urmări mesajul audiovizual
• exersarea ascultării mesajelor orale în diverse situații de comunicare, în scopul formarii
unui comportament de ascultător activ
• exerciții de selectare a unor informații, idei, opinii în funcție de substanța mesajelor
receptate
DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE ORALĂ ȘI SCRISĂ
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ
La sfârșitul anului școlar, elevul va fi capabil:
• să redacteze texte cu destinații diverse
• să utilizeze un lexic diversificat, recurgând la categoriile semantice studiate și la
mijloacele de îmbogățire a vocabularului
• să înlănțuie corect frazele în textul redactat, utilizând corect semnele ortografice și de
punctuație
• să alcătuiască rezumatul unui text literar sau nonliterar
EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
Pe parcursul anului școlar, se vor realiza următoarele activități:
• exerciții de selectare a informației solicitate
• exerciții de structurare a detaliilor în jurul ideii principale
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• exerciții de relatare a unor fapte / întâmplări
• exerciții de rezumare a textelor citite / materialului video; exerciții de identificare și
ordonare a secvențelor narative dintr-un text dat, în vederea rezumării acestuia
• exerciții de povestire a unor texte narative / filme vizionate
• exerciții de transformare a textului dialogat în text narativ
• exerciții de redactare a unor descrieri de tip tablou și de tip portret
• exerciții de valorificare a posibilităților de exprimare nuanțată oferite de utilizarea
sinonimelor, a antonimelor și a omonimelor adecvate în contexte date
• exerciții de motivare a opiniei, pornind de la diverse teme discutate în clasă / aprecieri
personale referitoare la textele studiate si la materialele audio- video urmărite
DEZVOLTAREA CAPACITǍŢII DE EXPRIMARE ARTISTICĂ
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ
La sfârșitul anului școlar, elevul va fi capabil:
• să povestească justificând și explicând întâmplări personale, evenimente etc
• să relateze amănunțit sau succint, curent, prin cuvinte proprii, fără ticuri verbale și pauze
nejustificate între cuvinte și idei
• să se exprime natural pronunțând corect și conștient articularea cuvintelor și sunetelor
• să demonstreze toleranță fată de părerile partenerilor
• să recite expresiv si sa interpreteze diferite roluri ale personajelor din operele
studiate/filmele vizionate
EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
Pe parcursul anului școlar, se vor realiza următoarele activități:
• joc de rol prin interpretarea unor dialoguri sau diverse secvențe de povestire, relatare,
explicare a unor situații și întâmplări din operele literare si materialele audio-video studiate
• exerciții de dialog pe teme date
• povestire în lanț, intrare în comunicare, continuarea comunicării, previziunea unui final
neașteptat exerciții de intervenție în convorbire
• exerciții de utilizare a formulelor de adresare, de menținere și de închidere a unui dialog
• exerciții pentru exprimarea opiniilor și atitudinilor proprii
• exerciții de exprimare a părerilor și sentimentelor personale
• compararea și clasificarea unor obiecte prezentate în imagini pe baza unor criterii
prestabilite memorarea de poezii și fragmente de proză
COMPETENȚE GENERALE
• Formarea competențelor în sfera receptării particularităților și a limbajului specific din
literatură, teatru si film.
• Folosirea instrumentelor de analiză stilistică și structurală a diferitelor modalități de
comunicare artistică.
• Argumentarea, în scris sau oral, a propriilor opinii asupra unui text literar, spectacol de
teatru sau film.
COMPETENȚE SPECIFICE
• cunoașterea principalilor reprezentanți ai literaturii engleze și americane
• formarea competenței de a aprecia opera de valoare la nivelul textului original
• integrarea fenomenul literar în fenomenul cultural-istoric
• formarea capacității de a individualiza opera prin structură, temă, motiv, stilistică și
capacitatea de a stabili analogii
• cunoașterea și înțelegerea mesajului operelor literare
• desprinderea valorilor morale care își găsesc expresia artistică în operele literare
• integrarea operelor artistice în circuitul valorilor naționale și universale
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• stabilirea de legături tematice și de idei între operele artistice studiate
• sesizarea la fiecare autor a elementelor stilistice proprii
• dezvoltarea spiritului interogativ-argumentativ despre viată și lume
• realizarea transferului de valori estetice, specific literare, din domeniul literar în celelalte
arte (teatru și cinematografie)
• înțelegerea fenomenului de diversificare tematică si compozițională a literaturii (in teatru
și film)
• lărgirea sferei de interpretare a formelor de comunicare artistică
• compararea valorilor estetice
VALORI ȘI ATITUDINI
• Cultivarea plăcerii de a citi, de a viziona un spectacol de teatru sau de film
• Stimularea gândirii autonome, reflexive și critice, prin lectura textului sau vizionarea
spectacolului
• Cultivarea sensibilității, prin receptarea operei artistice
• Formarea unor reprezentări culturale privind evoluția și valorile literaturii (în teatru și
film)
MODALITĂȚI DE EVALUARE
Modalitățile de evaluare sunt concepute în strânsă legătură cu specificul cursului
opțional propus.
In acest context, evaluarea vizează:
• realizarea unor portofolii pe teme date
• elaborarea unor eseuri
• elaborarea de proiecte pe teme date
• construirea unor alternative explicative la mesajele receptate
• dezbaterea unor probleme comunicaționale
• autoevaluarea
• transpunerea în scenă a unor fragmente de text
CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII
Pentru fiecare operă literară se are în vedere respectarea următoarelor criterii de
analiză a textului studiat, in conformitate cu care se stabilește și numărul de ore aferent
fiecărui autor:
• Date biografice despre autor
• Contextualizarea textului din perspectiva istorică si culturală
• Discutarea relevanței textului în termeni de conținut și stil, cu referire la elementele
stilistice proprii autorului studiat
• Studierea unor fragmente de text
• Vizionarea transpunerii în scenă a textului studiat (teatru sau film)
• Analizarea punctelor de interferenta dintre opera scrisă si ecranizarea acesteia
• Evaluare
SEMESTRUL I
• S1 - Prezentarea programei cursului, a activităților de învățare avute în vedere și a
metodelor de evaluare
• Scurtă introducere în literatura engleză și americană
• Prezentarea principalelor curente literare (prezentare cronologică) și a autorilor
reprezentativi ce urmează a fi studiați
• ( S2 – S5) Renașterea - WILLIAM SHAKESPEARE, Romeo and Juliet
•
The Taming of the Shrew
• (S6 – S8) Romantismul – JANE AUSTEN, Pride and Prejudice
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(S9 – S17)Epoca Victoriană – CHARLES DICKENS, Great Expectations
EMILY BRONTE, Wuthering Heights
LEWIS CARROLL, Alice’s Adventures in Wonderland
S18 – evaluare finală semestrială
SEMESTRUL II
(S19 – S21) Literatura Americana timpurie

MARK TWAIN, The Adventures of Huckleberry Finn
(S22 – S24) Literatura înainte de Primul Război Mondial
OSCAR WILDE, The Importance of Being Earnest
(S25 – 27) Literatura între cele două Războaie Mondiale
FRANCIS SCOTT FITZGERALD, The Great Gatsby
(S28 – S30) Literatura după Al Doilea Război Mondial
Sir WILLIAM GOLDING, Lord of the Flies
(S31 – S35) Literatura secolului XX – GEORGE BERNARD SHAW, Pygmalion
AGATHA CHRISTIE, Ten Little Indians
(S36) Evaluare finală
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LE THEATRE EN CLASSE DE FLE
L’ELEVE COMME ACTEUR DANS LA SALLE DE CLASSE
Profesor Irina MAXIM Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava
S’exprimer à l’oral sous-entend que nos élèves soient capables d’exprimer et de
défendre leurs opinions, d’écouter les autres et d’adapter leurs discours à l’auditoire, mais
aussi d’interpréter des pièces de théâtre ou des sketches et de réfléchir à tout ce qui peut
mettre des propos ou un sens en valeur.
On pourra aiguiser l’intérêt des élèves en filmant les activités orales. En établissant au
préalable un scénario et en choisissant des plans cohérents avec ce scénario, on les amènera à mieux
comprendre petit à petit les plans choisis par le narrateur dans son récit (plan d’ensemble,
focalisation…) et les effets sur la narration.
Apprendre à dire
On travaillera également l’élocution et la diction. En étudiant ou en rappelant les différents
tonalités des textes, on pourra inviter les élèves à trouver le ton juste selon qu’ils auront à dire un texte
comique, épique, lyrique ou tragique. On pourra les inviter individuellement à dire un texte sans en
avoir précisé la tonalité, puis demander à la classe ce qu’elle en pense. On pourra encore lire un texte
dans une tonalité non appropriée pour leur montrer le décalage, et les aider à « sentir » la variété et la
différence des tons sur lesquels on peut lire ou dire.
Principes d’animation et de formation d’animateurs

• (techniques d’expression et d’ animation culturelle)
Objectifs: rendre les animateurs aptes à maîtriser les techniques d’expression, pour
leur épanouissement personnel; les rendre également capables d’adapter, de créer et enfin de
transmettre par une recherche, une exploitation approfondie et appropriée, tout ce qui fait
bouger le corps, la voix ,les sentiments.
Expression corporelle – Le Mime

Expression de base de toute création artistique et théâtrale, il permet un retour aux sources:
SE FAIRE COMPRENDRE SANS LA PAROLE. Langage du corps, il est accessible par des
techniques d’entraînement physique, de maîtrise musculaire, de contrôle du système nerveux. Il donne
l’aisance générale nécessaire, les sens des déplacements sur scène et ailleurs – utilisation optimum de
l’espace – il aide à la redécouverte des gestes de l’homme primitif, et permet une DISPONIBILITE
POUR ACCEDER À LA COMPRÉHENSION DES FORMES D’ESPRESSION PASSÉES ET
PRESENTES.
Expression orale
On utilise les techniques de la diction pour se faire ENTENDRE et COMPRENDRE: travail
de l’articulation, du volume, du jeu de la voix au service du geste et l’expression théâtrale. Quelques
méthodes efficaces:
LA DÉCONTRACTION – libère du trac, permet à l’acteur d’entrer dans la peau de son
personnage, de parler juste;
EXPRESSION CORPORELLE OU GYMNASTIQUE DU COMÉDIEN: exercices
respiratoires – exercices rythmiques – gestes et attitudes. Des scènes afin de tenir le corps prêt pour
une expression théâtrale complète (danse par exemple).
IMPROVISATIONS: MIMES sur des thèmes libres, car ils dévelloppent l’imagination. Par le
biais d’exercices collectifs et individuels, on recherche le geste juste et on fait preuve de créativité.
MISE EN SCÈNE: Travail de structuration: technique+imagination+habilité manuelle, donc,
là aussi, CRÉATIVITÉ. Ces techniques développent la maîtrise de soi, le sens esthétique, mais aussi
le goût du travail en équipe (la recherche artistique, la confection des costumes, des décors, des
accessoires de scène, sont l’oeuvre de tous). Elles constituent une méthode d’éducation active qui met
en oeuvre deux moteurs essentiels: imagination et action.
Ce travail débouche sur des réalisations pratiques, soit en fin d’année (soirées récréatives,
représentations théâtrales, participation à un festival), soit dans le cours de l’année (participation aux
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fêtes locales, aux manifestations culturelles etc). Des concours de costumes, de danses, de productions
théâtrales peuvent être organisés. L’ANIMATEUR DEVRA SOUVENT TRANSPORTERADAPTER-DOSER, afin de rendre les productions accessibles à tous.
Les enfants et le théâtre
Josephine Terrari, professeur à L’Institut Français de Naples, nous propose une de ses
expérience de formation de « petits acteurs », dans un article publié dans la revue Le français dans le
monde , no.155, août-septembre :
Le cours: hebdomadaire de 4 heures; initiation concrète au fin théâtral, à partir de l’étude de
l’ouvrage de Saint-Exupéry, P. Prince.
Dans un premier temps, il était indispensable d’établir une progression afin de sensibiliser les
enfants à une perception « théâtrale » du texte, et pour susciter leur désir de le « dire », de le « jouer ».
Trois étapes:

1. approche du texte, comme objet d’un éventuel « scénario »;
2. élaboration du spectacle théâtral;
3. représention publique.
1) Cette approche s’est faite en trois temps: d’abord, en alternance avec d’autres
textes, de courts poèmes, de préférence, pouvant se prêter à une dramatisation immédiate
(pour habituer les enfants au jeu théâtral); ensuite, par une lecture attentive du Petit Prince
pour résoudre les problèmes de compréhension écrite (à ce stade, ceux d’un vocabulaire
nouveau sont particulièrement sensibles); enfin, un découpage du texte (initiation à la
technique du « montage »).
Cette première phase d’approche devait permettre aux enfants d’ « apprivoiser » le
texte (on ne connaît que ce que l’on apprivoise, dit le Renard au Petit Prince).
Au cours de ce travail d’approche, les enfants s’accoutument peu à peu au contenu du
texte, et le besoin de ne pratiquer que le français durant toutes les scènes apparaît comme une
exigence naturelle, sans qu’aucune contrainte extérieure intervienne.
Le problème du découpage du texte, est un moment ressenti comme important par les
enfants. Il suscite des discussions animées. Que choisir? La répartitions des rôles (la
participation de tous est primordiale), va faciliter ce travail. A partir de ce moment, chaque
enfant, devient un « personnage », et éprouve très vite le sentiment d’avoir ainsi changé
d’identité. Il semble que les enfants acquièrent plus spontanément, par le truchement du jeu
théâtral, une identité linguistique différente, et la pratiquent plus aisément.
2. Ce travail commence dès la distribution des rôles. L’effort de mémorisation est
assez aisé, les enfants ont, à cet âge, une excellente mémoire. La répétition fréquente et
toujours collective du texte leur permet, non seulement de retenir leur propre rôle, mais aussi
pratiquement tous les autres. Ils découvrent qu’ils peuvent ainsi être interchangeables dans le
cadre d’une activité créative. À ce stade, apparaît chez eux le sens critique: ils corrigent
mutuellement leurs erreurs d’interprétation, mais surtout de prononciation. Le travail sur
diction, en leur rendant la langue plus familière, leur permet de mieux la maîtriser.
L’expression corporelle, le mime, entre aussi pour une grande part dans cet effort
d’appropriation de la langue. Les discussions sur l’aspect technique du spectacle: mise en
scène, choix des costumes, musique, accessoires divers, permettent également d’accéder à
différents registres du vocabulaire, ce désir de connaissance étant provoqué d’abord par une
nécessité inhérente au travail entrepris. Placés en « situation », les enfants semblent accéder
et accepter plus facilement à un univers linguistique différent.
Opter délibérément pour une activité ludique, c’est aussi accepter l’humeur, la fatigue,
l’indisponibilité momentanées des enfants; on n’évite pas toujours les écueils!
Compagnons provisoires du Petit Prince dans sou voyage au pays des adultes, les
enfants ont sans doute appris aussi que, si le langage est parfois « source de malentendus », il
reste le moyen privilégié pour communiquer.
Animation théâtrale dans un lycée
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Préparer un spectacle
En vue de la préparation d’un spectacle, les élèves peuvent se réunir en dehors des
classes de français. Ils peuvent aussi apporter des costumes de scène. Cela prouve le sérieux,
tant au plan de la préparation que de l’engagement, des participants. Une telle entreprise
suppose une véritable mobilisation, beaucoup de temps et de disponibilité, ainsi que le
concours bénévole de certaines personnes: collègues, personnel de l’établissement, parents
d’élèves…
Pour le professeur de français, cette action correspond à un souci d’animer la
collectivité scolaire, de créer d’autres relations avec les élèves, de faire se manifester des
dons, des possibilités d’initiative qui aboutissent à une création commune. Les élèves ont ici
l’occasion de créer réellement, le rôle du professeur - metteur en scène étant surtout de
coordonner et de donner forme aux suggestions. Ce genre d’activités fait disparaître la
distinction entre les élèves réputés bons en lettres, ou en français, et ceux qui le sont moins.
Ils savent s’exprimer au travers de leur corps, mieux qu’ils ne le feraient pas toujours de tout
traduire.
Ce travail constitue donc une extension du cours du professeur dans la mesure où il
offre la possibilité par les gestes de pensées et de sentiments difficiles à exprimer par écrit,
des explications en situations, sur le terrain en quelque sorte. Celle rejaillit naturellement sur
le cours, et favorise une autre relation entre maître et élève.
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LE DOCUMENT AUTHENTIQUE EN CLASSE DE FLE
prof. IoanaMurea
Colegiul Economic“ Dimitrie Cantemir” Suceava
Les avantages de l'application du document authentique dans les activités
d'enseignement résident dans la façon dont elle parvient à mobiliser toute la personnalité de
l'élève grâce à sa participation active dans l’analyse d’un article. Il va apprendre par exemple
un mot ou une expression, ensuite il devra employer le mot appris dans un contexte de
communication ; ainsi nous développerons - nous les composantes linguistiques et sociolinguistiques du CECRL : « Communiquer c'est utiliser un code linguistique (compétence
linguistique) rapporté à une action (compétence pragmatique) dans un contexte socioculturel et linguistique donné (compétence socio-linguistique). » (CECRL, 2010 : 18)
Les principales activités langagières que nous proposerons dans la classe de FLE à
partir des articles de presse seront variées, visant surtout les compétences de compréhension
écrite et de production orale et écrite. Il s’agira donc pour nos apprenants de savoir décoder
un article de presse, de poser et de répondre aux questions sur un certain sujet de presse,
d’écrire un texte simple et cohérent à partir d’un sujet donné, etc. D’autre part, les élèves se
mettront au courant des mots familiers couramment employés, d’apprendre à trouver des
informations dans des documents authentiques, d’exprimer leur point de vue relatif à un
certain sujet.
Dans le contexte large de la communication, nous pouvons considérer que les
manuels doivent donner aux apprenants l’appetit pour assimiler des connaissances, en
formant leurs besoins de s’informer ; la presse donne aux élèves une information auxiliaire et
complémentaire qui, assimilée volontairement, renforce la valeur éducative de la
connaissance du manuel.
Nous parlerons ainsi de la « contextualisation », une composante essentielle à toute
démarche didactique. La didactique des langues a placé beaucoup d’importance sur
l’approche communicative, sur l’idée que l’on apprend dans et par l’interaction et dans une
situation ; nous devons, par conséquent, tenir compte des besoins d’apprentissage de nos
élèves. C’est pour cela que nous utiliserons en classe des documents authentiques, pour leur
faire comprendre le contexte dans lequel se construit l’apprentissage. De cette manière, ils se
feront une image des événements sociaux, politiques, économiques en train de se dérouler
dans le monde autour d’eux. La lecture de la presse écrite est une passerelle vers les valeurs
culturelles. La lecture systématique maintient l'homme dans l'actualité littéraire, scientifique,
technique, le lie à la vie socio-économique et culturelle dans son ensemble.
Comme moyen de communication, la presse peut être un instrument de
développement culturel et linguistique des élèves. Les caractéristiques distinctives du journal,
par exemple, indiquent d’elles - mêmes le plan que peut occuper le journal dans la conception
d’une stratégie pédagogique originale. L’analyse d'un texte journalistique suppose une
activité complexe basée sur l’observation de la distribution des rubriques, de la place détenue
par les illustrations et la publicité, etc, d’où le développement de la composante pragmatique
de la compétence à communiquer langagièrement. L'analyse du contenu suivra l'approche
thématique et l'approche générique, tout au long de leur interaction.
La manière d’exploiter le message est définie par la nature - même de la diffusion de
l'information : les journaux sont connus pour la variété de leurs sources et pour les différents
points de vue dont ils traitent d’un sujet. Il y aura donc des genres avec des caractéristiques
propres que présenteront le fait divers, l’explication, le commentaire. Vue comme un moyen
individualisé d'étude et de culture, la presse peut aisément être reliée à des activités
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socialisées d'apprentissage telles : les jeux éducatifs, la dramatisation, la discussion ou le
débat, etc.
La presse écrite peut devenir un exercice très actif et efficace, aidant les élèves à
développer des compétences diverses. Ils comprendront correctement les informations, se
concentreront sur les idées ainsi transmises, découvriront les concepts essentiels, analyseront
et évalueront le matériel lu ; en y réfléchissant, ils donneront leur interprétation personnelle,
relieront la lecture à leur expérience personnelle, attribueront des valeurs relatives aux faits
contenus dans le texte et tireront des conclusions appropriées, etc. À force de lire des articles
de la presse francophone, les apprenants prendront l'habitude de se poser eux-mêmes des
questions, d’enquêter sur des faits inhabituels, se souviendront des faits et des données déjà
assimilés et les associeront aux faits et données actuels, basant leur interprétation sur les
moyens d'expression contenus dans les journaux (dessins, photographies, graphisme, etc).
L’utilisation des médias comme moyens de documentation et d'enseignement auxiliaires
favorise l'accès au texte authentique écrit et à un ensemble riche en contenus.
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PROGRAMA CURSULUI OPŢIONAL TEXTE FUNCŢIONALE ŞI
UTILITARE, CLASA A XI-A
prof . Pintea Silvia Andreia,
Colegiul Tehnic Alexandru Ioan Cuza, Suceava
CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII
ARGUMENT
Cursul opţional intitulat Texte funcţionale şi utilitare se adresează elevilor din ciclul
liceal, având ca scop abordarea funcţională şi aplicativă a unor deprinderi în calitatea lor de
elemente care contribuie la structurarea unei comunicări corecte şi eficiente. Acesta continuă
pregătirea în domeniul lingvistic susţinută în anii şcolari precedenţi, şi, în spiritul
continuităţii, îşi propune să completeze nevoia de informaţie, precum şi să aprofundeze
cunoştinţe dobândite până acum. Finalitatea principală a susţinerii unui asemenea curs
opţional la decizia şcolii este consolidarea pregătirii elevilor care îşi doresc oportunităţi de aşi crea şi consolida deprinderi şi competenţe specifice pentru viaţă.
Se realizează totodată orientarea dezvoltării curriculare din învăţământul obligatoriu.
Studiul limbii române, a tehnicilor de redactare funcţională şi utilitară, devine mijloc care
permite adaptarea în societate prin vehicularea unui limbaj corect, coerent, propriu folosit în
diverse ocazii, impunând corespunzător personalitatea utilizatorului acestuia. Cursul îşi
propune, de asemenea, şi aplicarea sistemului de regularităţi ale limbii, în funcţie de
contextul comunicării. Se oferă astfel posibilitatea receptării şi producerii unei varietăţi de
mesaje în mod corect, a folosirii unor instrumente de analiză în diferite texte, precum şi
integrarea cunoştinţelor şi a deprinderilor lingvistice şi de interpretare în diferite situaţii
specifice unui anumit context socio-profesional.
Ceea ce vizează programă opţională este accentuarea laturii formative a învăţării.
Concepţia pe care s-a întemeiat prezentul curriculum este că, în şcoală, predarea-învăţarea va
urmări limba în funcţiune, în variantele ei orală şi scrisă, normată şi literară, iar nu limba ca
sistem abstract. Interesează viziunea comunicativ-pragmatică a prezentei programe, nu
interesează predarea conformă cu gradul de cunoaştere a noţiunilor dobândite, a unor
cunoştinţe gramaticale, ci abordarea lor realistă pentru o comunicare adecvată în orice fel de
împrejurare.
Pentru elevii absolvenţi ai unui liceu cu profil real/tehnic este, de asemenea, important
să obţină competenţe specifice de redactare sau formulare a unor texte cu caracter funcţional
şi utilitar pentru o mai uşoară inserţie socio-profesională, pentru accesul pe piaţa muncii şi
pentru abordarea mai pragmatică a universului specializării personale.
Şcoala are ca prioritate studierea limbii române literare ca mijloc de comunicare
interumană, ca demers de cunoaştere a identităţii noastre spirituale şi culturale. Pentru că în
învăţământul gimnazial predarea învăţarea limbii române se întemeiază pe modelul
comunicativ–funcţional, în liceu aceasta va deveni competenţă umană fundamentală,
cuprinzând deprinderi de receptare şi de exprimare orală şi scrisă. Obiectivele educaţionale
vor fi centrate pe formarea de capacităţi proprii folosirii limbii în contexte concrete de
comunicare. Finalitatea cursului propus este ca elevul să comunice eficient prin înţelegerea
mecanismelor limbii, în situaţii reale. Aceasta presupune şi cultivarea gustului estetic, în sens
formativ, al elevului.
COMPETENŢE GENERALE
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• Înţelegerea modului de funcţionare a limbii, a mecanismului general şi a procedeelor
speciale de formulare a mesajelor, evidenţiate de studiul adecvat al limbii;
• Dezvoltarea competenţelor cognitive şi acţionale în ansamblul lor;
• Stimularea reflecţiei active asupra limbii ca sistem;
• Ameliorarea competenţei comunicative orale şi scrise;
• Conştientizarea raporturilor de sens care se pot stabili între cuvinte, în comunicare;
• Înţelegerea rolului enunţului ca unitate de bază a comunicării;
• Diferenţierea tipurilor de enunţuri enunţiative, interogative, imperative;
• Exersarea diferitelor tipuri de discurs;
• Înţelegerea comunicării ca modalitate de socializare, de cunoaştere şi autocunoaşterii;
• Exersarea competenţelor analitice;
• Dezvoltarea gândirii logice, a spiritului de observaţie, a capacităţii de analiză, de
comparare, de generalizare;
• Folosirea unor strategii, metode şi tehnici riguroase de studiu şi de activitate
independentă;
• Exersarea diferitelor tipuri de texte;
• Dezvoltarea interesului de a realiza diferite texte ce aparțin stilului epistolar familiar și
oficial;
• Cunoaşterea problemelor controversate în sintaxa limbii române;
• Evitarea clişeelor şi a aspectelor limbii de lemn într-o comunicare bazată pe coerenţă,
corectitudine şi proprietate lingvistică.
COMPETENŢE SPECIFICE
• Cunoaşterea şi aplicarea instrumentelor de analiză în diverse texte
• Remarcarea deosebirilor dintre comunicarea scrisă şi cea orală
• Distingerea trăsăturilor stilurilor funcționale
• Distingerea stilului individual de cel funcţional
• Identificarea propoziţiilor enunţiative de cele interogative sau exclamative
• Deosebirea propoziţiilor interogative directe de cele indirecte
• Distingerea propoziţiilor afirmative de cele negative, a propoziţiilor simple de cele
dezvoltate
• Identificarea raporturilor de coordonare şi subordonare
• Realizarea corectă a acordului (între predicat şi subiect – acordul logic, acordul prin
atracţie, acordul atributului)
• Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie, conform normelor gramaticale
• Explicarea valorii gramaticale şi stilistice a semnelor de punctuaţie
• Utilizarea corectă a semnelor de ortografie
• Cunoaşterea tendinţelor actuale ale limbii române
• Evitarea efectelor negative ale unor tendinţe actuale
• Înţelegerea rolului funcţional al accentului şi al intonaţiei
• Utilizarea într-un mesaj oral a unor categorii lexicale diferite
• Asigurarea corectitudinii relaţiilor sintactice la nivelul textului comunicat
• Îmbinarea corectă a elementelor verbale cu cele non- verbale în cadrul mesajului oral
• Utilizarea în redactarea unui text propriu cunoştinţelor de morfosintaxă, folosind adecvat
semnele de ortografie şi punctuaţie
• Identificarea efectelor expresive ale construcţiei lingvistice utilizate în diferite texte
CONŢINUTURI
• Discursul. Accepțiuni. Tipologii
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Stilurile funcționale ale limbii române
Calităţile stilului: calităţi generale şi calităţi particulare ale stilului
Stilul artistic sau beletristic
Stilul publicistic
Stilul epistolar
Stilul juridic-administrativ (oficial)
Forme de redactare funcţională şi utilitară şi destinaţia acestora
Cererea
Procesul-verbal
Curriculum vitae
Eseul
Comentariul de text
Analiza
Paralela
Referatul
Rezumatul
Proiectul
Limbajele specializate ale redactării epistolare
Scrisoarea familială
Scrisoarea de dragoste
Scrisoarea de mulțumire
Scrisoarea amicală
Scrisoarea de prezentare
Scrisoarea de recomandare
Scrisoarea de intenţie
Scrisoarea în format electronic
Formularele tipizate şi completarea acestora
TOTAL ORE : predare şi evaluare continuă: 20 ORE
RECAPITULĂRI: 3 ore
EXERCIŢII APLICATIVE: 10 ORE
EVALUARE finală: 2ore
TOTAL ORE : 35 ore
C.G.
Conținuturi
Evaluare
Număr de ore
1, 2, 5, 1.Discursul. Accepțiuni. Exerciții de realizare a diferitelor
6,7, 8, Tipologii
tipuri de discurs: discursul
11, 12,
monologat, dialogat, discursul
7 ore
16
narativ, descrierea (prospectul,
textul
publicitar,
pliantul,
portretul, autoportretul)
9, 10, 2.Stilurile funcționale
Exerciții de recunoaștere și
11, 6, • calitățile generale și identificare
a
principalelor
12, 13, particulare ale stilului
trăsături ale fiecărui stil propus.
5 ore
14, 15, • stilul beletristic
16
• stilul publicistic
• stilul epistolar
• stilul
juridicoadministrativ
1-16
3.Forme de redactare Exerciții de redactare a textelor
funcțională și utilitară și utilitare
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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destinația acestora:
• cererea
• procesul-verbal
• C.V.
• eseul
• comentariul
• analiza
• paralela
• referatul
• rezumatul
• proiectul
1-6
4.Limbajele specializate
14, 15, ale redactării epistolare
16
• stilul epistolar familiar
• stilul epistolar oficial
1-16

Realizarea unui portofoliu în
care să se regăsească toate
tipurile de texte propuse spre
analiză.

11 ore

Efectuarea unei compoziții de tip
paralelă
Realizarea, în final, a unui
proiect școlar

Exerciții de diferențiere a
textelor din stilul epistolar
familiar/oficial
Exerciții
de
redactare
a
diverselor texte epistolare
Exerciții de analiză
5.Formulare
tipizate. Exerciții de completare a
Completarea acestora
formularelor
tipizate,
cu
precădere a celor din stilul
oficial
VALORI ŞI ATITUDINI

9 ore

3 ore

Studiul limbii române presupune (în liceu) continuarea paradigmei comunicativ- funcţionale
care orientează spre următoarele valori şi atitudini:

• trecerea de la studierea stilurilor funcţionale în mod teoretic, la aplicarea sistemului de
regularităţi ale limbii în funcţie de contextul comunicării;
• trecerea de la orientarea excesiv academică la instrumentarea elevilor pentru a face faţă
situaţiilor de comunicare complexe din punct de vedere tranzacţional în societatea
contemporană;
• integrarea conţinuturilor de limbă română, în mod interdisciplinar, altor activităţi cu scop
educativ;
• stimularea gândirii logice şi a gândirii creative, a spiritului de observaţie, a capacităţii de
analiză de comparare şi generalizare;
• stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice prin analiza şi interpretarea textelor
funcţionale şi utilitare;
• promovarea interesului pentru tendinţele actuale ale limbii române
• identificarea instanţelor comunicării în diverse tipuri de texte;
• cultivarea plăcerii de a supune analizei stilistice a unor secvenţe din limbajul specializat,
pentru o utilizare corectă, coerentă şi adecvată a acestuia, indiferent de prilej;
• cultivarea interesului pentru o comunicare bogată în conţinut, închegată corect, construită
logic, fără abateri de la normele impuse de limba literar.
SUGESTII METODOLOGICE
Studiul limbii române se axează pe două coordonate principale: (a) normativă şi (b)
funcţională, având ca obiectiv deprinderea elevilor de a folosi limba română corect, adecvat
şi eficient în producerea şi receptarea faptului lingvistic. Se recomandă actualizarea,
consolidarea şi îmbogăţirea, prin exerciţii, a conţinuturilor învăţării, pe baza continuităţii
acestora din ciclul gimnazial către cel liceal. Activităţile didactice ale acestei discipline vor
debuta cu o diagnoză atentă a grupului de elevi, se va realiza concomitent o apreciere a
comportamentului lingvistic. Aceasta se impune pentru specializarea lingvistică ulterioară a
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elevului într-un sistem informaţional deschis, permiţând atât individualizarea competenţelor,
cât şi instrumentarea cunoştinţelor gramaticale din perspectiva domeniului filologic pentru
care optează , în general, elevii clasei.

Se recomandă folosirea modelelor consacrate, a unor texte reprezentative pentru situaţia de
comunicare vizată, observarea elevilor într-o situaţie din afara clasei şi conversaţia, toate contribuind
la însuşirea unei limbi normate, adică o limbă română cu aspect îngrijit, limba română în forma ei
literară. Studiul limbii noastre cere atenţie particulară fiindcă este un demers de cunoaştere a
identităţii noastre naţionale, spirituale şi culturale. Procesul educaţional trebuie să fie organizat pe
baza unei selecţii de conţinut, cu scopul declarat de a atinge competenţele generale ale disciplinei
opţionale propuse.

Este necesar ca să fie respectată ordinea unităţilor de conţinut, deoarece există o
interdependenţă a acestora, scopul fiind acela al receptării structurate a informaţiilor
lingvistice, teoria fiind baza unor aplicaţii, necesar a fi abordate gradat, pentru o corectă
asimilare şi prelucrare intelectuală din partea elevilor.
Metodele de evaluare vor fi adecvate specificului activităţilor de formare a capacităţii
de folosire a limbii române în situaţii concrete de comunicare. Se recomandă folosirea atât a
metodelor tradiţionale de evaluare (orale, scrise, practice) cât şi a metodelor alternative
(observarea directă a elevului, lucrul cu textul, portofoliul pe o temă propusă ş.a.). Asociată
altor discipline umaniste din ciclul liceal, acest curriculum îşi propune selecţia unor texte
funcţionale şi utilitare cu frecvenţă mare în situaţii diverse ale existenţei cotidiene, analiza
mecanismului producător de sens şi folosirea tehnicilor de analiză şi identificare sigură în
plan funcţional şi utilitar.
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• Graur, Al., Limba corectă, Bucureşti, 1963
• Idem, Tendinţele actuale ale limbii române, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1968
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•
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ASPECTE ALE INTERDISCIPLINARITĂȚII PRIN ABORDAREA
FABULEI
Prof. dr. Sasu Liliana Iuliana
Școala Gimnazială Burla
Studiile recente dedicate problematicii complexe a învățării integrate consideră
interdisciplinaritatea pedagogică superioară monodisciplinarității, deoarece „presupune o
intersectare a diferitelor arii disciplinare” 49.
Valorificând studiul lui Legendre (1993) asupra interdisciplinarității, 50propunem,
exemplificarea unui mod de învățare interdisciplinar, prin studiului aprofundat al fabulei.
În acest scop, prezentăm, în continuare,următorul proiect didactic:
Şcoala Gimnazială Burla
Profesor: Sasu Liliana Iuliana
Clasa: a VI-a
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba şi literatura română
Data: 13 mai 2016
Tema: Stimularea jocului cunoaşterii şi al descoperirii de sine prin lectură
Subiectul lecţiei:Toporul şi pădurea de Grigore Alexandrescu. Temă și semnificații
Tipul lecţiei: de fixare și consolidare a cunoştinţelor
Durata: 50 de minute
SCOPUL LECȚIEI: formarea unor capacităţi reflexive şi critice ale elevilor,
dezvoltarea creativităţii şi maturizarea lor afectivă prin explorarea textului literar
COMPETENŢE SPECIFICE:
1.1 distingerea între informaţiile esenţiale şi cele de detaliu dintr-un mesaj oral,
stabilind legături sau diferenţieri între informaţiile receptate din surse diverse;
2.1 înlănţuirea clară şi corectă a ideilor într-un monolog (narativ, descriptiv,
informativ);
2.4 adaptarea vorbirii la situaţia concretă de dialog sau de monolog;
3.1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit;
3.2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic şi a procedeelor de
expresivitate artistică într-un text liric;
4.1 redactarea textelor cu destinaţii diverse.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:
O1: să exprime impresii despre conţinutul şi structura mesajului oral transmis prin
mijloace audio-vizuale;
O2: să identifice trăsăturile specifice fabulei, concretizate în opera literară Toporul şi
pădurea de Grigore Alexandrescu;
O3: să identifice tema și semnificaţiile titlului fabulei-suport;
Ciolan, Lucian, Învățarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar, Editura Polirim, Iași,
2008, p.125.
50
Autorul face distincție între interdisciplinaritatea centripetă, care pune „accent pe utilizarea în interacțiune a
diferitelor discipline pentru explorarea unei teme sau pentru formarea unei comkpetențe integrate”, și
interdisciplinaritatea centrifugă, care „mută accentul de pe disciplină pe cel care învață, punând în prim-plan
tipurile de achiziții integrate/ interdisciplinare pe care acesta le va dobîndi prin învățare. ” (Ibidem, p.127, 128).
49
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O4: să descopere valorile morale și etice din textul dat, motivându-și propria atitudine
față de acestea;
O5: să formuleze judecăţi critice despre principalele trăsături de caracter și forme de
comportament satirizate în textul-suport;
O6: să redacteze o scrisoare adresată toporului.
VALORI ȘI ATITUDINI:
•

Cultivarea interesului pentru lectură și a plăcerii de a citi, a gustului estetic în
domeniul literaturii;

•

Stimularea gândirii autonome, reflexive și critice în raport cu diversele mesaje
receptate;

•

Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală.

STRATEGII DIDACTICE:
METODE ȘI PROCEDEE:
• explicația, lectura activă, conversația euristică, dezbaterea, problematizarea,
observarea sistematică, învățarea prin descoperire, învățarea prin cooperare, jocul de
rol, metoda exercițiului, argumentarea, reflecția,
• tehnica fișelor, ciorchinele, puzzle, schema,
MATERIALE DIDACTICE: fișe de cunoștințe, fișe de exerciții, fișa de control, manualul,
jetoane, imagini, creioane colorate, planșe;
FORME DE ORGANIZARE: individual, frontal, în perechi, în echipă;

.

METODE DE EVALUARE: observația curentă, chestionarea orală, aprecieri verbale, fișe de
evaluare continuă-formativă, notarea.
BIBLIOGRAFIE:
Micul dicționar academic, Editura Univers Enciclopedic Gold, București, 2010.
Perspective. Revistă de didactica limbii și literaturii române, Numărul 2 (13) 2006.
Planificare și proiectare. Exemple de bune practici, coord. Rita Cîntiuc, Editura Nomina,
2012.
Formarea pedagogică a profesorului. Instrumente de învățare cognitiv-constructivistă,
coord. Elena Joița, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2007.
Limba și literatura română. Comunicare. Fișe de lucru. Teste inițiale, formative și finale,
clasa a VI-a, coord. Rita Cîntiuc, Maria Emilia Goian, Editura Nomina, București, 2011.
Bal, Mieke, Naratologia. Introducere în teoria narațiunii, Editura Institutul European, Iași,
2008.
Bocoș, Mușata-Dacia, Instruirea interactivă, Editura Polirom, Iași, 2013.
Cerghit, Ioan, Metode de învățământ, Editura Polirom, Iași, 2006.
Cîntiuc, Rita; Măcăciulă, Elena; Paicu, Elena, Să citim împreună … Lecturi suplimentare
clasele V – VI, Editura DramArt XXI, Iași, 2006.
Ilie, Emanuela, Didactica literaturii române, Editura Polirom, Iași, 2008.
Evseev, Ivan, Enciclopedia semnelor și simbolurilor culturale, Editura Amarcord,
Timișoara, 1999.
Kayser, Wolfgang, Opera literară. O introducere în știința literaturii, Editura Univers,
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București, 1979.
Pamfil, Alina, Limba și literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Editura
Paralele 45, Cluj-Napoca, 2005.
Pavelescu, Marilena, Metodica predării limbii și literaturii române în gimnaziu, Editura
Corint, București, 2010.
Popovici Vasile, Lumea personajului. O sistematică a personajului literar, Editura
Echinocțiu, Cluj-Napoca, 1997.
FIȘE DE LUCRU
Anexa 1
Text-suport
Toporul şi pădurea
de Grigore Alexandrescu
Minuni în vremea noastră nu văz a se mai face,
Dar că vorbea odată lemne și dobitoace
Nu rămâne-ndoială; pentru că de n-ar fi,
Nici nu s-ar povesti.
Și caii lui Ahil, care proorocea,
Negreșit că au fost, de vreme ce-l trăgea.
Întâmplarea ce știu și voi s-o povestesc
Mi-a spus-o un bătrân pe care îl cinstesc
Și care îmi zicea
Că și el o știa
De la strămoșii lui,
Care strămoși ai lui zicea și ei c-o știu
De la un alt strămoș, ce nu mai este viu
Și p-ai cărui strămoși, zău, nu poci să vi-i spui.
Într-o pădure veche, în ce loc nu ne pasă,
Un țăran se dusese să-și ia lemne de casă.
Trebuie să știți, însă, și poci să dau dovadă,
Că pe vremea aceea toporul n-avea coadă.
Astfel se încep toate: vremea desăvârșește
Orice inventă omul și orice duhul naște.
Așa țăranul nostru, numai cu fieru-n mână,
Începu să slutească pădurea cea bătrână.
Tufani, palteni, ghindari se îngroziră foarte:
„Tristă veste, prieteni, să ne gătim de moarte —
Începură să zică — toporul e aproape!
În fundul unei sobe țăranu-o să ne-ngroape!“
— „E vreunul d-ai noștri cu ei să le ajute?“
Zise un stejar mare, ce avea ani trei sute
Și care era singur ceva mai la o parte.
— „Nu“. — „Așa fiți în pace: astă dată-avem parte;
Toporul și țăranul alt n-o să izbutească,
Decât să ostenească.“
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Stejaru-avu dreptate:
După multă silință, cercări îndelungate,
Dând în dreapta și-n stânga, cu puțină sporire,
Țăranul se întoarse fără de izbutire.
Dar când avu toporul o coadă de lemn tare,
Puteți judeca singuri ce tristă întâmplare.
Istoria aceasta, d-o fi adevărată,
Îmi pare că arată
Că în fieșce țară
Cele mai multe rele nu vin de pe afară,
Nu le aduc streinii, ci ni le face toate
Un pământean d-ai noștri, o rudă sau un frate.
Anexa 2
FIŞĂ DE EXERCIŢII NR. 1
1. Urmăriţi cu atenţie secvenţele înregistrate, decupate din fabula Toporul şi pădurea
de Grigore Alexandrescu.
Prezintă succint aspectele care te-au impresionat în mod deosebit.
2. Exprimă-ţi opinia despre impactul mesajului fabulei, transmis prin mijloace audiovizuale, asupra receptorului. Motivează-ţi opinia, referindu-te la felul în care relaţia imagine
– text–sunet permite o înţelegere şi o interpretare mai eficientă a mesajului fabulei.
Anexa 3
FIŞĂ DE EXERCIŢII NR. 2
1. Apelând la experiența câștigată în urma receptării mesajului transmis prin mijloace
audio-vizuale, interpretaț irolurile corespunzătoare pătratului din Piramida-itinerar în
universul ficțiunii, respectând sarcina dată.
Scurtă prezentare a
autorului

Dialogul între
stejarul singuratic și
tufani, palteni,
ghindari

Mimare
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FIŞĂ DE EXERCIŢII NR. 3

Anexa 4

Realizați într-un mod cât mai creativ o „hartă” a fabulei, rezolvând sarcinile de lucru
date.
Lucraţi în grupe.
1. Folosind textul-suport, răspundeți la întrebările din filele Cărții deschise a
elementelor structurale :
Grupa I: Cine narează evenimentele?
Grupa II: Care sunt evenimentele?
Grupa III: Care este timpul în care se petrece acţiunea?
Grupa IV: Care este spaţiul în care se petrece acţiunea?
Grupa V: Care sunt personajele?
2. De regulă, în structura textuală a fabulei distingem două părți, inegale ca lungime şi
consistenţă, dar la fel de importante. Care sunt acestea? De ce crezi că fabula Toporul şi
pădurea de Grigore Alexandrescu începe cu un acord pregătitor, adică cu o strofă care nu are
legătură cu acțiunea propriu-zisă?
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Anexa 5

FIŞĂ DE EXERCIŢII NR. 4
Lucraţi în grupe, participând la jocul Exploratorii universului ficţional.

1. Formulaţi, prin colaborare, răspunsuri la următoarele întrebări și veți afla modul de
organizare a universului ficţional în opera literară Toporul şi pădurea de Grigore Alexandrescu.

Grupa I:
Răspuns

Întrebare

Grupa II:

Răspuns

Întrebare

Grupa III:

Răspuns

Întrebare

Grupa IV:
Răspuns

Întrebare

Grupa V:
Răspuns

Întrebare

FIŞĂ DE EXERCIŢII NR. 5
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1.Valorificând răspunsurile date, informațiile din dicționarele consultate și reperele oferite
pe fișă, scrie în spațiile rezervate, din următorul organizator grafic, tema fabulei studiate și explică
titlul acesteia.

Răspuns

Cititorului i se dezvăluie abia la finalul
fabulei morala, de unde deduce că textul
este alegoric, are scop moralizator,
didactic. Deci tema este …..

Titlul reflectă sintetic nucleul epic, fiind
deosebit de sugestiv, prin elementele
componente:

Răspuns

Puterea de sugestie a elementelor
componente ale titlului este dată de
valențele lor simbolice, și anume …..
Răspuns
Răspuns
Procedeele artistice conținute în titlu pun
în evidență aspecte esențiale ale fabulei,
precum …..
În concluzie, titlul reflectă pe scurt
și sugestiv ideea fundamentală a operei
literare.

De asemenea, titlul sugerează și relațiile
care se stabilesc între elementele
componente, acestea fiind în ……..

Răspuns

Anexa 6
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FIŞĂ DE EXERCIŢII NR. 5
1.Imaginați-vă că sunteți reporteri la revista școlii și intenționați săscrieți un articol despre
comportamentul violent al elevilor, ca urmare a nerespectării principiilor și valorilor morale
cultivate prin lectură. Pentru o bună documentare, realizați un interviucu tema Valori morale și etice
în fabula Toporul şi pădurea de Grigore Alexandrescu. Pe baza răspunsurilor primite, alcătuiți o
listă a greșelilor, pentru a evidenția principalele trăsături de caracter și forme de comportament
satirizate în text. Stabiliți cauzele acestora și propuneți modalități prin care aceste aspecte negative
să fie prevenite și/ sau eliminate, după modelul dat.
Aspecte negative
criticate
Exemplu:

Ridicolul

Cauze

Modalități de prevenire, corectare

Gândirea incoerentă
dovedită prin încercarea
omului de
a-și satisfice propriile nevoi,
recurgând la acțiuni
necugetate cu consecințe
grave pentru cei din jur

Prin educație, omul își schimbă modul de a
gândi, conștientizează că drepturile și
libertățile fiecăruia sunt limitate de regulile
de viață, scrise și nescrise, stabilite în
comunitatea din care face parte.

Anexa 7
FIŞĂ DE EXERCIŢII NR. 6
Imaginați-vă că sunteți cititori ai revistei școlii. Exprimați-vă părerea în legătură cu soluțiile
care pot conduce la prevenirea și/ sau eliminarea aspectelor negative semnalate, interpretând
următoarele roluri:
Grupa I: Conservatorii
Grupa II: Exuberanții
Grupa III: Pesimiștii
Grupa IV: Optimiștii
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Anexa 8
TEMĂ ACASĂ
Pornind de la discuțiile din clasă, precum și de la informațiile extrase din Enciclopedia
semnelor și simbolurilor culturale de Ivan Evseev, redactează, pe foaia care conține imaginea oferită
ca suport, o scrisoare (de 10 – 20 de rânduri) adresată toporului, cu scopul de a-l convinge să-și
activeze întotdeauna numai calitatea de luptător împotriva forțelor Răului.
Prezintă, în mod cât mai creativ, principiile care stau la baza valorilor morale și etice
descoperite în opera literară studiată.
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-
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a
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George
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ți răspunsul.
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i la
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(Anexa 1)
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(Anexa 2)

Dirijarea
învățării
O2
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universului
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O5
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- statutul
naratorului;
- ordinea şi
ritmul în care
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sunt prezentate
evenimentele;
- modul în care
e prezentat
spaţiul şi
timpul
întâmplărilor;
- modul în care
sunt construite
personajele;
- modurile de
expunere.

pornind de
la cerinţe
date;

Exerciții
de
identificare
a modului
de
organizare
a
universului
ficţional în
textulsuport;

răspunsuri la
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organizare a
universului
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fabula Bivolul
şi coțofana
de George
Topârceanu.
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au indicii de
timp și de
spațiu?
Învăţarea
prin
cooperare

Grupa IV:
Ce modalități
de
caracterizare a
personajelor
ați identificat
în textulsuport? Ce
figuri de stil
sunt utilizate
pentru
încadrarea lor
într-o anumită
tipologie?
Exemplificați
cu citate din
text.

Grupa V:
Ce moduri de
expunere ați
identificat în
textul-suport?
Transcrie câte
o secvență
ilustrativă
pentru fiecare
dintre
modurile de
expunere.

2. Notați
răspunsuri în
diagrama
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dată.
(Anexa 3)
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(Anexa 4)
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în textulsuport.
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TEATRUL, MEREU ACTUAL
Prof.Sburlea Cecilia,
Liceul Tehnologic ,,I.V. Liteanu” Liteni
Motto:
„Teatrul nu este şi nu poate fi altceva decât o întâmplare cu oameni. Orice operă care s-a abătut
de la acest principiu a fost sortită pieirii.”
(Camil Petrescu Rampa, 1931)
Articolul de faţă a pornit de la o constatare tristă, aceea că teatrul a pierdut teren în programa
noastră şcolară, mai ales în cea de gimnaziu. Textul dramatic se abordează la noi mult prea târziu,
abia în clasa a VIII-a, pe când în ţările europene, încă din ciclul primar şi oriunde în lumea
civilizată, folosirea teatrului în programa didactică, având ca scop producţia de spectacol, e deja
tradiţională.
De la teatrul de păpuşi din grădiniţă, la serbările de Crăciun sau carnavalurile cu măşti şi
personaje din lumea poveştilor, elevii nu mai au niciun contact ferm cu scena, cu arta dramatică.
Utilizarea teatrului în şcoală scade în intensitate şi interes către finalul gimnaziului, pentru a
dispărea aproape definitiv din preocupările constante ale liceului. Afirmăm cu tărie că e o mare
pierdere şi că teatrul ar trebui repus la locul lui, tratat cu mai mare interes, pentru că e o cale mai
uşoară de reprezentare a vieţii şi a lumii pentru orice copil.
O dată în plus, teatrul interbelic a pierdut un autor de referinţă în programa de liceu,
domeniul care arată scheletic în momentul de faţă. Cum lista recomandărilor este deschisă,
propunem şi autorilor de manuale, ca text pentru studiu, dramaturgia lui Camil Petrescu, cel care a
iubit teatrul, a scris cronică de teatru, a fost primul teoretician român de teatru, a condus un timp
Teatrul Naţional din Bucureşti, a înfiinţat studiouri de regie experimentală, a pus în scenă şi a scris
piese de teatru.
Textul dramatic al lui Camil Petrescu, ,,Jocul ielelor”sau ,,Act veneţian”, este inteligibil
elevului de liceu, care are posibilitatea de a-şi construi reprezentări coerente cu privire la lumea
referenţială a teatrului său. Abordând acest domeniu, analiza textelor va fi mult mai plăcută pentru
elevi şi mult mai funcţională pentru ţintele didactice (competenţe comportamentale,
comunicaţionale, de prezentare a sinelui, orizont de reprezentare a artelor).
Considerăm că, în evoluţia culturii noastre, teatrul lui Camil Petrescu şi-a câştigat un loc de
renume. Ar trebui să redescoperim textul său dramatic, abordând teatrul de idei într-o perspectivă
metodică modernă, în încercarea de a-i apropia pe elevi de un act de creaţie profund şi original, de
a-i face să înţeleagă că participarea lor activă şi motivată în procesul cunoaşterii este importantă,
deoarece le dezvoltă creativitatea, limbajul, spiritul de observaţie, colaborarea şi acceptarea
opiniilor celorlalţi şi, nu în ultimul rând, îi ajută să dobândească mai multă încredere în sine.
Societate aprezentului, dar mai ales a viitorului se circumscrie unui timp al informaţiei, al
complexităţii. De aceea, investiţia în inteligenţa, creativitatea şi capacitatea de inovare a indivizilor,
a grupurilor, va fi extrem de rentabilă în viitor. Spiritul contemporan trebuie să facă faţă unor mari
sfidări: explozia informaţională, accelerarea ritmului vieţii, creşterea gradului de incertitudine.
Rolul profesorului în procesul de modelare a elevului estepoatecelmai important.
Punândelevulînsituaţiivariate de instruire, el transformăşcoalaîntr-un laborator al devenirii.
Învăţareaestedefinităadeseaca o modificare de comportamentpebazauneitrăiripersonale.
Schimbările se vor produce, la cel care învaţă, fie înplanulactivităţiiintelectuale, fie al vieţiiafective,
ori al acţunii practice. Asemeneaschimbări nu pot avealocdacăelevul nu face nimic.Învăţarea se
produce caurmare a unuiefort personal, numaipebazauneiparticipăriproprii.
Prin învăţarea activă se pun bazele unor comportamente observabile, ce denotă participarea
elevilor, gândirealor creativă, învăţarea aplicată, construirea cunoştinţelor, stimularea comunicării,
dezvoltarea relaţionării şi a răspunderii individuale. Astfel elevii ajung să înţeleagă că, atunci când
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investesc suficientă energie în învăţare şi se implică în mod activ, procesul devine agreabil şi dă
naştere unui sentiment de împlinire.
Prina plicarea unor metode actuale de predare-învăţare-evaluare în studiul textului dramatic,
corelate la obiectivele unui învăţământ eficient şi verificate în practică, vom căpăta valoare
educaţională. Metodele activ-participative sunt cele mai în măsură să valorifice maximal şi pe mai
multe planuri potenţialul uman de cunoaştere, de simţire şi de acţiune cu care un elev vine la şcoală.
Din beneficiile experimentării teatrului ȋn ṣcoală amintim:
1. Atenţia, curiozitatea şi interesul elevilor faţă de lectura problematică a textului dramatic;
2. Exprimarea inteligenţei şi creativităţii elevilor prinparticiparea motivată şi activă la lecţii;
3.Asimilarea cunoştinţelor într-un mod logic şi plăcut prin aplicarea metodelor de învăţarea
ctuale;

4. Stabilirea unor conexiuni multiple între domeniul literaturii şi al spectacolului de teatru;
5. Valorificarea experienţelor de viaţă a elevilor în cadrul activităţilor desfăşurate;
6. Obţinerea unei mutaţii calitative în procesul învăţării şi al predării.
Aṣadar,prin activități şi metode activ-participative elevii se formează ca interpreți, dar şi ca
spectatori, işi dezvoltă capacitatea de receptare şi înțelegere a spectacolului teatral, îşi formează o
atitudine degajată, lipsită de emoţii, adaptându-se la cerințele scenei şi ale publicului.
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LECTURA, ABILITATE DE VIAȚĂ
Profesor învățământ gimnazial Teișanu Ana- Maria
Școala Gimnazială ,,Regina Elisabeta” Rădăuți
Ca profesor de limba și literatura română mi-am pus de multe ori întrebarea de ce elevii
întâmpină greutăți în momentul în care sunt puși în situația de a lucra cu textul. Cei mai mulți
lecturează mecanic, fără a fi implicați în ceea ce se numește o lectură activă sau o parcurgere
funcțională a textului. De cele mai multe ori, aceștia nu sunt capabili să formuleze o opinie proprie,
clară despre ceea ce au citit. Și când afirm ceste lucruri, nu mă gândesc la lectura interpretativă a
textului, ci pur și simplu la cea care verifică nivelul de comprehensiune a elevilor.
Limba și literatura română este o disciplină a cărei finalitate o reprezintă Evaluarea
Națională. Deci, clar ne ”concentrăm” pe crearea la elevi a unor deprinderi de a lucra cu textul, cu
noțiunile abstracte sau algoritmizăm lectura din dorința ca elevul să facă față testării, creând, astfel,
un șablon de interpretare a mesajului care nu valorifică îndeajuns imaginația, creativitatea și
înțelegerea celui care parcurge un text.
Nu de mult, am auzit câțiva elevi de liceu afirmând că reușesc să rezolve intervale, probleme
de olimpiadă la matematică, dar nu știu să completeze un formular la bancă. Așadar, procesul de
învățare ar trebuie să răspundă nevoilor societății, iar elevul să devină un partener de discuție în
demersul didactic, astfel încât acesta să nu fie monoton sau o expunere de conținuturi în care
profesorul deține adevărul absolut, iar elevul să fie pregătit pentru cerinţele unei lumi într-o
permanentă schimbare.
Confucius spunea: ” Spune-le și vor uita! Arată-le și își vor aminti! Pune-i să facă și vor
înțelege!” Ultimul principiu reflectă foarte bine rolul profesorului în procesul unei predări
interactive. Acesta devine facilitator în călătoria cunoașterii, iar elevul trebuie implicat în propria
învățare. Profesorul nu va dicta răspunsuri, ci îi va oferi elevului direcții pentru a ajunge la
destinație. El stabilește sarcini de lucru, organizează clasa, lucrează împreună cu elevii, îi conduce
spre concluziile pe care le dorește, dându-le libertate de mișcare, ascultându-le opiniile, sugerândule rezolvarea unor sarcini dificile prin întrebări deschise/problematizante, motivând elevul să caute
soluții.
În contextul social actual, se vorbește tot mai des despre rezultatele nesatisfăcătoare ale
elevilor la examenele de tip PISA, vehiculându-se ideea că școala formează analfabeți funcționali.
Termenul face referire la persoane care știu să citească, dar nu înțeleg ceea ce au citit sau nu
decodifică sufficient mesajul textului pentru a-l folosi ca resursă în reușita unei acțiuni. Bineînțeles
că studiul limbii române prevede formarea competențelor de comunicare orală, scrisă și de lectură,
urmând modelul comunicativ-funcțional, care presupune integrarea noțiunilor de limbă, de lexic, de
comunicare și de lectură pentru valorificarea experienței și a interesului elevilor în utilizarea
achizițiilor lingvistice, cognitive în diferite situații de comunicare, dar mulți nu reușesc să realizeze
conexiuni între informația nou adusă de text și informațiile dobândite anterior sau preferă să preia
un punct de vedere fără a-și pune întrebări. Alții au un punct de vedere, dar nu au capacitatea de a-l
exprima oral sau în scris.
Este clar că pentru a verifica nivelul de comprehensiune a mesajului unui text dificil sau nu,
se impun anumite strategii de lectură. Deși aceste nevoi le cunoșteam, parcurgerea cursului
„Reading to learn” mi-a fost de un real folos în munca la catedră, căci am conștientizat că
profesorul are un rol important în a-l determina pe elev să devină metacognitiv.
Metacogniția se referă atât la conștientizarea învățării, cât și la implicarea elevului în
procesul de învățare în mod conștient, acesta trebuind să-și pună întrebări și să găsească metode
prin care să-și asigure înțelegerea și învățarea în vederea construirii succesului. De aceea, o
experiență de lectură a constat în abordarea diferită a unei lecții de literatură, strategie prezentată la
cursul respectiv.
128

Școala Românească în Anul Centenarului Marii Uniri

Le-am oferit elevilor textul unei fabule și i-am rugat să parcurgă individual textul, apoi să
noteze tot ceea ce știu, ce înțeleg. I-am asigurat că nu vor fi criticați și că voi accepta toate ideile.
Timp de zece minute, elevii au lucrat, iar unele idei notate au reprezentat ceea ce așteptau. La o a
doua lectură, moment în care au lucrat în perechi, deja sensurile textului s-au concretizat în alte idei.
I-am încurajat să pună întrebări, se reflecteze asupra sensurilor unor cuvinte și a fost un alt fel de
punct de pornire în abordarea fabulei ca specie literară, mai ales că unii elevi au intuit multe dintre
trăsăturile specifice acestui tip de scriere. Toate părerile lor au fost notate într-o rubrică numită
„ȘTIU”, iar întrebările la rubrica „VREAU SĂ ȘTIU”. A urmat apoi o altă etapă în care elevii și-au
ordonat ideile privitoare la trăsăturile fabulei, completându-se rubrica „AM ÎNVĂȚAT” cu
paragraful textului, o metodă prin care elevii însumează tot ceea ce au studiat timp de două ore.
Văzându-i mai activi în actul învățării, i-am întrebat ce i-a determinat să fie mai implicați în acest
proces de studiu. Aceștia mi-au răspuns că a contat foarte mult faptul că i-am asigurat că nu vor fi
criticați sau luați în râs.
Alteori, lecția de gramatică a fost mai întâi un moment ce viza înțelegerea textului propus
spre lectură: vocabular, sensul cuvintelor în anumite contexte, întrebări și, binențeles, strategii de
lectură.
Platoul cu idei este o altă metodă prin care elevul își poate exprima un punct de vedere pe
care, apoi, îl poate prezenta colegilor de grupă. Aceștia sunt puși în situația de a gândi critic, iar
sensurile lecției capătă contur, venind dinspre elev către profesorul care îi dirijează într-un proces
de învățare activă.
Așadar, actul predării presupune încurajarea gândirii individuale, schimbul de idei în grup,
metacogniția, astfel încât elevii să poată folosi lectura și scrierea într-un act conștient de învățare.
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DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR DE COMUNICARE ÎN GIMNAZIU
prof. Nicolae Tihoniuc
Şcoala Gimnazială Măriţei
Formarea unui vocabular bogat elevilor reprezintă o prioritate a profesorului de limba şi
literatura română. Abordarea unui subiect literar presupune folosirea variată a cuvintelor aparţinând
diferitelor domenii. Motivarea unui punct de vedere presupune înţelegerea.
Predarea literaturii în gimnaziu are un caracter funcţional. În aceste ore de comunicare, de
însuşire şi de consolidare, de întregire a cunoştinţelor elevilor, un rol important îl au motivările
răspunsurilor care se realizează printr-un dialog între elev şi profesor, susţinut de un permanent
efort personal pe baza unui feed-back. Se realizează astfel un proces de interdependenţă între norme
de teorie literară şi cele ce vizează folosirea limbii. Didactica modernă pune în centrul atenţiei
elevul.
Ora de limba română este cea care iniţiază dialogul, selectează şi structurează materialul,
propune şi organizaeză activitatea elevului. Scopul este asimilarea practică a unui bagaj de
cunoştinţe. Implicându-se activ, elevul îşi formează noi mecanisme de achiziţie, adică noţiuni,
operaţii, structuri cognitive în măsură să-i înlesnească pe un plan mereu nou preluarea informaţiei
relevante din datele concrete scrise şi verbale ce i se oferă progresiv.
În predarea cunoştinţelor se porneşte, fie de la exemple concrete pentru a ajunge prin
analiză, sinteză şi generalizare la definirea noţiunii, la enunţarea de reguli(pe cale inductivă), fie se
introduc iniţial definiţii ori noţiuni concise care să ilustreze apoi cu ajutorul datelor concrete(pe cale
deductivă). Se observă un rol important al informaţiilor, al exemplelor, al enunţurilor narative, al
schemelor şi al modelelor. Asimilarea de cunoştinţe noi presupune stăpânirea corectă a celor
anterioare.
Lectura model a profesorului stârneşte curiozitatea elevilor şi sprijină efortul de înţelegere a
textului. Ea se poate realiza în diferite feluri. Important este reţinerea mesajului. Textul „Sufletul
soldaţilor de plumb“ de G.M. Zamfirescu din manualul de limba română pentru clasa a V-a propune
şi descifrarea elementelor nonverbale şi paraverbale. Observăm bogăţia de semnificaţii ale unui text
pornind de la universul ludic.Acest text poate fi studiat împreună cu „Hobbitul“ de J.R.R.Tolkien.
Hobbitul prezintă mai multe aventuri extraodinare prin care trece un grup de pitici pentru a găsi o
comoară. Miraculosul dezvoltă dorinţa elevilor pentru lectură.
Datorită unor acumulări progresive, aceste informaţii mintale dau formă concretă
inteligenţei însăşi. Experienţa didactică atestă ideea că a dezvolta gândirea independentă a elevilor
înseamnă a pune în faţa lor sarcini cognitive. Îmbogăţirea şi sistematizarea cunoştinţelor-paralel cu
dezvoltarea operaţiilor logice-imprimă o mobilitate gândirii elevilor. Textul narativ solicită
efectuarea unor distincţii între evocare şi descriere, deci o anumită prelucrare şi interpretare.
Răspunsul presupune trecerea din limbaj intern în limbaj extern.
Momentul ortografic la începutul lecţiei fixează scrierea corectă oferind prilejul de exersare
a comunicării. Textele alese a fi discutate la clasă vor fi expresive, bogate în idei ancoră pentru a
surprinde descompunerea lor în idei, teme, motive şi realizarea unei geneze. Reproducerea
imagistică constituie un grad superior de abstractizare şi de generalizare. Didactica modernă a
limbii şi literaturii române propune îmbinarea învăţării figurative (prin reprezentări, prin imagini) şi
învăţării operaţionale, respectiv în formă verbalizată, propunându-se dezvoltarea unui reflex al
comportamentului elevului. Prin înţelegerea lecturii efectuate de elevi am realizat o grilă de
observare a receptării textului în funcţie de capacitatea fiecăruia.
Textele din manualul de clasa a VI-a dezvoltă capacitatea elevului de argumentare. Eşalonat
sunt predate apoi noţiuni legate de figuri de stil. Depăşind stadiul de adaptare, lecturile succesive
investighează. Aceste descoperiri succesive ale textului narativ nu sunt posibile decât dacă
acceptăm judecata lui Tudor Vianu cu privire la starea estetică. Profesorul de limba şi literatura
română va asocia explicaţiile cu texte expresive, cu mesaje etice.
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Comunicarea verbală presupune utilizarea adecvată a intonaţiei, dar şi utilzarea mimicii, a
gesturilor în concordanţă cu tema.
Alina Pamfil în „Didactica limbii şi literaturii române“(2000) afirmă că formarea
competenţei de comunicare şi a competenţei culturale nu se limitează la asimilarea resurselor, a
cunoştinţelor şi a capacităţilor. În procesul didactic esenţiale sunt aplicaţiile textuale în contexte a
elementelor de teorie a literaturii. În cadrul activităţilor de comunicare, competenţele, obiectivele
specifice sunt aplicate. Cunoştinţele şi capacităţile sunt actualizate. Orele de comunicare permit,
pornind de la textul narativ, dezvoltarea unor strategii cognitive complexe şi plastice şi apoi
generează zone de manifestare a creativităţii. Formarea competenţelor presupune atât asimilare de
cunoştinţe şi formarea de capacităţi(scop realizabil prin activităţile de structurare), cât şi
actualizarea şi corelarea lor în contexte diverse. Aceste două categorii de activităţi sunt posibilităţi
metodologice ale structurii programei ce reuneşte: a) studiul limbii şi al tehnicilor de comunicare cu
practica limbii şi b) problema cărţii şi a studiului unor concepte de teorie literară cu practica lecturii
şi interpretării.
Pedagogia învăţării are obligaţia de a selecta esenţialul şi a evita ceea ce ţine de zona
emergentă. Reevaluarea şi selectarea conţinutului pentru exemplificarea noţiunii de naraţiune
constituie o preocupare ce îşi îndreaptă atenţia spre produsele pe care elevul le va aduce cunoscând
noţiunile fundamentale. Alături de conţinut, mijloacele alese şi materialul didactic, profesorul
vizualizează „câmpul educaţional“ aşa cum afirmă Miron Ionescu. Precizând clar obiectivele, având
suportul în conţinuturi şi aplicând tehnica predării diferenţiate, îmi îndrept atenţia asupra formelor
de organizare a conţinutului: lecţii, activităţi de cerc literar. Noţiunile le-am organizat folosind texte
suport aparţinând diferiţilor autori, având dezvoltate teme diferite: istoria, natura, copilăria, destinul,
triumful binelui. Învăţarea devine un proces de cunoaştere realizat atât individual prin lectură, dar şi
dirijat, supravegheat de către profesor. Aşa cum îşi propune didactica nouă prin metodele activparticipative, elevul nu e un simplu receptor, ci un subiect al cunoaşterii ce asigură aplicabilitatea
noţiunilor folosind-o în diferite contexte.Skinner observa primejdiile verbalismului educaţiei
clasice, subliniind importanţa aplicării cunoştinţelor.
Adesea în clasele V-VI nu există o concordanţă între modul de abordare a textului şi cerinţă,
ceea ce denotă că atracţiile şi dorinţele sunt difuze. O evoluţie se observă în clasele VII-VIII când
apar intenţiile de captare individuală a mesajului textului şi unde asocierile se fac prin referire la
acţiune şi momentele subiectului. După o primă fază cognitivă, de orientare şi familiarizare în care
se conturează modelul textului şi precizarea modului de expunere, urmează o etapă a învăţării
analitice focalizată pe sarcini de învăţare.
Diferenţierea şi individualizarea predării-învăţării are la bază şi principiul accesibităţii
cunoştinţelor şi deprinderilor. Prin efort gradat, cu ajutorul şi sub îndrumarea profesorului,
cunoştinţele despre literatură sunt înţelese de către elevii clasei. Respectarea obiectivelor e
importantă pentru păstrarea unui feed-back permanent. Am aplicat metoda inteligenţelor multiple
pentru elevii cu fluctuaţii la învăţătură la nivel semestrial şi am remarcat profilul acestor dificultăţi
din perspectiva motivaţiei şi a puterii de argumentare şi pregătire zilnică pentru ore, mai ales atunci
când apar evaluările. Pe baza interiorizării acţiunilor, folosind suportul imaginilor din manual şi
textul, elevii din clasele mici asimilează mai uşor şi mai precis. Între acţiunile practice, concrete,
obiectuale şi achiziţiile mintale sunt legături strânse.
Textul ales la orele de limba română trebuie să fie interpretat din perspectiva inteligenţelor
multiple. Fiecare elev poate să susţină o anumită interpretare care să reflecte nivelul său de
înţeţegere. Metodele intuitive aplicate la clasă schiţează direcţia de utilizare a noţiunilor şi pot
orienta demersul didactic pentru a-i obişnui pe elevi să folosească adecvat termenii literari.
Prezentarea unei situaţii de comunicare însoţită de imagini, deci intuirea sensului naraţiunii, nu
înseamnă receptare activă. Modelul în sine, simpla lui intuire nu conduce la învăţarea cu sens.
Deosebit de importantă este activitatea la clasă a profesorului care împreună cu elevii descoperă
comparative relaţii, principii şi structuri asemănătore cu alte texte studiate. Timpul şi spaţiul sunt
coerent dezvoltate şi justificate de către elevii îndrumaţi de către profesor. Conţinutul informaţional
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narativ al unei lecţii se segmentează în cuante de idei a căror dimensiune se raportează la criterii
logice şi practice. Activitatea elevului se împarte în secvenţe de învăţare care presupun acţiuni de
însuşire a unor noţiuni de narator, narativ, discurs, focalizare, toate raportate la acţiune-personajeautor.
Prin regruparea şi interpretarea semnelor textului, din perspectiva angajării personajelor,
respectiv a persoanei prin care se dezvoltă narativitatea, în clasele a VII-a şi a VIII-a criteriul de
validare pe care îl foloseşte profesorul este gradul de înţelegere a semnificaţiei mesajului,
perspectiva lecturii.
Exerciţiile care vizează sinonimia reflectă posibilitatea elevilor de a adaptare potrivită a
cuvintelor în funcţie de context. Motivaţia intrinsecă a învăţării, conştiinciozitatea se formează mai
greu şi nu la toţi elevii simultan, dar alte componente afective legate de cunoaştere pot fi dezvoltate
pentru a ilustra şi valorifica posibilităţile reale ale elevilor. În proiectele de lecţie vizând revelarea
naraţiunii am utilizat obiectivele formative din domeniul afectiv, cognitive şi psihomotor pentru a
dezvolta treptat şi sentimente estetice şi morale, respective capacităţi de valorificare afectivcognitivă.
Trebuie făcută delimitarea dintre competenţă şi performanţa în comunicare, în calitate de
referinţe ale evaluării. Competenţele sunt de obicei anterior demonstrate şi, de exemplu, pentru
explicarea ritmului narării într-un text la elevii din clasa a VI-a presupune prezentarea conţinutului
pe baza momentelor subiectului. Performanţa şcolară se referă la gradul de implicare, performanţa(
prin implicarea resurselor cognitive şi afectiv-voliţionale ale elevului) într-o situaţie de comunicare
dată, de exemplu urmărirea evoluţiei nucleului acţiunii în timp. Structurarea conţinutului se va
realiza aplicând o logică a sensului, o ordine în utilizarea ideilor. Astfel se va preda la început
noţiunile de text, mod de expunere şi apoi se va trece la nivelul de intrepretare comparată.
O primă condiţie a reuşitei înţelegerii textului, a perspectivei autoriale este înţelegerea
rapidă şi deplină a conţinutului ştiinţific. El trebuie transpus pe înţelesul elevilor. Convorbirea
didactică este deopotrivă inteligentă şi emoţională. A doua condiţie e legată de ordonarea didactică
a conceptelor, ideilor aplicate în descifrarea textului. A treia condiţie este acordarea realistă a
spaţiului necesar explicării şi demonstrării expresivităţii unui text narativ, respectiv al conţinutului.
Resursele didactice trebuie alese în funcţie de tema propusă şi nivelul de înţelegere a elevilor.
Bibliografie:
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• Panfil,Alina - Limba şi literatura română în gimnaziu.Structuri didactice deschise, Editura
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LIMBAJUL NONVERBAL ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ
prof. Adina-Anca Ududec
Școala Gimnazială Nr. 8 Suceava
În cazul speciei umane, capacitatea de a comunica dezvăluie un fenomen extrem de
complex. Este vorba, mai întâi, de disponibilitatea generală a indivizilor de a transmite unii altora
informaţii semnificative, în limbaje specializate.

Asimilarea simbolisticii verbale se realizează în contextul convieţuirii sociale a indivizilor.
Contextul cultural şi educaţional timpuriu emite concomitent influenţe lingvistice şi modele de
comportament interacţional.
Limbajul nonverbal joacă, de asemenea, un rol însemnat în procesul comunicării. Se pot emite
comportamente comunicaţionale şi prin limbajul nonverbal al tăcerii, al corpului şi al gesturilor. Astfel,
capacitatea de a comunica defineşte eficacitatea omului de a interacţiona şi se afirmă în exerciţiul curent al
relaţionării.
Comunicarea profesor-elev se realizează cu ajutorul unor limbaje verbale, paraverbale şi nonverbale,
prin care se schimbă mesaje (informaţii, simboluri, semnificaţii, idei, sentimente, intenţii, interese) pentru a
influenţa într-un anume sens, mai ales calitativ, comportamentul celuilalt.
În întâlnirile din fiecare zi între diferite persoane, activitatea nonverbală comunică semnificaţii.
Adesea ceea ce este efectuat prin interacţiunea faţă în faţă are o semnificaţie mai mare decât ceea ce se spune
verbal. O mişcare măruntă a mâinii, o mişcare bruscă a piciorului, o ridicare din umeri spun celui care
ascultă tot atât de multe sau chiar mai multe decât cuvintele însoţitoare.
Pentru a comunica o nuanţă specifică, profesorul foloseşte în mod intenţionat un gest al mâinii sau o
mişcare a capului, acest gest sau această mişcare putând întări ceea ce spune profesorul sau putând acorda
cuvintelor o semnificaţie suplimentară. Uneori profesorul comunică numai la nivel nonverbal, fără cuvinte, şi
numai printr-o privire sau mişcare aproape imperceptibilă a corpului, se transmite un mesaj.
Deoarece profesorul este preocupat în mod vital de comunicarea semnificaţiilor, în întâlnirea dintre
profesor şi elev mişcările fizice sunt chiar mai semnificative decât în întâlnirea nestructurată dintre persoane.
Deşi profesorul comunică la nivel verbal prin răspunsuri la întrebările elevului, punând întrebări şi
reacţionând pozitiv cu “da” sau negativ cu “nu”, el comunică nonverbal prin indicarea cu degetul, înclinarea
capului, ridicarea mâinilor sau deplasarea către elev.
Cu alte cuvinte, limbajul corpului furnizează instantaneu un răspuns elevului, comunicându-i indirect
cum se prezintă. Mesajele nonverbale tind să dezvăluie, de exemplu, dorinţa de sinceritate a celui ce
comunică, convingerea, abilitatea, atitudinea şi sentimentele, măsura în care elevul îşi acceptă mesajul.
Limbajul nonverbal concretizat în mişcări, gesturi, postură, prezenţa personală, expresia feţei poate
sprijini, contrazice sau susţine comunicarea verbală. Practic, mesajul nonverbal este cel mai apropiat de
realitatea emitentului şi i se acordă atenţia cea mai mare de către interlocutor. Exprimarea verbală este
facilitată îndeosebi de mişcări şi gestică. Interzicerea acestora de către profesor poate bloca comunicarea
verbală.
Mişcările. Dacă vizăm comunicarea didactică, atunci putem apela la o clasificare a mişcărilor
profesorului în procesul educaţional, care evidenţiază două mari categorii de mişcări, respectiv de instruire şi
personale.
Mişcările personale sunt proprii fiecărui profesor şi concretizate în gesturi sau ticuri specifice de
natură personală, cum ar fi: aranjarea cravatei, fixarea ochelarilor; scărpinarea la ureche, îndreptarea hainei,
punerea mâinii în buzunar şi apoi scoaterea ei, joaca cu pandantivul de la colier, răsucirea inelului pe deget,
aranjarea părului pe spate sau după ureche. Toate aceste mişcări sunt personale sau de autoreglare, deoarece
ele constituie aspecte ale caracterului de fiinţă umană al profesorului; ele nu sun folosite ca să ajute în mod
direct în procesul de învăţare.
În categoria mişcărilor personale intră şi acţiunile corporale cunoscute sub numele de ticuri. Există
profesori care dovedesc o obişnuinţă vădită sau excesivă pentru un mod particular de a-şi folosi corpul, de a
răsuci mâna pe lângă ceafă pentru a se scărpina, de a împinge înapoi în mod repetat şuviţele de păr etc.
Mişcările de instruire constituie o parte tot atât de integrantă a actului de predare cum sunt şi
comportamentele verbale. Ele comunică semnificaţii esenţiale în procesul predării. Printre exemple de astfel
de mişcări se enumeră: luarea cretei pentru a scrie pe tablă, indicarea tablei şi fixarea privirii pe un anumit
elev, întoarcerea paginii unei cărţi, îndreptarea intenţionată a privirii asupra clasei, pregătirea materialelor
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pentru procesul predării, baterea palmelor, pocnirea degetelor, mişcarea capului în sens afirmativ sau
negativ, în timp ce un elev răspunde.
La rândul lor, şi elevii recurg la comportamente nonverbale în reacţia lor la clasă. Aceste mişcări de
instruire ale elevilor au valoare de feedback pentru profesor, dar numai în condiţiile în care profesorul le
interpretează corect. Exemple de mişcări de instruire ce au frecvenţă deosebită în comportamentul elevului la
clasă, pot fi: ridicarea mâinii, balansarea capului, încreţirea frunţii în timp ce profesorul explică, privirea
reproş îndreptată spre un coleg, privirea spre fereastră, agitarea în bancă.
Comportamentul profesorului cunoaşte mai multe categorii de mişcări de instruire:

• conducerea – un profesor conduce fizic o clasă implicând pe unii sau pe toţi elevii la lecţie;
profesorul recurge la mişcări care îi permit:
• să controleze participarea elevului (mişcarea capului cu scopul de a supraveghea grupul,
aplecarea în faţă spre un elev, ridicarea din umeri);
• să obţină comportamentul de atenţiei (plasarea degetului pe buze, baterea elevului pe umăr,
deplasarea în faţa clasei şi rămânerea în poziţie nemişcată);
• interpretarea – un profesor uzează de mişcări corporale pentru a amplifica şi clarifica intenţiile
pe care încearcă să le comunice; se realizează prin:
• sublinierea unui cuvânt (mişcarea mâinii în timp ce pronunţă un anume cuvânt, mişcarea unui
deget în sus şi în jos în timp ce vorbeşte, imprimarea unei mişcări rapide capului);
• ilustrarea cu ajutorul mâinilor (demonstrarea mişcării vântului, demonstrarea mărimii sau
formei unui obiect, numărarea pe degete);
• interpretarea unui rol, când profesorul se preface efectiv că este un obiect, un personaj
(preluarea rolului de crainic, imitarea unui animal);
• mânuirea – profesorul interacţionează cu obiectele materiale sau părţi ale sălii de clasă prin
folosirea mişcărilor de mânuire; există trei forme de mânuire:
• directă prin atingerea, manevrarea sau manipularea unor obiecte (ia o carte, un creion, răsfoieşte
paginile unei cărţi, potriveşte perdelele din clasă);
• indirectă – un profesor poate mânui indirect, prin trecerea în revistă, examinarea sau studierea
unor lucruri din mediul clasei (trece în revistă sau examinează cărţile de pe raft, priveşte în jos spre
carte pentru a citi o propoziţie, aruncă o privire spre ceas pentru a vederea cât este ora);
• instrumentală care implică mişcarea către obiecte, materiale sau o parte a sălii de clasă (se
deplasează înapoi la catedră, se deplasează la fereastră).
Acest ansamblu de mişcări exprimă, în totalitate personalitatea profesorului, fiind
orientate fie către procesul de instruire, fie către sine. În orice dimensiune ar opera, mişcările îşi
aduc contribuţia la semiotica didactică generând o serie de efecte care se repercutează asupra
relaţiilor interpersonale şi asupra procesului didactic. Asimilate în mod conştient în comportamentul
profesional aceste mijloace asigură capacitatea profesorului de a opera cu toate mesajele
comunicării umane.
Gesturile. Comunicarea verbală este susţinută psihologic de gesturi. O clasificare a
gesturilor este dată de P. Ekman şi W. Freisen, potrivit cărora gesturile sunt de următoarele feluri:
• gesturi mimice sau corporale (expresorii) – însoţesc o trăire organică cu tentă afectivă (tresărire,
roşeaţă, crispare de durere); au valoare comunicativă marcând exprimarea (bâlbâială, vorbire grea,
dezgust, ameninţare, nelinişte, triumf, victorie) sau exprimare cam la fel peste tot în lume
(încruntare, dispreţ, surâs, semnul V pentru victorie sau O pentru triumf); facilitează relaţia
profesor-elev deoarece comunică stările sufleteşti ale emiţătorului;
• gesturi de reglaj/mişcări care permit schimbul verbal dintre interlocutori (regulatori) – care
dirijează, controlează şi întreţin comunicarea verbală (apropierea de elev, poziţia de ascultare,
schimb de priviri reciproc, cererea cuvântului, ridicarea în picioare, creşterea/încetinirea debitului
verbal etc.);
• mişcări care susţin şi completează exprimarea verbală (ilustratori) – reprezintă o comunicare a
experienţei sociale a individului, fiind gesturi care se dobândesc prin învăţare; indică:
• direcţia (sus/jos, acolo/aici, departe/aproape, înainte/înapoi);
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• forma (dreptunghi, spirală, cerc etc.);
• dimensiunea (mare, mic);
• persoana (tu, mie, lui);
• modul de acţiune (încet/repede);
• gesturi cu semnificaţie specială (embleme) – înlocuiesc cuvintele (mişcarea capului pentru
Da/Nu, clipitul complice din ochi, degetul la tâmplă – pentru nebunie, degetul la buze – pentru
linişte etc.);
• gesturi stereotipe cu rol manipulatoriu (adaptatorii) – sunt de cele mai multe ori ticuri, au rol de
descărcare şi de echilibrare psihică şi sunt de două feluri:
• manipulări de obiecte în scop practic (aranjarea cravatei, mişcatul pixului, aranjarea unei foi în
timp ce vorbim etc.);
• automanipulatori (răsucirea unei şuviţe de păr, atingerea urechii, balansul piciorului etc.).
Aceste categorii de gesturi au funcţii specifice: dezvăluie subiectul care comunică (ticuri,
expresii cu încărcătură culturală), structurează comunicarea (în funcţie de privire, poziţie) sau
facilitează racordarea şi adaptarea partenerilor la situaţia de comunicare ajutând la echilibrarea
emoţională, la detensionare, pentru a nu altera comunicarea.
Postura corpului comunică în primul rând statutul social pe care indivizii îl au, cred că îl au,
sau vor să îl aibă. Sub acest aspect, constituie un mod în care indivizii se raportează unii faţă de alţii
atunci când sunt împreună. Urmările posturii corpului ne dau informaţii şi despre atitudine, emoţii,
grad de curiozitate, căldură sufletească.
Posturile pe care le au indivizii, corelate cu relaţia dintre ei atunci când sunt împreună se pot
clasifica în trei categorii:
• de includere/neincludere – postură prin care se defineşte spaţiul disponibil activităţii de
comunicare şi se limitează accesul în cadrul grupului (formarea unui cerc cu membrii grupului,
întoarcerea/aplecarea spre centru);
• de orientare corporală – se referă la faptul că doi indivizi pot alege să se aşeze faţă în faţă
(comunică predispoziţia pentru comunicare) sau alături (comunică neutralitate);
• de congruenţă/necongruenţă – postură care comunică intensitatea cu care o persoană este
implicată în ceea ce spune sau face interlocutorul; participarea intensă conduce la postura
congruentă, iar în cazul în care între comunicatori apar divergenţe de statut, de puncte de vedere sau
opinii, apar posturile necongruente.
Aceste posturi ale corpului pe care le au indivizii reprezintă poziţii foarte importante în
activitatea didactică şi care trebuie cunoscute în primul rând de către profesor.
Prezenţa personală comunică prin intermediul formei corpului, a îmbrăcămintei, a mirosului
(parfum, miros specific), a bijuteriilor şi a altor accesorii vestimentare, starea sau condiţia
individului.
În cultura noastră avem anumite atitudini privind legătura dintre forma corpului, aspectul
exterior şi personalitatea. Se disting astfel trei tipuri de fizicuri:
• ectomorf (fragil, subţire şi înalt) – tindem să-i percepem astfel pe cei tineri, ambiţioşi, suspicioşi,
tensionaţi, nervoşi şi mai puţin masculini;
• endomorf (gras, rotund, scurt) – îi percepem ca fiind bătrânicioşi, demodaţi, mai puţin rezistenţi
fizic, vorbăreţi, buni la suflet, agreabili, de încredere, prietenoşi, dependenţi de alţii;
• mezomorf (musculos, atletic, înalt) – îi percepem ca fiind încăpăţânaţi, puternici, aventuroşi,
maturi în comportare.
Aceste atitudini oglindesc personalitatea individului, reprezentând un fel de extindere a eului
şi, în acest context comunică informaţii despre acesta.
Îmbrăcămintea şi accesoriile pot marca statutul social real sau pretins. De asemenea,
îmbrăcămintea non-conformistă comunică faptul că purtătorul este original, răzvrătit social, artist.
Pentru situaţiile didactice este apreciată îmbrăcămintea decentă.
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Expresiile faciale. Profesorii zâmbesc, se încruntă, fac grimase, îşi încreţesc fruntea, se trag
de nas, privesc cu coada ochiului, îşi muşcă limba, zâmbesc ironic sau cu afectare.
Comunicarea prin expresia feţei include mimica, zâmbetul şi privirea. Mimica este acea
parte a feţei care comunică: preocupare, mânie, frustrare – fruntea încruntată; mirare, surpriză –
sprâncenele ridicate cu ochii deschişi; neplăcere – nas încreţit; mânie – nările mărite; nesiguranţă,
ezitare, ascunderea unor informaţii – buze strânse. Zâmbetul este un gest foarte complex, capabil să
exprime o gamă largă de informaţii, de la plăcere, bucurie, satisfacţie, la promisiune, cinism, jenă.
Privirea, prin modul în care privim şi suntem priviţi are legătură cu nevoile noastre de aprobare,
acceptare, încredere şi prietenie.
Chiar şi a privi sau a nu privi pe cineva are un înţeles. Privind pe cineva confirmăm că îi
recunoaştem prezenţa, că există pentru noi, iar interceptarea privirii cuiva înseamnă dorinţa de a
comunica. O privire directă poate însemna onestitate şi intimitate, iar în anumite situaţii comunică
ameninţare. În general o privire insistentă şi continuă deranjează.
Realizarea contactului intermitent şi scurt al privirilor indică lipsa de prietenie. Mişcarea
ochilor în sus exprimă încrederea de a ne aminti ceva; în jos – tristeţe, modestie, timiditate sau
ascunderea unor emoţii. Privirea într-o parte, sau a nu privi pe cineva semnifică lipsa de interes,
răceală. Evitarea privirii înseamnă ascunderea sentimentelor, lipsa de confort sau vinovăţie.
Din caracterizarea fiecărui tip de limbaj nonverbal în parte, se pot desprinde anumite aspecte
de care trebuie ţinut cont. Elementele de limbaj nonverbal trebuie interpretate în contextul celorlalte
elemente verbale şi paraverbale şi, de asemenea, caracteristicile de personalitate individuale trebuie
luate în considerare în interpretarea corectă a limbajelor nonverbale.
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PERSPECTIVE DIDACTICE
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
EXCURSIA DIDACTICĂ ȘI VALENȚELE EDUCATIVE ALE ACESTEIA
prof. Sima Carmen Cristina,
insp.școlar, I.S.J. Suceava
Din activitatea complexă a profesorului de biologie fac parte și aplicațiile practice, ieșirile
pe teren,vizitele și excursiile didactice. În acest an aniversar se impune mai mult decât oricând să
organizăm activități în natură, să-i studiem și admirăm diversitatea și armonia, să devenim mândrii
de frumusețea tării noastre.Categoric în cadrul acestor ieșiri, în laboratorul viu al naturii, putem
realiza multiple educații: ecologică,estetică, intelectuală, de protecție a mediului și pentru o
dezvoltate durabilă, educație pentru sănătate,orientare în carieră, educație morală.
Excursia didactică în funcție de obiectivele stabilite dau posibilitatea profesorului să-și pună
în valoare cultura profesională, capacitatea organizatorică și creatoare.Excursia didactică are
stabilite obiective care să vizeze anumite competențe ,dezvoltarea unor deprinderi motrice și
intelectuale, formarea unor convingeri care să ducă la un comportament adecvat.
Excursia didactică este :
• o activitate organizată cu elevii;
• o aplicație în teren a cărei tematică este strâns legată de una sau mai multe discipline de studiu;
• oactivitate complexă desfășurată cu elevii între anumite limite de timp și spațiu;
• o activitate planificată și în amănunt pregătită anterior;
• o formă variată și captivantă de activitate independentă pentru care elevii optează în majoritatea
lor;
• o îmbinare creativă a unor pași tradiționali cu alte activități antrenante, inedite;
• o incursiune în teren urmată de reflecție, contemplație și prelucrare a datelor obținute direct din
teren.
În cadrul excursiilor elevii vin în contact direct cu lumea vie cu frumusețea și simplitatea
naturii dar și cu legile care guvernează natura și rolul sau influența umană asupra acestora. Elevii au
posibilitatea să observe ,să investigheze, să clasifice, să tragă concluzii menite să determine
emiterea unor judecăți de valoare cu impact deosebit în formarea acestora.
Puși față în față cu realitatea lumii vii și mulțimea de informații pe care elevii le primesc pe
diverse canale profesorul trebuie doar să dirijeze activitatea independentă a acestora asemeni unui
maestru.Trebuie să înlesnim cunoașterea complexă a ecosistemelor din toate laturile:a valorilor
biodiversității,a faunei și florei specifice,a valorii economice, a valoarii spirituale,estetice,sanitare și
de patrimoniu național.
Pe parcursul activității se pot ivi și teme de cercetare care pot pune bazele altor activități
științifice și creative: proiectele de mediu. Excursia poate fi și un bun prilej de a conoaște elevii și în
afara mediului școlar, felul cum se comport între ei, cum socializează și bineînțeles cum se implică
în activitățile propuse. Rolul educativ al excursiilor este major înformarea unor tineri responsabili,
care să se comporte civilizat, cu dragoste și respect față de natură. Simple activități de observare sau
altele de implicare direct în igienizarea unor locuri, protecția unor specii sau doar simpla lor
contemplație și fotografiere pot trezi în sufletul unor copii sensibili sentimente nobile și trainice
totodată.
Disciplina este de asemeni impusă și liber consimțită pentru elevi, prin discuții și instructaje
realizate anterior. Ei conștientizează astfel că un comportament inadecvat sau iresponsabil poate
avea consecințe nedorite atât asupra propriei personae a celorlalți sau de unele fapte poate depinde
chiar reușita întregii activități și în consecință tot grupul trebuie să acționeze corespunzător.
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Responsabilitatea coordonatorului de excursie este de asemeni foarte mare indiferent de vârsta
elevilor, proporțională cu timpul excursiei și cu locul /itinerariul propus.
Pe lângă bucuria trăită de elevi și sentimentul de apartenență la colectivitate, ei pot încerca și
sentimente reale de mândrie pentru că, fără discuție, țara noastră este cea mai frumoasă, cu
ecosisteme dintre cele mai variate, unele dintre ele unice la nivel mondial. Trebuie să amintim și
beneficiile de ordin material întrucât în timpul excursiei putem colecta cu grijă, utilizând tehnici
adecvate, material natural care ne este necesar pentru lecții: frunze, fructe, semințe, conuri, cochilii
,insecte, probe de sol, nu doar de dragul de a lua ceva din natură , ci pentru a realize acele diorame,
colecții, ierbare care ne sunt utile în activitatea didactică ulterioară.
Elevii trebuie să conștientizeze că nu putem extrage din natură exemplare vii după bunul
nostrum plac chiar dacă o anumită specie este reprezentată printr-un număr mare de indivizi. Este
foarte important ca ei să înțeleagă că fiecare specie are locul și rolul ei în natură. Pierderea unor
specii lasă un gol în natură de neînlocuit.
Etapa de bilanț de încheiere a excursiei trebuie să se desfășoare în laboratorul de biologie
unde tot prin contribuția elevilor se realizează produsele finale .Perceperea și observarea naturii,
implicarea afectivă, asumarea responsabilității pot determina la elevi un comportament ecologic
adecvat și responsabil.
Astăzi mai mult decât oricând se impune o redimensionare a relaţiilor om-natură Prin
stăpânirea ştiinţei şi a tehnologiei ,omul a devenit specie dominant în ecosferă, putând transforma
mediul, adaptându-l la nevoile sale, în timp ce în cazul celelorlalte specii de vieţuitoare procesul
este invers - speciile se schimbă adaptându-se la condițiile de mediu. Însă omul, rămâne o parte
componentă (un subsistem) a sistemului ecosferei iar modificările unor trăsături ale ecosferei
determinate de om, până la urmă, se reflectă şi asupra lui.
Trebuie să ocrotim natura împotriva distrugerii, să-i sporim resursele pe măsura nevoilor
omenirii deoarece progresul socio-economic nu poate fi oprit. Intervenţiile brutale ale omului în
echilibrele sensibile şi fragile ale naturii afectează nu numai existenţa normală şi supravieţuirea
multor specii dar șidezvoltarea omenirii.
Această problemă nu poate fi rezolvată decât pornind de la cunoaşterea profundă,concretă a
speciilor de plante şi animale,a activităţii populaţiilor,a biocenozelorșia legilor care guvernează
natura,la acestea putând contribui și excursiile didactice.Atât asimilarea unor cunoștințe cât și
declanșarea trăirilor afective vor duce la acumularea unor experiențe de viață și la cristalizarea
sentimentului de mândrie patriotică față de frumusețea țării noastre.
Bibliografiegenerală:
• Nicola Ioan, Tratat de pedagogie școlară, Editura Aramis 2003
• Cristea D. Mihai,Biodiversitatea,EdituraCeres,Bucureşti 2006

138

Școala Românească în Anul Centenarului Marii Uniri

REPERE METODICE ÎN EFICIENTIZAREA LECŢIILOR DE
MATEMATICĂ
profesor Georgeta Colibaba
Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava
În România, reforma educaţiei şi-a propus să realizeze un învăţământ mai performant şi mai
pragmatic, racordat la standardele cu care se operează în ţările UE şi în alte ţări dezvoltate ale lumii.
Potrivit Raportului către UNESCO al Consilului Internaţional pentru Educaţie, în secolul
XXI educaţia se sprijină pe patru piloni importanţi: a învăţa să ştii, a învăţa să faci, a învăţa să fii şi
a învăţa să trăieşti împreună cu alţii. În funcţie de această optică dar şi de implicaţiile globalizării,
ale problematicii lumii contemporane, educatorii urmează să îndeplinească roluri noi: creatori de
situaţii de învăţare, mediatori în procesul cunoaşterii, de consilier, de agent al schimbării, de
implicare în luarea deciziilor de politică educaţională la diferite niveluri şi în inserţia profesională şi
socială corespunzătoare noilor condiţii de pe piaţa muncii. Toate acestea se adaugă rolului
tradiţional al profesorului de transmiţător de informaţii la care nu se renunţă dar a cărui pondere este
în scădere întrucât învăţământul modern este astăzi centrat pe competenţe.
Sensul schimbărilor în didactica actuală este orientat spre formarea de competenţe, adică a
acelor ansambluri structurate de cunoştinţe şi deprinderi dobândite prin învăţare, care permit
identificarea şi rezolvarea unor probleme specifice, în contexte diverse. Învăţarea nu mai poate
avea ca unic scop memorarea şi reproducerea de cunoştinţe: în societatea contemporană, o învăţare
eficientă presupune explicarea şi susţinerea unor puncte de vedere proprii, precum şi realizarea unui
schimb de idei cu ceilalţi.
Pasivitatea elevilor în clasă, consecinţă a modului de predare prin prelegere, nu produce învăţare
decât în foarte mică măsură. De fapt, prelegerea presupune că toţi elevii pot asimila aceleaşi informaţii,
în acelaşi ritm, ceea ce este departe de realitate. Pentru elevi, este insuficient dacă, în timpul unei ore,
ascultă explicaţiile profesorului şi văd o demonstraţie sau un experiment. Este mult mai eficient dacă
elevii participă în mod activ la procesul de învăţare: discuţia, argumentarea, investigaţia, experimentul,
devin metode indispensabile pentru învăţarea eficientă şi de durată.
Şcoala în ansamblu ei şi fiecare educator are obligaţia de a-i ajuta pe elevi să-şi formeze o
imagine corectă despre ei şi să-şi fixeze ţeluri în viaţă în raport cu aptitudinile şi posibilităţile lor reale.
Educatorul nu mai este unicul deţinător al informaţiei, iar învăţarea se face în parteneriat
profesor-elev, în acest caz elevul îşi asumă responsabilitatea învăţării.
Principiile procesului de învăţare activă bazat pe activitate interactivă bilaterală:
• crearea climatului psihosocial de învăţare;
• reciprocitatea relaţiilor profesor-elev prin adoptarea condiţiei de parteneriat în instruire;
• rolul major al dialogului;
• disciplina devine autodisciplină;
• autoritate neimpusă a profesorului;
• dezvoltarea abilităţii de lucru în grup;
• responsabilitatea pentru propria formare dar şi pentru a celorlalţi.
Teorii ale învăţării:
• Teoria asociaţională: Ideile apărute împreună au tendinţa de asociere tip Stimul – Reacţie (S – R )
• Teoria behavioristă: Învăţarea constă din răspunsuri repetate la stimulii externi de tipul S-R care
conduc la obţinerea unei experienţe sau a unui comportament.
• Teoria învăţării condiţionate: Învăţarea se bazează pe reflexele condiţionate
• Teoria învăţării prin perspicacitate: Învăţarea pe bazează pe încercare şi eroare, pe intuiţie sau
perspicacitate
• Teoria învăţării pe baza acţiunilor mentale: Învăţarea este rezultatul unei acţiuni mentale care
realizează înţelegerea, abstractizarea şi generalizarea informaţiilor
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• Teoria învăţării prin instruire: Învăţarea se bazează pe modelul didactic al profesorului. Este o
învăţare dirijată de tip tradiţional.
• Teoria învăţării prin descoperire: Este tipul de învăţare cel mai eficient care asigură dezvoltarea
personalităţii libere, independente şi creatoare.
• Teoria învăţării cibernetice: Învăţarea are loc după principiul feed-back-ului având ca aplicaţie
instruirea programată.
Învăţarea inovatoare are menirea de a pregăti indivizii să re/acţioneze în situaţii noi
presupunând calităţile autonomiei şi a integrării.
Apariţia noilor programe, centrate pe achiziţiile elevilor, impune anumite schimbări în
didactica fiecărei discipline. Diversificarea metodelor de învăţare, a modurilor şi formelor de
organizare a lecţiei, a situaţiilor de învăţare, constituie cheia schimbărilor pe care le preconizează
noul curriculum. Asigurarea unor situaţii de învăţare multiple creează premise pentru ca elevii să
poată valorifica propriile abilităţi în învăţare.
Metodele didactice reprezintă „o cale eficientă de organizare şi conducere a învăţării, un
mod comun de a proceda care reuneşte într-un tot familiar, eforturile profesorului şi ale elevilor săi“
(I. Cerghit, 2001, p.63).
Metoda poate fi privită şi ca „o modalitate de acţiune, un instrument cu ajutorul căruia
elevii, sub îndrumarea profesorului sau în mod independent, îşi înşusesc şi aprofundează cunoştinţe,
îşi informează şi dezvoltă priceperi şi deprinderi intelectuale şi practice, aptitudini, atitudini etc.“
(M. Ionescu, M. Bocos, 2001, p.122).
În didactica modernă „metoda de învatamânt este înteleasă ca un anumit mod de a proceda
care tinde să plaseze elevul într-o situaţie de învăţare, mai mult sau mai puţin dirijată care să se
apropie până la identificare cu una de cercetare ştiinţifică, de urmărire şi descoperire a adevarului şi
de legare a lui de aspectele practice ale vieţii“ (M. Ionescu, V. Chis, 2001, p.126).
Ca urmare, lecţii eficiente de matematică se pot realiza prin:
a) proiectare didactică eficientă
b) comunicare didactică eficientă între elevi şi profesor
c) utilizarea unor metode activ-participative centrate pe elev
d) utilizarea materialului didactic adecvat temei
e) alegerea unor metode eficiente de evaluare.
Proiectare didactică eficientă

Centrarea activităţii didactice pe formarea de competenţe la elevi este un proces complex ce implică
schimbări majore în planul didacticii disciplinei matematică:

•
•
•
•
•
•

învăţarea se realizează preponderent prin cooperare;
profesorul şi elevul devin parteneri în învăţare;
elevul rezolvă sarcini de lucru diverse;
elevul are o contribuţie activă la propria formare;
evaluarea pune accent pe elemente de ordin calitativ;
evaluarea vizeazaă progresul în învăţare.
În aceste condiţii, proiectarea în avans a activităţii didactice devine absolut necesară.

Proiectarea demersului didactic este activitatea desfăşurată de către profesor ce constă în anticiparea
etapelor şi a acţiunilor concrete de realizare a predării, actiune pe care profesorul o adaptează în fiecare an
colectivelor de elevi cu care lucrează. Primul pas în proiectarea eficientă a activităţii este proiectarea unităţii
de învăţare.
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SĂ DĂM CEZARULUI…
Trufin Magdalena profesor
Şcoala Gimnazială Regina Elisabeta, Rădăuţi
Dacă te uiţi suficient de atent, vei vedea că matematica apare in mai toate lucrurile care ne
înconjoară – de la clădiri, drumuri sau transport şi până la tehnologia atât de indragită de copii. Cert
este că toţi folosim matematica în diverse aplicaţii practice de zi cu zi, fie că ne dăm seama, fie ca
nu.
Matematica este limbajul universal al mediului nostru, ce a ajutat omenirea să explice
fenomene şi să creeze obiecte timp de mii de ani. De la jocuri simple, la gestionarea timpului,
matematica este vitală pentru a ajuta elevii să işi dezvolte creativitatea şi să îşi transforme dorinţele
în realitate.
Întrebarea întâlnită cel mai adesea în rândul elevilor este: „La ce o să-mi folosească atâta
matematică?”.
Bineînţeles, cel mai important beneficiu al matematicii este dezvoltarea gândirii şi
capacităţii de a procesa informaţii şi a extrage concluzii.
Participarea la programul de formare Citesc pentru a învăţa a fost o experienţă deosebită
pentru mine, ca profesor de matematică, deoarece am înţeles cât de importantă este, în atingerea
obiectivelor lecţiei, înţelegerea de către elevi a …cuvintelor!
Scopul acestui program este să sprijine profesorii în schimbarea viziunii despre de înseamnă
să fii profesor eficient la o anumită disciplină.A-i învăţa pe elevi cum să înveţe conţinuturi prin
lectură şi scriere, vorbire şi ascultare trebuie să meargă mână în mână cu instruirea în acea
disciplină, astfel încât elevii să dobândească instrumentele învăţarii pe tot parcursul vieţii.Profesorii
de diferite discipline nu pot fi doar specialişti ai acestor discipline, ci şi specialişti ai învăţarii, care
sunt conştienţi de impactul cititului şi al scrisului, al vorbirii şi ascultării asupra învăţarii respective
discipline.Atunci când elevii cunosc cum pot folosi lectura şi scrierea pentru învăţarea
conţinuturilor ei învaţă mai bine şi astfel contribuie la sentimental de success al profesorului şi al
elevului, deopotrivă.
Cuvintele sunt esența comunicării, ele crează magia limbajului, spune Chris Anderson directorul TED. El continuă cam așa: „cuvintele sunt cele care spun o poveste, construiesc o idee,
explică lucruri complexe, susțin un punct de vedere cu argumente sau lansează un apel la acțiune.”
“Aceste gânduri îmi vin în minte aproape de fiecare dată când sunt în clasă și mă
întreb...retoric: oare noi, profesorii, conștientizăm că, în fiecare clipă, formăm sau deformăm copii,
proiectăm sau frângem destine, prin tot ceea ce spunem și facem în clipa respectivă? O experiență
de învățare este o călătorie pe care elevul și profesorul o fac împreună prin limbaj, prin comunicare
și prin relaționare!(Liliana Romaniuc –preşedinta ARL România).
Cuvintele…ridică sau doboară! Ştiu asta! De zeci de ani, în învăţământul românesc,
inteligenţa unui copil este asociată cu performanţa acestuia la …matematică! Total greşit!!!Parcă
este o lege nescrisă, adânc întipărită în conştiinţa neamului…Si de aici, frustrări, etichetări, aripi
frânte, neputină, lacrimi, renunţare…Haideţi să privim păsările zburând!!!Îmi poate spune cineva,
când le urmărim zborul, care pasăre zboară mai frumos? Nu! Le oferim şanse egale tuturor elevilor?
Nu! Ne pasă câţi se pierd pe drum? Nu! Ce devin ei? Statistici !
Revenind la întrebarea pe care elevii o pun, „La ce o să-mi folosească atâta matematică?”,
ştiţi ce le-aş răspunde eu?
1. Matematica te ajută să construieşti obiecte!
Dacă intrebi orice constructor sau proiectant, iţi va spune cât de importantă este matematica
în construirea oricărui lucru. Pentru a crea ceva ce va rezista in timp şi va adăuga valoare casei tale
ai nevoie de creativitate, uneltele potrivite, dar, cel mai important, de o gamă larga de cunoştinte
matematice.
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Calcularea cantităţii totale de materiale necesare, măsurarea cu precizie a lungimilor,
lăţimilor şi a unghiurilor şi estimarea costurilor proiectului sunt doar câteva dintre cazurile în care ai
nevoie de matematică pentru crearea unor obiecte sau reparaţii în casă.
2. Matematica face gătitul distractiv!
In bucătărie găseşti mai multă matematică decât oriunde altundeva in casă. La urma
urmelor, reţetele sunt doar nişte algoritmi matematici sau operaţii de realizat pas cu pas.
Bucătăritul necesită diverse cunoştinte matematice, precum:
Măsurarea ingredientelor pentru a urmări o reţetă
Înmulţirea/ împărţirea fracţiilor pentru a determina cantităţile necesare pentru un anumit
număr de porţii
Calcularea timpului de gătire pentru fiecare element si ajustarea acestuia;
3. Matematica scoate riscul din calatorii
Matematica devine foarte utilă atunci când călătoreşti, de la calcularea combustibilului
pentru maşină in funcţie de kilometri parcurşi, la orientarea în spaţiu, folosirea unei hărţi şi
calcularea banilor in diverse valute.
4. Matematica te ajută să economiseşti bani
Mulţi experti sunt de acord că fără anumite abilitaţi matematice oamenii tind sa investească,
să economisească şi să cheltuie bani in funcţie de emoţii. De obicei, persoanele care nu stăpânesc
foarte bine anumite fundamente matematice fac greşeli financiare mai mari. Un elev care intelege
concepte precum cresterea exponenţiala, va şti să managerieze mult mai bine, spre exemplu, un
credit bancar.
Prin aplicarea lecţiilor de matematică in situaţii financiare şi bugetare, elevii pot învăţa cum
să-şi cheltuie şi să-şi economisească banii fără frică sau frustrare.
5. Matematica îţi permite să-ţi gestionezi mai bine timpul
Cea mai importanta resursă pe care o avem este timpul. In ritmul de trai din ce in ce mai
alert te poţi simţi uşor depăşit de atâtea lucruri ce trebuie făcute şi obiective ce trebuie atinse.
Respectarea programului cântăreşte în viaţa noastră de zi cu zi mai mult decât a cântărit
vreodată în istorie, dar este nevoie de mai mult decât a citi un ceas sau un calendar pentru a putea
rămâne în top.
Una dintre cele mai simple şi bune metode de a gestiona timpul este crearea unor liste cu
sarcini de făcut. Iată unde intră matematica in joc!
Acestea sunt doar câteva exemple de răspunsuri pe care le-aş da! Ca să-i pot convinge de
acest lucru aş avea nevoie de o programă mai aerisită, de nişte manuale atractive, colorate cu
imagini care să întărească spusele mele, cu situaţii practice care să-i atragă şi să simtă că ceea ce
învaţă, chiar le va folosi! Aş mai avea nevoie de nişte clase mai puţin populate, ca să pot acorda
atenţia cuvenită fiecărui copil, lucrând diferenţiat! Mereu caut noi metode pentru a
face,…comestibilă, matematica! Cu programul Reading to learn, chiar am învăţat multe şi le-am
aplicat cu succes la clasă! Ce ofer eu? Cunoştinţe, experienţă,drag de meserie, disponibilitate,
dorinţa continuă de a învăţa, empatie, emoţie…
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TRADIŢIONAL ŞI MODERN PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN
PREDAREA MATEMATICII
Prof. Cezar Platec
Colegiul Tehnic „Laţcu Vodă” Siret
Motto: “Adesea în calea celor care vor să înveţe stă autoritatea celor care predau”. ( CICERO )
Conceptul pedagogic de metodă didactică defineşte o acţiune cu funcţie (auto) reglatorie
proiectată conform „unui program care anticipează o suită de operaţii care trebuie îndeplinite în
vederea atingerii unui rezultat determinat”. (De Landsheere, Gilbert)
În ştiinţă, metoda este definită ca o „cale de cunoaştere” care produce informaţii, strategii,
principii, legi, paradigme, iar în pedagogie, metoda devine o „cale” necesară pentru
dobândirea cunoştinţelor şi capacităţilor proiectate la nivelul obiectivelor procesului de învăţământ
prin valorificarea principiilor specifice de proiectare şi de realizare a activităţii didactice, în termeni
de comunicare – cunoaştere – creativitate.
Metodele educaţionale raportate la istoricul lor în procesul didactic, sunt metode
tradiţionale şi metode moderne.
Opţiunea pentru o metodă sau alta este în strânsă relaţie şi cu personalitatea profesorului şi
gradul de pregătire, predispoziţie şi stilurile de învăţare ale grupului cu care se lucrează.
Metodele tradiţionale, bine cunoscute, sunt folosite aproape în exclusivitate, deşi rezultatele
demonstrează că, pentru activitatea formativă, nu sunt nici suficiente, nici total eficiente. De altfel,
nu se poate face o delimitare fermă între metodele tradiţionale şi cele moderne; mai degrabă se
poate spune că, în funcţie de abordările profesorului, bariera dintre ele se atenuează sau poate chiar
să dispară.
Metodele tradiţionale, centrate pe profesor ca sursă de informaţii, oferă o comunicare
unidirecţională, transmitere de cunoştinţe, evaluare sub forma reproducerii, presupun pasivitatea
elevului şi autoritatea profesorului. Exemple: metodele expozitive (prelegerea, explicaţia,
instructajul etc.), conversaţia, dramatizarea etc.
Metodele moderne, de participare activă, au meritul de a genera contexte în care se
manifestă diferenţele. Aplicarea lor duce la provocări ale elevilor de a-şi reorganiza experienţele, ca
urmare a participării active la lucrul de grup. Ele sunt centrate pe elev şi activitate, implică o
comunicare multidirecţională, pun accent pe dezvoltarea gândirii, pe formarea de aptitudini şi
deprinderi, evaluarea este formativă, încurajează parteneriatul profesor-elev. Exemple: dezbaterea,
problematizarea, jocul de rol, brainstorming-ul, studiul de caz, învăţarea prin cooperare (mozaicul,
activitatea în perechi etc.), conversaţia euristică etc.
Tipuri de metode activ-participative:
• Discuţia în grup – cei care învaţă lucrează împreună în grupuri, pe activităţi structurate de
profesor sau de ei înşişi. Se poate lucra astfel pentru pregătirea unei prezentări, a unui studiu de caz.
• Reţeaua în discuţie – poate fi o etapă pregătitoare pentru dezbatere. După stabilirea temei
profesorul/moderator adresează o întrebare prin care se solicită un răspuns pozitiv/negativ
argumentat. Elevii identifică argumentele şi le clasifică în pozitive/negative; pro şi contra, pe
perechi/grupe. Moderatorul intervine în timpul dezbaterii atunci când este cazul, asamblează
concluziile şi/sau soluţiile găsite.
• Dezbaterea în grup – cuprinde activităţi orientate asupra sarcinii şi activităţilor care au ca scop
deblocarea, înţelegerea şi exprimarea sentimentelor. Pot apărea divergenţe de opinii, participanţii îşi
elaborează şi îşi prezintă propriul punct de vedere bazat pe argumente şi trebuie să fie capabili să
facă faţă dezbaterilor determinate de existenţa unor puncte de vedere diferite.
143

Școala Românească în Anul Centenarului Marii Uniri

• Jocul de rol – este o metodă antrenantă şi atractivă, al cărei scop este acela de a furniza o
experienţă apropiată de realitate. Cei implicaţi realizează o dramatizare neoficială, jucând rolurile
unor personaje diferite, în anumite situaţii şi în mod spontan. Metoda are ca avantaje: dezvoltarea
unor abilităţi de relaţionare, dezvoltarea empatiei, stimularea dialogului şi a deschiderii către
comunicare.
• Studiul de caz – este poate cea mai răspândită metodă activ-participativă şi implică, pe de o
parte, analiza, identificarea faptului sau a opiniei, aprecierea şi testarea alternativelor, luarea în
considerare a valorilor; pe de altă parte, aplicarea sa la viaţa reală.
• Jocurile – pun în competiţie grupuri de participanţi care exprimă, fiecare, un punct de vedere.
Deşi tradiţională, metoda poate fi reconsiderată din perspectiva metodelor participative, mărindu-i
astfel eficienţa.
• Filmele – de idei sau de acţiune, pot deveni un pretext pentru o dezbatere de grup. Din punct de
vedere didactic, pentru că atenţia trebuie concentrată în timpul derulării filmului asupra uneia sau
mai multor probleme, se recomandă pregătirea anterioară a participanţilor pentru acest gen de
activitate, utilizarea pe parcurs a unor chestionare/fişe, organizarea de dezbateri, combinând şi alte
metode.
• Brainstorming-ul – presupune: analiza şi pregătirea (enunţarea problemei, prezentarea ei clară,
organizarea spaţiului de desfăşurare, stabilirea duratei, asigurarea de mijloace logistice),
desfăşurarea propriu-zisă (activitate individuală sau de grup, discuţie liberă/spontană sau cu
dezvoltare progresivă, discuţia riscurilor), selecţia, trierea şi evaluarea ideilor, fişa de evaluare.
• Spargerea gheţii – specifică sesiunilor de formare a adulţilor, poate fi adaptată şi în activitatea
la clasă, mai ales pentru a-i determina pe membrii unui grup să se familiarizeze unii cu alţii.
• Acvariul – metodă de observaţie activă folosită pentru exersarea posibilităţii de a da şi de a
primi feed-back asupra activităţii desfăşurate. Modalitatea de desfăşurare este următoarea: un grup
mic este plasat în centrul unui grup mai mare, astfel încât grupul concentri exterior să poată observa
şi analiza interacţiunile şi comportamentul celor din grupul mic (joc de rol, discuţie, simulare,
luarea unei decizii colective, rezolvarea unei probleme).
• Cafeneaua – formă particulară a dezbaterii, este un exerciţiu practic de management al calităţii
prin implicarea grupurilor de interes în luarea deciziilor şi ameliorarea calităţii printr-un continuu
proces de optimizare.
• Mozaicul – presupune învăţarea prin cooperare şi are ca avantaje: stimularea încrederii,
dezvoltare gândirii logice, critice şi independente individuale şi de grup; formarea şi stimularea
abilităţilor de comunicare argumentativă şi de relaţionare în cadrul grupului.
• Cubul – se foloseşte atunci când se doreşte explorarea unui subiect din mai multe perspective
pentru că oferă posibilitate unor abordări complexe şi integratoare.
• Ştiu/vreau să ştiu/am învăţat – metodă care fructifică achiziţiile anterioare ale elevilor şi se
poate aplica la lucrul în perechi sau în grupuri de patru prin completarea unei fişe şi compararea, în
final, a informaţiilor cunoscute cu cele învăţate.
• Turul galeriei – poate fi folosită pentru interevaluarea produselor unei activităţi de grup.
În ultima perioadă, metodologia didactică a înregistrat evoluţii spectaculoase aliniindu –se la
situaţiile şi exigenţele noi, complexe ale învăţământului contemporan. Se doreşte trecerea de la
didactica „tradiţională” în care predarea a funcţionat ca scop în sine, fiind centrată pe
„transmiterea”, „expunerea”, „comunicarea” cunoştinţelor, la învăţământul modern care caută să
păstreze un echilibru între munca individuală şi lucrul în grup, să îmbine învăţarea individuală cu
învăţarea interdependentă, prin cooperare sau colaborare, să asocieze exerciţiul individual
exerciţiului interacţiunii cu ceilalţi.
Pentru evaluarea activităţii elevilor se pot folosi metode alternative care oferă elevului
posibilitatea de a demonstra ceea ce ştie într-o varietate de contexte şi situaţii; oferă profesorului o
imagine la zi asupra performanţelor elevilor; exersează abilităţile practic-aplicative ale
elevilor. Metode alternative de evaluare sunt:
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• Observaţia directă a elevilor în timpul activităţii pe baza unui plan dinainte elaborat, folosind
ca instrumente: fişa de observaţie curentă, fişa de evaluare calitativă individuală, scara de
clasificare, lista de control, fişa de caracterizare psiho-pedagogică. Observaţia este deseori însoţită
de aprecierea verbală.
• Investigaţia – prin îndeplinirea unei sarcini de lucru precise în timpul unei ore de curs.
• Proiectul – permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării, ajutând la identificarea unor
calităţi individuale ale elevilor.
• Portofoliul – instrument de evaluare complex, flexibil şi integrator, ce include experienţa şi
rezultatele relevante obţinute prin celelalte metode de evaluare. Este „cartea de vizită” a elevului,
deoarece prin utilizare lui se urmăreşte progresul de la un semestru la altul, de la un an şcolar la
altul.
• Eseul tematic – formă complexă de evaluare care presupune o activitate laborioasă, evaluarea
făcându-se sub două aspecte: unul al formei şi conţinutului, altul al modalităţilor de prezentare.
În evaluarea continuă metodele tradiţionale nu reprezintă ceva perimat. Ele rămân metodele
de evaluare cel mai des utilizate, dacă asigură calitatea corespunzătoare a instrumentelor şi
echilibrul între probele orale, scrise şi practice. Printre metodele tradiţionale de evaluare se
numără: verificarea scrisă (cu subiect unic/cu subiecte diferenţiate), probele orale, probele
practice (experienţe de laborator, lucrări experimentale, de atelier, schiţe, desene, grafice).
Alegerea metodelor pentru predarea/evaluarea unei şedinte sau alteia depinde însă de:
obiectivele operaţionale ale lecţiei, conţinutul acesteia, nivelul de pregătire al elevilor, asigurarea
materială şi timpul de care dispune profesorul. Valoarea unei metode se poate constata numai
aplicând-o. O metodă bună este aceea care corespunde pe deplin condiţiilor concrete ale unei
anumite părţi a lecţiei şi care asigură îndeplinirea obiectivelor operaţionale ale acesteia la nivelul cel
mai înalt.
Aşadar, ca profesori trebuie să îmbinăm informativul şi formativul în devenirea ca
personalitate a elevului. Să transmitem cunoştinţe, dar să creăm şi atitudini – sau, cum frumos
spune Constantin Noica, “stări de spirit” (cum ar fi, de exemplu, dorinţa de a încorpora în spiritul
tău o anumită trăire, un anumit sentiment, pentru a face să se dezvolte astfel nu numai gândul din
gând, dar şi sentimentul din “sentiment”).
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SAREA NOASTRĂ CEA DE TOATE ZILELE
Profesor Bădăluță Cristina Daniela
Școala Gimnazială ”Constantin Morariu” Pătrăuți
Cine nu a auzit de povestea „Sarea în bucate”,în care preţuirea şi iubirea faţă de părinte este
comparată cu aceasta?De ce ne întâmpinăm oaspeţii de seamă cu pâine şi sare?
Pe lângă un Drum al mătăsii a existat şi un Drum al sării.(Via Salaria).
Sarea de bucătărie,aşa cum îi spune şi denumirea,este cea mai des întâlnită sare din fiecare
casă şi de aceea vrem să ştim mai multe despre ea.
În lucrarea de faţă se prezintă un scurt istoric al sării, zăcămintele de sare gemă, câteva
dintre proprietăţile fizice şi chimice, utilizările şi rolul fiziologic şi nu în ultimul rând ca importanţă
implicaţiile exploatării şi utilizării sării asupra mediului înconjurător.
Sarea-monedă de schimb sau ofrandă
Controversata sare de bucătărie - clorura de sodiu - este folosită de om doar de câteva mii de
ani încoace, perioada de timp relativ redusă în raport cu vârsta sa istorică. Primele mărturii scrise
despre folosirea sării în alimentaţie datează din urmă cu 5000 de ani, la egipteni, care o utilizau
pentru conservare.
Mai târziu, grecii au inventat metode de prelucrare a peştelui sărat, iar dacii a brânzeturilor
cu adaos de sare. În antichitate, sarea se obţinea cu multă greutate, procurarea ei fiind un adevarat
lux. Romanii o foloseau ca monedă de schimb, soldaţii primind lunar pe lângă bani şi un săculeţ cu
sare, denumit "salarium". De altfel, sarea a fost folosită multă vreme ca obiect de schimb, şi în
Africa, Asia Centrală, America de Nord şi Centrală, excepţie facând Canada, unde populaţiile
băştinaşe n-au utilizat-o în alimentaţie decât după contactul cu europenii cuceritori.
În vremea Imperiului Roman, unul dintre principalele drumuri pe care sarea era transportată
purta numele de Via Salaria. Atunci, accesul la sare era privilegiul claselor superioare.
Tot comerţul din Antichitate a devenit dependent de sare după ce s-a descoperit faptul că
aceasta este şi un bun conservant.
Pe suprafeţe întinse din Africa şi din Tibet, sarea a fost, vreme de secole, o puternică
monedă de schimb.
În Grecia Antică, sarea era utilizată ca ofrandă adusă zeilor, în cadrul ritualurilor religioase.
Zăcăminte de sare
La începuturi, sarea era obţinută prin evaporarea apei de mare. Mai apoi, prin evaporarea
apei din soluţiile (lacuri, izvoare) saline şi, mai târziu, prin exploatări miniere.
Zăcămintele de sare se prezintă sub formă de masive, cu apreciabile întinderi în suprafaţă şi
adâncime. Din punct de vedere geologic, în România sunt cunoscute depozite evaporitice asociate
cu roci carbonifere sau cu roci detritice, aparţinând mai multor nivele stratigrafice. Sarea s-a format
în Triasic şi Miocen. În special Miocenul prezintă în ţara noastră o extindere mai largă de sare şi
săruri de K cu acumulări de importanţă economică. Din punct de vedere geologic masivele
reprezintă o formă secundară de zăcământ rezultată prin modificarea formei primare datorită
presiunilor tectonice tangenţiale, care au făcut ca sarea fiind plastică să se aglomereze şi să
străpungă stratele acoperitoare.
În România zăcăminte de sare se află în localităţi care poartă des denumirea de ocnă (mină
de sare) ca de exemplu: Ocna Sibiului, Ocnele Mari, Ocna Mureş, Ocna Dejului, Târgu Ocna, etc.
Ocnă este termenul învechit folosit pentru minele de sare (termenul modern: salină).
Zăcământul Cacica este situat la limita dintre unitatea pericarpatică şi platforma
moldovenească. Este constituit din două lame de sare cu lungimi de 1600 - 2000 de metri,lăţimea de
600 de metri fiecare şi grosime de până la 250 de metri, totalizând un total de 238 milioane de tone
de sare. Concentraţia sării de aici este de 84,71%. Până în 1785 resursele de sare de la Cacica au
fost exploatate prin mijloace tradiţionale, prin evaporarea apei sărate din izvoarele existente în zonă.
De la data amintită începe aici exploatarea industrială a zăcământului, iniţial prin extragerea
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mineralului cu târnăcoape, ciocane, dălţi şi pene de oţel, iar din 1959 prin dizolvarea sării în bazine
subterane.
Proprietăţile şi utilizările clorurii de sodiu
• Sare neutră provenită de la hidracidul HCl (acid clorhidric).
• Sărurile provenite de la hidracizi se denumesc: nemetal + sufix “ură” de metal.
• Sărurile rezultă din reacţia chimică dintre un acid şi o bază.
• Sarea de bucătărie se obţine prin reacţia dintre acid clorhidric şi hidroxid de sodiu.
• HCl + NaOH
NaCl + H2O
• Masa molară este de 58,45.
Cristalizează în reţea ionică de tip cub cu feţe centrate,
în care fiecare ion de Cl- este înconjurat la distanţă agală de 6
ioni de Na+ şi invers, rezultând o coordonare Na:Cl = 6: 6, ionii
de Na+ şi de Cl- ocupând alternativ nodurile reţelei cristaline.
La temperaturi mai mici de 15°C cristalizează ca
dihidrat, iar deasupra acestei temperaturi, anhidru.
Sarea gemă şi sarea de bucătărie sunt higroscopice,
fenomen care se datorează impurităţilor (mai ales clorurii de
magneziu – MgCl2).
Proprietăţi fizice:
• densitatea 2,1- 2,6 g/cm3
• punct de topire 8040 C
• punct de fierbere 14400 C
• luciul sticlos
• duritatea 2
• casantă
• clivaj perfect după suprafaţa de cub
Proprietăţi chimice
Reacţionează cu:
• acizii tari
2NaCl + H2SO4
Na2SO4 + 2HCl
• alte săruri dând reacţii de schimb
NaCl + AgNO3
AgCl + NaNO3
• descompunere sub acţiunea curentului electric
2NaCl
2Na + Cl2
Domenii de utilizare:
• constituie un conservant şi condiment de bază în alimentaţie, fiind folosită în industria
conservelor.
• în tăbăcărie
• în industria chimică fiind întrebuinţată ca materie primă pentru fabricarea de:
• acid clorhidric (HCl),
• clor (Cl2),
• hidroxid de sodiu (NaOH, cunoscut sub denumirea populară de sodă caustică),
• sodiu metalic etc.
Acţiunea fiziologică a sării
Triburile şi, mai apoi, popoarele migratoare nu prea aveau nevoie de sare.. Oamenii îşi luau
doza necesară din carnea crudă, afumată sau friptă şi din lapte. Mai târziu, omul a constatat că
legumele şi carnea sunt mai gustoase fierte.
Totuşi, ceva lipsea. S-a descoperit sarea, care, dintr-o dată, a ajuns la mare preţ.
Deşi sarea de bucatărie ajută la reţinerea apei în ţesuturi, sodiul poate afecta grav inima şi
rinichii.
În timp, folosirea în exces a sării (clorura de sodiu) creşte riscul apariţiei hipertensiunii
arteriale, a bolilor de rinichi, osteoporozei şi a cancerului de stomac.
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Consumul recomandat de Organizaţia Mondială Sănătăţii pentru un adult sănătos este de 46 g de sare pe zi, adică aproximativ o jumătate de linguriţă.
Sodiul este un microelement cu proprietatea de a menţine constant echilibrul apei la
exteriorul celulelor, spre deosebire de potasiu, care realizează acelaşi lucru, dar pentru interiorul
acestora.
O alternativă a sării de bucătărie este sarea pe bază de potasiu, cunoscută şi ca sare fără
sodiu sau sare medicinală. Unii îi reproşează gustul amărui, "sălciu". Cei care au trecut pragul
psihologic şi au înţeles că se poate avea o alimentaţie gustoasă şi fără sare vor fi mai sănătoşi.
Reducerea consumului zilnic de sare. Sarea se va consuma cu atenţie, în funcţie de gradul
HTA (1-5g/zi). Alimentele se gătesc fără sare, raţia permisă adăugându-se la masă după gust şi caz.
Adăugarea de sare fără sodiu (care conţine potasiu) va fi făcută numai după consultarea medicului,
deoarece aceasta este uneori dăunătoare.
Printre alimentele extrem de bogate în sare se numără mâncarea de tip fast - food,
conservele, pizza ambalată, aripioarele de pui, cheeseburgerii, telemeaua, caşcavalul, mezelurile şi
ketchupul.
Consumul de sare iodată previne apariţia bolilor tiroidei. Iodul este un element care face
parte din structura hormonilor secretaţi de către glanda tiroidă, hormoni esenţiali în timpul vieţii
prenatale pentru dezvoltarea sistemului nervos, iar ulterior, pentru buna dezvoltare a organismului
în ansamblu. Se ştie ca deficitul de iod determină o creştere a volumului glandei tiroide, afecţiune
cunoscută şi sub numele de "guşă". Aceasta este numai una dintre manifestări, cea mai vizibilă, mai
uşor de detectat prin observaţie directă şi diferite măsurători dar nu este singură.
Salinoterapia este procedeul prin care persoanele inhaleaza aerosolii salini, cu ajutorul
cărora sunt tratate diverse afecţiuni, în principal afecţiunile respiratorii.
Termenul provine din cuvintele: Salină care înseamnă exploatare de sare la adâncime şi
Terapie care înseamnă tratare/vindecare.
Salinoterapia se practica din timpurile străvechi, din vremurile în care omul a început să
exploateze şi să consume sarea, acesta realizând şi simţind empiric efectele aerosolilor salini asupra
organismului.
Salinoterapia implică pe de o parte, inhalarea pe căile respiratorii a aerosolilor salini, iar pe
de altă parte, absorţia aerosolilor salini prin intermediul pielii. Pielea este considerată al doilea
organ de respiraţie (după plămâni) al corpului.
Sarea-cauza poluării mediului
Datorită metodei de exploatare a sării, numită “exploatare umedă”, dar şi a nepăsării
criminale, perimetrele de sub sondele de exploatare s-au unit, în timp, formând caverne uriaşe, care
din cauza exploatării iraţionale, se prăbuşesc şi înghit tot ce este în jurul lor.
La Ocnele Mari se exploatează sare încă de pe timpul dacilor. Zăcământul de sare care se
află pe raza Ocnelor Mari e de nouă miliarde de tone. Numai 50 de tone de sare s-au exploatat din
zăcământ în 2.000 de ani.
Din cauza exploatărilor de sare, a unirii sondelor între ele şi a golurilor formate în subteran,
în anul 2001 au apărut primele prăbuşiri de teren. Tot aici, au fost prăbuşiri şi în 2002, 2004 şi
2005.
S- ajuns în prezent ca oraşul vâlcean Ocnele Mari să fie ameninţat cu dispariţia de pe harta
României. Zăcămintele de sare masiv exploatate în ultimii zeci de ani au condus la surparea
pereţilor din galeriile subterane.
Autorităţile spun că, în următorii ani, pământul va continua să se surpe, multe alte goluri
subterane formate în urma extracţiilor masive de sare se vor prăbuşi şi va disparea orice urmă de
civilizaţie. Zona va deveni pustie!
Una din cauzele poluării apei este şi sarea presărată în timpul iernii pe şosele, care este
purtată prin sol de apa de ploaie şi zăpada topită.
În tot ceea ce facem trebuie să existe o măsură pentru a fi în echilibru cu natura şi cu noi
înşine.
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Să nu uităm din înţelepciunea popoarelor:
Proverbe româneşti:
• „Nu e meşteşug a gătii mâncare,ci e meşteşug a o potrivii de sare.”
• „Până nu mănânci cu omul o baniţă de sare, nu-l cunoşti.”
• „Sarea-i bună la fiertură însă nu peste măsură.”
Bibliografie
• Gheorghiu, C., Panait, C. (1990), Chimia Manual pentru clasa a VIII-a, Editura Didactică şi
pedagogică, Bucureşti
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MATEMATICA FINANCIARĂ (I)
Prof. Negrea Daniela,
Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir”, Suceava
Matematicile financiare constituie o ramură a Matematicilor Aplicate care se preocupă de
analiza pieţelor financiare. Aceasta ramură este în strânsă legatură cu Economia financiară, dar este
mai restrânsă şi mult mai abstractă. Obiectul Matematicilor financiare constă în utilizarea
raţionamentului matematic riguros sau a metodelor numerice în vederea studierii modelelor
economico-matematice ale operaţiunilor financiare ce apar în Economia financiară.
Matematicile financiare urmăresc să impună logica şi rigoarea raţionamentului matematic în
introducerea, prezentarea şi studiul modelelor economico-matematice ale operaţiunilor financiare,
prin care se plasează anumite sume de bani în anumite condiţii şi se urmăreşte şi analizează
rentabilitatea unor astfel de plasamente. Matematicile financiare sunt înrudite cu Ingineria
financiarăcu care de multe ori chiar se confundă. Totuşi, Matematicile financiare se preocupă cu
derivarea modelelor matematice aplicabile Finanţe, pe când Ingineria financiară se preocupă mai
ales de aplicaţii.
Operaţiunile financiare pe care Matematicile financiare şi le propune să le studieze
intereseaza atât instituţiile financiare (bănci, burse, case de pensii şi economii, societăţi de asigurări,
societăţi de acţiuni), cât şi pe particulari, care se preocupă de investiţii. Mai toată lumea urmăreşte
să-şi plaseze banii cât mai convenabil sau să facă anumite împrumuturi pentru investiţii industriale,
agricole, pentru a cumpăra o maşină, o locuinţă etc.
Cu ajutorul teoriei Matematicilor financiare putem estima preţul unui titlu de valoare sau
putem determina preţul valorilor derivate, e.g. contracte futures, opţiuni, sau putem găsi un
portofoliu optimal în concordanţă cu nevoile fiecarui investitor. Matematica financiară este
matematica investiţiilor şi a riscului exemplificată și în paragrafele ce urmează:
Întâlnim adesea în vorbirea curentă exprimări de felul : 1) dețin capital în proporție de 70%
iar (30%) asociatul meu; 2)preferintele consumatorilor sunt de 25%, pentru produse lactate
dieteice, iaurt 35%, smântână 30%, 3)sansele de caștig ale echipei A în detrimentul echipei B sunt
de 30%; etc.
În toate enunturile de mai sus apare noțiunea de procent (p% - citim “p la suta”). În toate
cazurile mărimile se compară cu 100.
DEFINIȚII:
• Un raport de forma p/100, p>= 0 se numeste raport procentual;
• p/100 se noteaza p% și se citeste “p la sută”;
• 1/100 se numește procent, iar p/100 reprezintă p procente.
Valoarea la care se face raportarea procentuală se numeste valoare de bază.
Valoarea care se compara cu valoarea de bază se numește valoare procentuală.
In general valoarea de bază (a) se asociazăcu 100, iar valoarea procentuală (b) se
asociază cu un numar “p”. Astfel avem urmatoarea așezare a datelor:
a………………100
b………………p
_____________
De unde rezultă că b/a=p/100.
PROBLEME:
1) Se consideră două vase de 5 l si 10 l. În primul vas se află 3 l de apă, iar în al doilea vas
se află 4 l de apă.Să se exprime în procente cât este gradul de umplere al fiecărui vas.
Rezolvare: Pentru primul vas volumul său (5 l) reprezintă valoarea de bază, iar gradul de
umplere (3 l) reprezintă valoarea procentuală. Atunci, pentru un vas de 100 l avem un grad de
umplere egal cu p. Aplicând regula de trei simplă găsim:
150

Școala Românească în Anul Centenarului Marii Uniri

5 l …………………………..3 l
100 l…………………………p l
_____________________________
P=3×100/5=60% l
Deci 60% este raportul procentual de umplere al primului vas, adică mai mult de jumatate
din vas este cu apă.
Procedând analog pentru al doilea vas vom găsi p=4×100/10=40%
2) Un televizor costă 160 $.Cu ocazia sărbătorilor de Crăciun se acorda o reducere de
15%. Cât trebuie plătit pentru televizor?
Rezolvare: Cumpărătorul plătește cu 15/100 × 160 = 24 $ mai putin. Deci, pentru un
televizor se plătește 160 – 24 = 136 $.
Aflarea a “p %” dintr-un număr
Problema:
Din salariul de 7 540 000 lei, un angajat contribuie la fondul de asigurări sociale și
sănătate cu 7%. Cu ce sumă contribuie salariatul?
Rezolvare: Vom rezolva problema prin 2 procedee:
a) se folosește regula de trei simplă:
7 540 000…………………….. 100
b
…………………….. 7
_____________________________
Rezulta că b=7 540 000 × 7/100 = 527 800 (lei)
b) se determină cât la sută reprezintă 7% din 7 540 000 efectuând produsul 7/100 × 7.540
000 = 527 800 (lei)
□REȚINEM!
Pentru a determina p% dintr-un număr a se procedeazăastfel:
-se aplică regula de trei simplă;
-se înmulțește p/100 cu numărul și se obține b=p/100 × a
Aflarea numărului când se cunoaște “p%” din el
Probleme:.
2) După o reducere de 20% prețul unui tricou este de 360 000.Care a fost prețul înainte de
reducere?
Rezolvare:
a) Fie “a” prețul inițial al tricoului. Atunci noul prețreprezintă 80/100 din prețul inițial.
Așadar, 360 000 = 80/100 × a. Rezultă că a = 360 000 × 80/100 = 450 000
b) Folosim regula de trei simplă :
a…………………….. 100
360 000…………………… 80
_______________________________
a = 360 000 × 100/80 = 450 000.
□RETINEM!
Pentru a afla numărul “a” când se cunoaște p% din el este “b” se procedează astfel:
-p/100 × a = b => a = b × 100/p;
-se aplica regula de trei simplă ;
Aflarea raportului procentual
□RETINEM!
Pentru a determina cât la sută din “a” reprezintă “b” se procedează prin una din modalitățile:
se scrie p/100 × a = b și se calculează p/100 = b/a ;
se află din proporția b/a = p/100 ;
se aplică regula de trei simplă.
In practică, în afara de procente se mai folosesc și alte rapoarte remarcabile cum ar fi
rapoartele cu numitorul 1000. Un raport de forma p/1000 notat p‰ se numeste promilă.
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PROBLEME DE CONSTRUCȚII GEOMETRICE
Profesor de matematică, Olarean Liviu Napoleon
Liceul Tehnologic ,,Vasile Gherasim’’ Marginea
Ce este o problemă de construcții geometrice? 51
Găsirea (determinarea) pe foaia de desen a unor puncte sau linii căutate, pornind de la
anumite puncte și linii date cu ajutorul unor instrumente prezentate (date), este o problemă de
construcții geometrice.
Cele cinci construcții fundamentale:
• Prin două puncte distincte se poate duce o dreaptă.
• Cu centrul într-un punct oarecare și cu o rază dată se poate construi un cerc.
• Un punct poate fi determinat de intersecția a două drepte.
• Punctele pot fi determinate de intersecția unui cerc cu o dreaptă.
• Punctele pot fi determinate de intersecția a două cercuri.
Rigla și compasul
LEMĂ:
Orice problemă de construcții geometrice cu rigla și compasul este rezolvabilă când ea poate
fi redusă la o combinație în număr limitat (finit) a celor cinci construcții fundamentale.
Problemele cu rigla și compasul sunt interesante datorită particularităților riglei și ale
compasului. Se știe că:
COMPASUL:
• conservă distanța
• se pot construi puncte egal depărtate de un
punct dat
• se trasează un cerc de caracteristici date
• se pot transpune segmente de o lungime
dată
• se pot compara segmente

RIGLA:
• conservă direcția
• se pot construi puncte coliniare cu două
puncte date
• se poate construi o dreaptă
• se poate verifica coliniaritatea

• se poate prelungi o dreaptă

Încă din antichitate au rămas probleme celebre care nu s-au putut rezolva cu rigla și
compasul:
• Cuadratura cercului
• Dublarea cubului
• Trisecțiunea unghiului
Aceste probleme au primit rezolvări aproximative. Mari matematicieni ai lumii antice au
încercat să găsească soluții la aceste probleme. De-a lungul istoriei majoritatea matematicienilor au
încercat să rezolve aceste probleme. În secolul al XIX-lea s-a demonstrat că dublarea cubului și
cuadratura cercului nu se pot rezolva cu rigla și compasul.
I.CONSTRUCȚII GEOMETRICE ELEMENTARE
În rezolvarea problemelor de construcții geometrice s-au consacrat construcții geometrice
elementare:
• construcția mediatoarei unui segment
• construcția mijlocului unui segment
51
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construcția bisectoarei unui unghi
construcția unui unghi congruent cu un unghi dat
construcția unei perpendiculare dintr-un punct exterior pe o dreaptă
construcția unei perpendiculare pe o dreaptă într-un punct al ei
construcția tangentei la un cerc într-un punct dat
construcția tangentelor la un cerc paralele cu o dreaptă dată
construcția tangentelor dintr-un punct exterior dat la un cerc dat
construcția cercului circumscris unui triunghi dat
construcția unei paralele la o dreaptă printr-un punct exterior dat
construcția unui arc capabil de un unghi dat
II.CONSTRUCȚIA TRIUNGHIURILOR
Construcția unui triunghi este strâns legată de cazurile de congruență a unui triunghi:
1. CAZUL L.L.L. – în acest caz dacă lungimea oricărei laturi este mai mică decât suma
lungimilor celorlalte două laturi, atunci se poate construi triunghiul. De preferință se ia pe orizontală
latura mai lungă și alegem doar triunghiul care are vârful deasupra laturii orizontale
2. CAZUL L.U.L.
3. CAZUL U.L.U. – În acest caz se poate construi triunghiul dacă după ce am construit
latura cunoscută vom construi celelalte două laturi ale unghiurilor cunoscute în același semiplan. În
plus, triunghiul se poate construi doar dacă suma unghiurilor cunoscute este mai mică de 180°.
La primele lecții de construcții ale triunghiurilor este indicat de arătat că se pot construi
două triunghiuri diferite congruente cu triunghiul dat, dar de obicei se consideră doar triunghiul care
are vârful situat în partea superioară a paginii, ținând cont de trasarea laturii mai lungi de preferință
pe orizontală.
III.CONSTRUCȚIA PATRULATERELOR
IV.CONSTRUCȚIA CERCURILOR
V.CONSTRUCȚIA DE UNGHIURI
VI.CONSTRUCȚIA DE FIGURI ECHIVALENTE
VII.CONSTRUCȚIA POLIGOANELOR REGULATE
VIII.CONSTRUCȚIA DE EXPRESII ALGEBRICE
Pe lângă aceste construcții foarte interesante sunt și cele care privesc construcția de
ornamente.
În ultimul timp, datorită progresului în informatică, au apărut diferite programe care ajută la
rezolvarea de probleme de matematică și ajută inclusiv la reprezentarea grafică a funcțiilor sau
diferitelor figuri geometrice.
Totuși, frumusețea construcțiilor cu creionul pe foaia de hârtie care ajută de multe ori în
rezolvarea problemelor, nu se compară cu oferirea pe tavă a unui rezultat oferit de un algoritm scris
de o echipă de matematicieni și informaticieni.
Deosebit de interesante sunt problemele de locuri geometrice. Este bine de introdus în
gimnaziu noțiunea de loc geometric. După părerea mea, elevii asociază mai bine noțiunea de cerc
cu ,,locul geometric al punctelor egal depărtate de un punct fix’’ decât cu ,,mulțimea punctelor egal
depărtate de un punct fix’’.
Pentru elevii din ciclul gimnazial este greu de înțeles că între două puncte oarecare foarte
apropiate de pe un cerc sau de pe un segment se găsesc o infinitate de puncte.
,,CERCUL MEDIILOR’’
Este interesant de observat cum putem reprezenta geometric media aritmetică, media
geometrică și media armonică folosind un cerc cu diametrul egal cu suma numerelor pozitive a și b.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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JOCUL DIDACTIC LA ORELE DE GEOGRAFIE ŞI ŞTIINŢE ALE
NATURII
Prof.inv.primar Puiuleţ Diana
Şcoala Gimnazială ,,Petru-Muşat” Siret
Omul ca fiinţă raţională prefigurează , îşi imaginează ceea ce vrea să edifice.În mintea sa
el realizează un plan. Se pune problema transformării planului ideal în plan real sau în
realitate.Pentru parcurgerea distanţei între ideal şi real, grecii antici au propus expresia methodos
(odos-cale, drum; metha-către, spre), ceea ce înseamnă cale de urmat în vedrea atingerii unui scop,
un mod de urmărire,de căutare, de cercetare în vederea descoperirii, a aflării adevărului.Alte
semnificaţii:cale spre... drumul spre... cale de acţiune.
Metoda este, în sens larg, calea urmată pentru atingerea unui scop, a unui obiectiv
operaţional sau de referinţă, este un mod organizat de gândire şi de lucru.În sens mai restrâns,
metoda poate fi considerată ca fiind calea urmată în vederea cunoaşterii unui obiect sau fenomen.
Prin metodă trebuie să înţelegem atât un mod de cercetare cât şi un sistem de reguli sau
principii de cunoaştere, de însuşire a cunoştinţelor ştiinţifice.
„În activitatea didactică metoda se defineşte drept o cale de urmat în vederea atingerii
obiectivelor instructiv – educative dinainte stabilite, ca cele de transmitere şi însuşire a unor
cunoştinţe, de formare a unor priceperi şi deprinderi etc.” ( Cerghit, 1995).
Noţiunea de metodă în pedagogie a evoluat de-a lungul timpului, astfel că acum, metoda
desemnează o cale pe care învăţătorul o urmează pentru a ajuta elevii să găsească ei înşişi o cale
proprie de parcurs în vederea redescoperirii unor adevăruri stabilite deja de ştiinţă.
Metodele didactice folosite de învăţător constituie o sursă însemnată de creştere a
randamentului învăţării la diferite obiecte. Noi ne vom referi în continuare la metodele folosite la
obiectele Geografia României şi Ştiinţe (ultimul obiect doar sub aspect geografic de sinteză, în
sensul de cunoaşterea mediului înconjurător). Însuşirea unor cunoştinţe, formarea unor capacităţi
poate fi mai uşoară sau mai dificilă în funcţie de metodele folosite de către învăţător.
Fiecare proiect didactic include în structura sa metodele şi procedeele ce urmează a fi
folosite. În stabilirea şi folosirea metodelor, învăţătorul se poate manifesta plenar, îşi pune în
valoare creativitatea didactică, spiritul său de inovaţie.
Pentru învăţător, metoda constituie o tehnică de predare iar pentru elev, metoda devine o
tehnică a învăţării. Dacă tehnica de învăţare este eficientă, pentru elev apar schimbările
educaţionale precizate în obiective , iar procesul de învăţare umană poate deveni un proces raţional
de instruire şi autoinstruire. De fapt pregătirea în şcoală are ca scop tocmai transformarea procesului
de învăţare în procese de instruire cu acelaşi ritm pentru toţi elevii.

Învăţătorul trebuie să creeze situaţii optime de învăţare, iar acestea ridică problema alegerii,
combinării sau a inventării unor metode şi procedee, ceea ce presupune cunoaşterea metodelor şi a eficienţei
lor.
Există deja o bogată literatură de specialitate cu privire la metodele didactice, astfel că s-a ajuns la
stadiul de elaborare a unor clasificări ale acestora. Nu ne vom opri asupra acestor clasificări. Arătăm doar că
I. Cerghit şi colaboratorii includ jocul didactic în categoria metodelor bazate pe acţiune, alături de exerciţii,
lucrări practice, învăţarea dramatizată . M.E. Dulamă include jocul didactic, în clasificarea pe care o face
după criteriul registrului în care se operează, în registrul acţional, alături de experiment, munca cu manualul
şi cartea, modelarea, lucrările de laborator, jocul de rol etc. ( Didactica, 1995) Aceeaşi autoare include jocul
didactic geografic în categoria metodelor cu rol activ.
Jocul didactic reprezintă de fapt o metodă de simulare, alături de învăţarea prin dramatizare. Jocul
didactic geografic satisface nevoia de motricitate şi gândire concretă nu numai la preşcolari ci şi la elevii din
ciclul primar şi gimnazial. În om există instinctul de activitate, care la copii se manifestă sub forma jocului.
Jocul, în ansamblu, este o activitate naturală umană urmărită prin ea însăşi, fără un scop material sau vizibil
util. El se organizează după reguli benevol acceptate. El generează plăcere, bucurie, destindere, determină
anumite sentimente de înălţare sufletească dar şi de satisfacţie. Desigur că există deosebiri între jocul în sine
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şi jocul didactic. În cele ce urmează ne vom referi doar la jocul didactic, rolul jocului în formarea
capacităţilor de cunoaştere, a priceperilor şi deprinderilor.
Învăţătorul trebuie să aibă în vedere valenţele formative şi educative ale jocului didactic: faptul că
elevii învaţă cu plăcere, faptul că devin curajoşi, capătă încredere în forţe proprii, cei timizi devenind mai
activi şi volubili. Jocul îi învaţă să-şi subordoneze interesele personale intereselor de grup ( mai ales când
este vorba de jocuri pe grupe), jocul obligă la o anumită disciplină. Respectarea regulilor jocului este o
condiţie obligatorie a reuşitei şi a plăcerii acestuia. În plus, jocurile dezvoltă spiritul de observare, creaţia,
înlătură monotonia, au caracter pronunţat relaxant.
Referindu-ne la jocul didactic la obiectele Geografia României şi Ştiinţe , trebuie să arătăm că
învăţătorul introduce jocurile la lecţie doar dacă acestea vizează obiectivele operaţionale propuse şi când
există o concordanţă între conţinutul lecţiei şi al jocurilor. Aspectul înainte menţionat este foarte important
pentru că, altfel, jocul nu mai are atribut de didactic.
Învăţătorul are obligaţia de a pregăti bine jocul, de a stabili regulile acestuia. În timpul lecţiei el
organizează elevii, explică regulile şi conduce jocul iar în final va stabili sau nu va stabili „ recompense”.
Dacă nu va stabili recompense o va face cu scopul ca elevii să nu urmărească recompensa ( atribuirea unui
calificativ, de exemplu) ci obiectivele de cunoaştere pe care jocul le vizează. Nu este o greşală ca să se
atribuie şi calificative mai ales pentru elevii care au găsit cele mai rapide soluţii şi cele mai originale. La
urma urmei, învăţătorul trebuie să evalueze activitatea şi prin aceasta şi comportamentul elevilor. Există
posibilitatea ca elevi care păreau retraşi să găsească rezolvarea rapidă şi corectă a unor situaţii. În aceste
cazuri acordarea unor calificative se impune în mod deosebit. Jocul geografic vizează aspecte concrete,
practice şi de aceea el este mult apreciat de elevi.
Având în vedere marea lor varietate , jocurile didactice pot fi împărţite în diferite tipuri după
anumite criterii.Nu ne vom opri asupra acestora dar arătăm totuşi că la lecţiile de Geografia României şi de
Ştiinţe sunt folosite mai ales, jocuri de orientare, jocurile aplicative, jocurile simbolice, jocurile logice,
jocurile de memorizare, la care se adaugă jocurile- ghicitori, jocurile de cuvinte încrucişate(rebusurile),
aritmografele etc.Există deja un anumit ,,repertoriu” de jocuri. Menţionăm câteva pentru elevii din clasa a
IV-a: ,, lanţul denumirilor geografice”, ,,jocul oraşelor”, ,,jocul râurilor şi lacurilor”etc., inclusiv jocurile
concurs de tip ,,Robingo” sau ,,Vrei să fii miliardar?”, dacă sunt conforme cu programa şcolară.
Din categoria jocurilor didactice face parte şi jocul de roluri.Fiind o metodă activă de învăţare
, bazată pe simularea unor funcţii, relaţii, activităţi, fenomene geografice sau din natura înconjurătoare, jocul
de roluri este din ce în ce mai mult folosit la lecţiile de Geografia României şi de Ştiinţe dar şi la alte obiecte
de învăţământ.
În cazul jocului de rol, elevii, ca nişte actori, interpretează roluri ale unor elemente din natură(
picătura de ploaie, ogorul, pădurea, apa râului, vântul, un munte tocit, un vulcan etc) fie ca rol principal, fie
ca rol secundar.
Obiectivele jocurilor de roluri pot fi:

• modul de gândire al elevilor (cu accent pe gândirea creatoare);
• trăiri şi acţiuni specifice personajului(fenomenului) interpretat;
• formarea aspiraţiilor, a simpatiilor, a dragostei faţă de ţară, faţă de mediul înconjurător;
• formarea sentimentului de compasiune faţă de cei aflaţi în dificultate, dar şi ajutorarea acestora
(compasiunea faţă de apa poluată, faţă de defrişarea sălbatică a pădurilor şi propunerea unor soluţii
de ieşire din impas);
• folosirea de către elevi a unor vechi cunoştinţe înainte dobândite pentru înţelegerea şi rezolvarea
unor situaţii noi, diferite;
• stabilirea de relaţii între obiecte şi fenomene şi traducerea lor în scenă, etc;

Atât în cadrul jocurilor didactice propriu-zise cât şi în cadrul jocului de rol, învăţătorul are
sarcini deosebite.Mai ales în cazul jocului de rol, învăţătorul este un fel de regizor care are simţul măsurii,
astfel încât să se asigure mesajul ştiinţific, dar să se lase şi suficiente posibilităţi pentru manifestarea
personalităţii, originalităţii elevilor.Desigur că ,,vedete”vor fi cei care cunosc mai mult, cei care au unele
capacităţi de cunoaştere. Ei vor ,,juca”în rolurile principale. Este posibil ca jocul de roluri să nu dea
rezultatele scontate la început. Este nevoie de noi încercări, de noi căutări, de perseverenţă şi rezultatele nu
vor înceta să apară.
Jocul didactic folosit cu discernământ poate contribui la formarea şi exersarea deprinderilor de
orientare, de înţelegere şi explicare a unor fenomene naturale ,la însuşirea , înţelegerea şi definirea noţiunilor
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geografice şi ştiinţifice de bază, la citirea şi interpretarea hărţilor, la rezolvarea corectă a unor probleme de
metrică a spaţiului şi timpului. Prin joc dar şi prin exerciţii se face raportarea permanentă a fenomenelor de la
parte la întreg şi invers.
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BIOLOGIA ADAPTATĂ PENTRU ELEVII CU
CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE
Prof. Ţiculeanu-Ciurlică Mihaela-Nicoleta,
Colegiul Tehnic “Petru Muşat”Suceava
Prof. psiholog Ivan-Ţugui Otilia-Ramona,
Colegiul Tehnic “Petru Muşat”Suceava
Percepuţi uneori ca niște „curiozități”, deși persoane obișnuite, dar unice ca formă de
exprimare a genotipului în acord cu mediul, de multe ori eronat, în funcție de valorile sociale,
culturale și intelectuale ale societății, elevii cu cerințe educaționale speciale constituie în multe școli
una dintre cele mai mari provocări cu care dascălii se confruntă.
Fiecare copil are o serie de particularităţi referitoare la modul, stilul, ritmul şi specificul
învăţării sale, motiv pentru care, cel care educă trebuie să urmărească diferenţierea şi personalizarea
actului didactic. Dar ce te faciatunci când, în fața ta se află un copil (sau mai mulți) carepare că sau
nu întelege foarte bine ce se întâmplă în jurul său,unul căruia pare să nu-i pese prea mult de ce se
întâmplă în clasă sau un copil extrem de agitat, care deranjează ora în mod sistematic, incapabil să
te urmărească sau să reproducă informația pe care tocmai ai expus-o, un copil care refuză să
colaboreze sau dimpotrivă, își dorește să o facă, dar nu reușește, un copil care după 50 de minute de
stat în bancă (ca un adevărat erou), nu a rămas cu nimic din ceea ce tu, în calitate de cadru didactic
te-ai străduit să transmiți, să formezi, să modelezi, utilizând cele mai actuale și mai atractive crezi
tu, strategii, metode, procedee didactice. Este descurajant să vezi că munca ta nu a avut rezultate și
te întrebi ce e de făcut, de unde să începi, dacă nu e cumva nevoie de mai mult în pregătirea ta
profesională. Și cu siguranță așa este. Orice dascăl are nevoie pe lângă pregătirea pedagogică și de o
bună pregătire psihologică, iar pe lângă pregătirea propriu-zisă, are nevoie de răbdare infinită,
înțelegere, empatie și dragoste față de copii.
Elevii cu cerinte educative speciale, necesită un sprijin suplimentar, o şcolarizare adaptată
particularităţilor individuale şi/sau caracteristice unei deficienţe (ori tulburări de învăţare), precum
şi o intervenţie specifică, prin reabilitare/ recuperare corespunzătoare. Uneori familia sau
educatorul/învățătorul, sesizează din timp dificultățile/disfuncțiile copilului, ceea ce permite luarea
măsurilor care se impun în acest caz (evaluarea copilului și aplicarea programelor de recuperare).
Alte ori, deși există un program de evaluare și intervenție timpurie, stabilit de către comisia
S.E.O.S.P., din cadrul C.J.R.A.E., deși există recomandarea de integrare a elevului în învățământul
de masă, cu adaptare curriculară, aceasta nu se face. Uniidirectori, învățători și profesori, refuză
primirea lorîn școală, ceea ce duce la un peripluu al acestora de la o unitate de învățământ la alta,
într-o etapă a dezvoltării când se poate interveni cel mai bine pentru recuperarea lor. Alte cadre
didactice îi acceptă, dar apoi, din diverse motive, nu se ocupă de ei așa cum ar trebui. Cu toate că
există niște programe personalizate, ele rămân pe hârtie, fiind foarte rar sau deloc aplicate. Asta face
ca elevii cu cerințe educative speciale să ajungă la liceu sau la școli profesionale în situația de a nu
ști măcar să scrie și să citească. Uniicopii/adolescenți, din neglijența, neștiința sau rușinea părinților
de a nu fi etichetați, nu au un certificat care să dovedească și să impunănecesitatea aplicării unor
criterii speciale de educație, consecința fiind analfabetismul funcțional pe care-l dobândesc.
Există o multitudine de deficiențe funcționale cu care se confruntă elevii, părinții și cadrele
didactice. De la deficiențele de cunoaştere şi învăţare, manifestate prin: întârziere mintală/deficienţă
mintală/dificultăţi severe de învăţare (sindromul Down), dificultăţi de învăţare medii, manifestate
prin deficiențe de scriere, înțelegere, tulburări de limbaj (discalculie, dispraxie, dislexie), deficiențe
de comunicare şi interacţiune, așa cu sunt întâlnite în autism, sindromul asperger, întârzieri în
dezvoltarea limbajului, deficiențe senzoriale şi fizice, manifestate ca: deficienţe vizuale, deficienţe
auditive, deficienţe fizice şi motorii, până la deficiențele sociale, emoţionale şi comportamentale,
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manifestate ca: hiperactivitate cu deficit de atenţie (ADHD), tulburări emoţionale (afective şi de
comportament). Toate acestea pot fi puse în evidență de către specialiști, prind administrarea de
chestionare și teste specifice.
La rândul lor, dascălii pot identifica la clasă, unele dintre aceste deficiențe:
• capacitate redusă de concentrare şi atenţie;
• un nivel mai scăzut al motricităţii (generale şi fine) şi a coordonării spaţiale;
• prelucrare deficitară a informaţiilor auditive şi vizuale;
• dificultăţi ale memoriei de scurtă durată;
• tulburări ale limbajului oral (vocabular slab dezvoltat);
• dificultăţi în citire (recunoaştere, decodificare şi înţelegere a cuvintelor citite);
• dificultăţi de scriere (greutăţi manifeste în realizarea sarcinilor de scriere);
• slaba însuşire a simbolurilor, a calculului matematic, a noţiunilor spaţiale şi temporale;
• nivel scăzut al formării deprinderilor sociale;
• dificultăţi evidente şi persistente la citit şi scris, ghicirea cuvintelor;
• scrierea literelor şi/sau numerelor greşit, omiterea literelor;
• nevoia de mai mult timp pentru finalizarea unei sarcini scrise;
• dificultăţi în reamintirea tablei înmulţirii, în efectuarea unui calcul mental;
• incapacitate de a observă detaliile şi greşeli datorate neatenţiei;
• dificultăţi în menţinerea atenţiei concentrate timp mai îndelungat;
• incapacitate de finalizare a sarcinile de lucru;
• agitație, incapacitatea de a sta pe loc, vorbit mult și nimic legat de subiect;
• impulsivitate, întreruperea şi îi deranjerea celorlalți;
• evitarea sau respingerea activităţilor ce necesită efort intelectual susţinut.
Cunoascând aceste particularități care creează elevilor dificultăți, profesorul poate, cu ajutorul
psihologilor, sărealizeze strategii personalizate, care să-i ajute să se integreze, să progreseze și să se
orienteze în ceea ce privește viitoarea carieră.Acest lucru este recomandat să se facă, în baza unui
certificat de orientare școlară și profesională pentru elevii cu C.E.S., eliberat de C.J.R.A.E., care
recomandă integrarea copilului în învățământul obligatoriu de masă, cu adaptare curriculară.
Părintele este cel care va aduce la cunoștință conducerii școlii recomandările făcute de către comisia
care a analizat cazul copilului său și va înmâna certificatul dirigintelui clasei în care a fost distribuit
elevul. La rândul lui, dirigintele va solicita instituției care a eliberat certificatul, profilul psihologic
al elevului în cauză.Profilul psihologic va fi multiplicat și distribuit profesorilor care predau la
clasă. În funcție de acesta, cadrele didactice vor putea realiza un plan personalizat de adaptare
curriculară, precum și un program de intervenție personalizat.
Când profesorul identifică astfel de deficiente, la elevi care nu beneficiază de un certificat de
orientare școlară, realizarea profilului psihologic se va face cu ajutorul psihologului școlar.
Pentru copii cu C.E.S. planificarea materiei va fi personalizată. Conținuturile programei școlare
pot fi păstrate în totalitate și adaptate nevoilor și/sau posibilităților acestora de conștientizare,
asimilare, aplicare a cunoștințelor sau pot fi reduse și adaptate, în funcție de dificultățile cu care se
confruntă respectivii copii.
Evaluarea elevilor cu C.E.S. va fi dialogată, participativ-consensuală, valorile, interesele,
punctele de vedere ale elevului și profesorului fiind aduse la un numitor comun prin negociere
reciprocă. Accentul se va pune pe colaborarea dintre cei doi, iar responsabilitatea va fi împărțită
între elev și educator. Evaluarea incluzivă și diferențiată va da posibilitatea elevului să aleagă din
diversitatea alternativelor metodologice de realizare a acesteia, pe cea care i se potrivește cel mai
bine.
Mai jos este prezentat un model pentru un program de intervenție peronalizat la disciplina
Biologie, clasa a IX-a, învăţământ profesional.
Nr..........din................
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Aria curriculară: Matematică și Științe
Disciplina: BIOLOGIE
Clasa: a IX-a C învățământ profesional
Calificarea profesională: Comerciant/vânzător
Program de intervenție personalizat
Numele și prenumele elevei: D.T.
Părinți: mama- D.L. , tatăl-D.M.
Data nașterii: 08.11.2001
Domeniul de intervenţie: cognitiv
Echipa de lucru: psiholog,.............................................
profesor,.............................................
Probleme cu care se confruntă eleva:
Certificat de orientare școlară și profesională: Nr.... .../.......
Tip de deficiență: psihică
Gradul de deficiență - moderat, exprimat prin:
- Vocabular sărac;
- Incapacitatea de a citi fără ajutor;
- Incapacitatea de a scrie corect după dictare, capacitatea de a scrie încet, cu greșeli
gramaticale informația de la tablă;
- Incapacitate sau dificultăți în înțelegerea unor conținuturi, a unor texte;
- Incapacitatea de a rezolva probleme.
Structura programului de intervenție personalizat
Obiective pe
termen
scurt
- dezvoltarea
receptivității
și
expresivității
orale în
termeni
biologici;
-exersarea și
dezvoltarea
capacităților
de orientare
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Conținuturi

Metode şi
mijloace
didactice

Perioada
de
intervenți
e

- caiet de
lucru, fișe de
lucru;
Noțiuni
Sem. I
introductive: individuale
laboratorul
de biologie
-exerciții de
recunoaștere a
instrumentelor,
Celulaustensilelor și
unitatea
aparaturii de
anul
structurală
laborator;
şcolar
și
în curs
funcțională
- exerciții de
a vieții

Criterii minimale de
apreciere a
progreselor

- scrie corect de pe
tablă;
- scrie corect după
dictare texte scurte;
repetă
informația
profesor;

corect
după

Metode şi
instrumente
de evaluare
- evaluarea
orală va fi
preponderent
ă,
dar va alterna
cu evaluarea
scrisă (elevul
se poate
exprima mai
bine oral
decât scris)
- probe orale;
- probe
scrise;
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simplă pe
scheme și
planșe;
- utilizarea
corectă a
unor noțiuni
de bază în
producerea
unor mesaje
scrise;
-exersarea și
dezvoltarea
capacităților
de înțelegere
a unor
fenomene
naturale
simple;

Alcătuirea
celulei
procariote și
eucariote

Clasificarea
celulelor

Diviziunea
celulară

Ereditatea și
variabilitate
a lumii vii
Legile
mendeliene
ale eredității

-utilizarea
corectă, a
ustensilelor,
instrumentel
or și
aparaturii de
laborator

Determinism
ul genetic al
sexelor
- dezvoltarea
receptivității
și
expresivității
orale în
termeni
biologici;
-exersarea și
dezvoltarea
capacităților
de orientare
simplă pe
scheme și
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Diversitatea
lumii vii

Regnul
Procariota
Regnul

scriere a unor
termeni de
specialitate;
- copierea unor
informații din
manual;
- exerciții de
observare și
recunoaștere a
componentelor
fundamentale
ale celulei;
-compararea
celulei
vegetale și
animale pe
baza celor mai
importante
componente;
- observarea
unor preparate
la microscop,
descrierea lor;
- exerciții de
urmărire a
schemelor din
carte și de
reprezentare
grafică a
diviziunii
celulare, a
legilor
mendeliene
-exerciții de
recunoaștere a
determinismul
ui genetic la
insecte și
mamifere
- lucrul pe
grupe:
realizarea unor
sarcini de
lucru în cadrul
grupului

- redă corect sensul
unei
propozițiilor - fişe de lucru
scurte;
individuale;
- execută în caiet
scheme
după - observarea
modelele primite;
sistematică;
completează
propoziții
lacunare - se va realiza
simple;
evaluarea
continuă prin
utilizarea
aprecierilor
verbale
şi
sublinierea
progresului
realizat
în
rezolvarea
fiecărei
sarcini;
-realizează observații
Sem. al II- și
experimente - aprecierea
lea
simple;
şi încurajarea
colaborării cu
-recunoaște
membrii
anul
organisme vegetale și grupului;
școlar în animale și le clasifică
curs
după criterii simple
(unicelular/pluricelul
ar, terstru/acvatic,
plantă/animal,
nevertebrat/vertebrat)
;
-încadrează corect
organisme din punct
de vedere sistematic;
- realizează colecții
de fructe și semințe
uscate;
-udă plantele din
clasă și laborator;

- evaluarea
finală va viza
atingerea
criteriilor
minime de
progres.

- își face curat în
bancă și sub bancă,
aruncă gunoaiele la
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planșe;
- utilizarea
corectă a
unor noțiuni
de bază în
producerea
unor mesaje
scrise;
-exersarea și
dezvoltarea
capacității de
a înțelege
modul de
adaptareaa
unor
organisme la
mediul de
viață;
-utilizarea
corectă a
atlaselor

Protista
Regnul Fungi
Regnul
Plante
Regnul
Animale

(desenează,
decupează);

coș

- exerciții de
recunoaștere a
unor specii de
plante și
animale;
- exerciții de
identificare a
unor
asemănări și
deosebiri între
diferite specii
de plante și
animale
- exerciții de
utilizare a
internetului
pentru
căutarea de
informații
despre
organismele
vii;
- descrierea
unor specii
vegetale și
animale, după
criterii date;
- exerciții de
reproducere
prin desene,
colaje, postere,
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Obiective realizate:
- utilizarea corectă a unor noțiuni de bază în producerea unor mesaje scrise;
- exersarea și dezvoltarea capacităților de orientare simplă pe scheme și planșe;
- dezvoltarea receptivității și expresivității orale în termeni biologici;
- utilizarea corectă, a ustensilelor, instrumentelor și aparaturii de laborator
Dificultăți întâmpinate:
copiază corect informația de la tablă, dar nu reușește să scrie după dictare;
nu redă corect sensul unor propoziții scurte;
execută incomplet scheme după modelele primite.

-

Metode cu impact ridicat:
•

pozitiv: - fișele de lucru individuale;
- copierea unor informații din manual;

•

negativ - compararea celulei vegetale și animale pe baza celor mai importante componente;
- observarea unor preparate la microscop și descrierea lor;
- exerciții de urmărire a schemelor din carte și de reprezentare grafică a legilor
mendeliene ale eredității.

Revizuirea programului de intervenție educațional-terapeutică (în funcție de rezultatele
evaluărilor periodice):
- se va face prin reluarea conținuturilor și a sarcinilor de lucru care nu au fost însușite.
Recomandări particulare:
colaborarea cu ceilalți profesori care predau la clasă, cu profesorul diriginte și cu părinţii
elevei;
- reluarea unor sarcini de învăţare în vederea dezvoltării deprinderilor de muncă independente,
reluarea unor activităţi în vederea consolidării achiziţiilor dobândite;
- stimularea pozitivă, întărirea motivaţiei şi a încrederii în propriile forţe.
Rolul și modul de implicare a părinților în program
Din discuțiile purtate cu eleva, cu diriginta ei, cu profesori care predau la clasă și din
experiența personală am constatat faptul că părinții nu se implică în educația și programul de
recuperare al fetei.
Numele și prenumele: D.T.
Clasa: a IX-a C învățământ profesional
Profil: vânzător/comerciant

FIȘĂ DE LUCRU
CELULA

I. Încercuiește care este varianta corectă de răspuns:
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1. Celula procariotă:
a) are nucleu adevărat;
b) nu are nucleu adevărat;
2. Celula animală:
a) are cloroplaste;
b) nu are cloroplaste.
3. Celula vegetală:
a) are perete celular
b) nu are perete celular
4. Celula eucariotă:
a) poate fi vegetală sau animală;
b) nu poate fi vegetală sau animală
II. Desenează o celulă eucariotă și arată cu săgeți principalele ei componente.

De câte tipuri sunt organismele după numărul de celule?
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PERSPECTIVE DIDACTICE
TEHNOLOGII, TIC, INFORMATICĂ
FRACTALI
prof. Marius UDUDEC
Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava
s
Din punct de vedere geometric, un fractal este un ansamblu ale cărui părți sunt, într-o bună
măsură, identice cu întregul.
FRACTÁL, -Ă
fr.; lat. fractuus / frango = a frânge / a sparge / a rupe
adj. structuri fractale = clasă de structuri / obiecte matematice, fizice, biologice etc. ce nu
pot fi studiate cu metodele matematicii clasice
Termen de fractal a fost creat și introdus în anul 1975 de matematicianul francez Benoît B.
Mandelbrot, născut în anul 1924 la Varșovia în Polonia. Mandelbrot a avut contribuții în aplicații
ale matematicii în fizică și finanțe, fiind cunoscut ca părinte al geometriei fractale. A decedet în
anul 2010 la Massachusetts în SUA.
Benoît Mandelbrot a arătat că
fiecare
structură/formă
se
poate
descompune în unități, care la rândul lor
se pot diviza în subunități, ce se pot
descompune mai departe, iar acest proces
poate continua până când elementul n nu
mai poate fi fragmentat, așadar se tinde
către infinit. Dacă un obiect de o
complexitate geometrică este privit de la o
anumită
distanță,
apoi
făcând
un zoom este privit din nou și repetând
procedeul la infinit, imaginea care se vede
este aceeași.
Fractalul este o figură geometrică
care poate fi divizat în părți, fiecare parte
este o copie a întregului.
Caracteristici ale fractalilor:
• are o definiție simplă și recursivă;
• este autosimilar (părțile sunt într-o bună măsură identice cu întregul);
• are detaliere și complexitate infinită.

Elementele unui fractal:
1. inițiator
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• figură geometrică de la care începe desenarea fractalului
• forma inițială
• segment, linie, triunghi, pătrat, curbă, …
2. generator
• reprezintă regula folosită pentru construcție
• specifică ce se modifică de la o iterație la alta
3. iterator
• proces recursiv/de generare
• construiește iterațiile obiectului fractal
• se pleacă de la iterația inițială și se aplică regula de construcție
Exemplu: Arborele binar fractal
4. inițiator
trunchiul arborelui
segment de lungime d
2. generator
- ramificarea trunchiului cu două ramuri simetrice
- lungimea d1=
3. iterator
- la iteraţia k, are loc ramificarea ultimelor ramuri de
lungime dk
cu două noi ramuri, dispuse simetric
- lungimea dk+1=
Fractalii în natură:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cristale de geață
liniile de coastă
nori
lanțuri muntoase
fulgii de zăpadă
rețele de râuri
arcele de fulger
arbori
ferigi
conopida
aripi de libelulă
varza
frunza
cochilia de scoică
floarea soarelui
aloe
con de pin
pene de păun
peștera cu stalactite
cascade
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v

Fractalii în corpul uman:
-

vasele de sânge
structura scheletului
sistemul nervos
vasele pulmonare
ADN-ul
ochiul

Fractalii în artă:
-

picturile artistului american Jackson Pollock
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-

picturile artistului olandez Maurits Cornelis Escher

Fractalii în artă:
-

arta și arhitectura africană
templul Prambanan din Indonezia
cruce etiopiană
model geometric islamic
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Fractalii în arhitectură
Fractalii și-au găsit utilizarea și în artă, urbanism, arhitectură sau design. Arhitectura poate
folosi ierarhia geometriei fractale pentru a genera noi ritmuri
în volum.

Holocaust Memorial Berlin Germany Guggenheim Bilbao Spania

Colonia Güell Barcelona Spania
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Sagrada Família Barcelona Spania
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National Aquatics Center Beijing China
Stadium Beijing China

National

Michael Schumacher World Champion Tower
Dubai Emiratele Arabe Unite

Marele val de la Kanagawa
Katsushika Hokusai

Webografie

• 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Benoit_Mandelbrot
• 2. http://infinitezoom.com/index.htm
• 3. http://infinitezoom.com/index.htm
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JOCUL DIDACTIC ÎN PREDAREA DISCIPLINELOR ECONOMICE
Prof. Ignătescu Ionela-Lăcrămioara
Colegiul Tehnic ”Petru Mușat” Suceava
Metoda jocurilor oferă un mediu favorabil pentru o învăţare activ-participativă,
impulsionând iniţiativa şi inventivitatea elevilor. Jocurile didactice sunt forme de învățare plăcute și
atractive, pe gustul tuturor elevilor și lecţiile sunt înviorate cu această metodă menţinând elevii
interesaţi.
Metoda jocurilor folosite în predarea disciplinelor economice cuprinde:
• Jocuri didactice;
• Jocuri de rol, foarte apropiate de studiul de caz, ce constituie o veritabilă antrenare pentru
îndeplinirea anumitor roluri în viață.
Jocurile de rolse împart la rândul lor în:
• Jocuri de simulare, de realizarea a unor proiecte imaginare, cum ar fi utilizarea Firmei de
exercițiu;
• Jocuri structurale;
• Jocuri de decizie;
• Jocuri de competiție;
• Jocuri de arbitraj;
• Jocuri de previziune.
Jocul didactic poate avea mai multe forme de manifestare: rebus, criptex, spânzurătoarea
sau alte jocuri în care dacă răspunzi corect câștigi puncte sau înaintezi o căsuță, gen Piticot, Vrei să
fii milionaretc.
Exemplu de aplicare a jocului didacticRebusla disciplina, Negociere în afaceri, clasa a XIIa,folosind programul EclipseCrrosword.com:

Jocul de simulare este cel mai complex joc. Se bazează pe reconstruirea unor modele,
relații, sisteme, reprezentând o oportunitate pentru elevi să exerseze anumite roluri. Elevii pot
practica diverse atitudini, conduite sau își pot asuma rezultatul unor decizii luate în acest joc.
Firma exercițiu (FE) reprezintă o simulare a unei firme reale în cadrul școlilor cu profil
servicii, este înființată de către elevi și coordonată de cadrele didactice. FE este o metodă interactivă
de învăţare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, o concepţie modernă de integrare şi aplicare
interdisciplinară a cunoştinţelor, o abordare a procesului de predare-învăţare care asigură condiţii
pentru probarea şi aprofundarea practică a competenţelor dobândite de elevi în pregătirea
profesională.
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Metoda "Firma de exercițiu" se caracterizează prin două aspecte definitorii: unul virtual prin faptul că în cadrul firmelor de exercițiu nu există bani sau bunuri și unul real - se respectă
uzanțele comerciale, fluxul informațional, documentele și circuitul acestora ca într-o firmă
propriu-zisă. Puterea firmei de exercițiu stă în relaționarea determinată de derularea de tranzacții pe
piața firmelor de exercițiu (naționala si internaționala) și realitățile economice în sensul că se
încearcă dezvoltarea, funcționarea și câștigarea unui loc pe piață, si cel mai important, comunicarea
cu mediul extern al firmei de exercițiu,
respectiv: colaborarea cu firma "mama"/
firma mentor. Activitatea FE se
desfășoară conform legislației în vigoare
pentru firme reale și este supervizată de
Centrala rețelei firmelor de exercițiu
(ROCT).
Nu numai elevii beneficiază de
avantajele acestui mod de organizare a
clasei ci și agenții economici care îi
sprijină. Cele mai importante avantaje pe
care le oferă firma de exercițiu sunt acelea
că elevii învață să pună în aplicare
noțiunile teoretice învățate la clasă, să își
asume responsabilități pentru acțiunile și
deciziile pe care le iau în cadrul firmei de
exercițiu. De asemenea, ei învață să
rezolve problemele care apar în timpul desfășurării activităților, probleme cu care nu s-au întâlnit în
manualele școlare.
Jocul structural ușurează înțelegerea modului de funcționare și de alcătuire a unui model, a
unor structuri, a relațiilor și interdependențelor dintre elementele componente.Exemplu de aplicare
a jocului structural ar fi mecanismul de regularizare a TVA.
Jocul de decizie stimulează deciziile, hotărârile ce se vor lua în practicarea meseriei.
Profesorul anunță elevii despre obiectivul stabilit și criteriile de performanță urmărite.
Jocul de competiție poate fi orice variantă din jocurile de mai sus cu stabilirea unui punctaj
minim sau maxim, cu durata de timp prestabilit sau cu o listă de probleme ce trebuie rezolvate, cine
termină primul fiind declarat câștigător.
Jocul de arbitraj este un tip de joc în care se simulează o situație conflictuală, iar elevii
trebuie să gestioneze situația apelând la comportamente, atitudini și competențe însușite în școală.
Avantajele folosirii metodei jocurilor didactice sunt:
Elevul reține cu efort minim și cu plăcere noțiunile predate;
• Se stârnește interesul elevilor și îi incită să participe și ei la joc, indiferent de vârstă;
• Avantajează elevii timizi ce se integrează rapid în lecție devenind mai relaxați;
• Crește motivația intrinsecă și competiția;
• Elevii își ajustează comportamentele și își dezvoltă limbajul;
• Elevii învață să colaboreze renunțând la individualism;
• Se dezvoltă competențele de comunicare prin ascultarea activă, însușirea unui limbaj politicos,
respectarea normelor de comunicare scrise și orale, limbajul nonverbal și paraverbal, precum și prin
dezvoltarea comunicării asertive.
Prin jocul didactic pot fi realizate mai temeinic şi mai plăcut atât latura instructivă cât şi cea
formativă a procesului de învăţământ.
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Metode de creştere a implicării elevilor în realizarea jocului de rol

Formă de aplicare și utilizare
în învățământ a psihodramei;
se bazează pe simularea unor
funcții, relații, activități,
fenomene.

Facilitarea inserției sociale a elevilor.
Formarea și modelarea
comportamentului uman

JOCUL DE ROL

Profesorul este cel care
proiectează, organizează și
conduce modul de desfășurare
a jocului de rol. În cadrul
activității se creează o
atmosferă plăcută de lucru.
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Jocuri de reprezentare
Jocuri de decizie
Jocuri de arbitraj
Jocuri de competiție
Jocuri de negociere
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METODA PROIECTULUI – FACTOR DE CREȘTERE A CALITĂȚII
ACTULUI EDUCAȚIONAL
Prof. Ciulei Elena Despina
Colegiul Silvic Bucovina Câmpulung Moldovenesc
Centrul de Studii Stefan cel Mare și Sfânt – Bucovina Câmpulung Moldovenesc
1. Era informaţiei – societatea IC2
Secolul al 21-lea impune o revoluţie în învăţământ, şi cu toţii suntem supuşii Internetului şi
al comunicării rapide şi electronice. Astfel trebuie să ne adaptăm permanent metodele de instruire şi
comunicare cu elevii, pentru a fi eficienţi şi convingători. Pregătirea pe care le-o oferim tinerilor
trebuie să fie pentru viitor, pentru a putea trăi şi muncii într-o comunitate globală ce încorporează
discipline şi tehnologii complexe. Era informaţiei cuprinde trei perioade: societatea informaţională,
societatea cunoaşterii şi societatea conştiinţei – societatea IC2, folosind un simbol sugestiv.
Dezvoltarea cunoştinţelor IT în rândul profesorilor şi elevilor reprezintă un pas important către
societatea informaţională, dar mai ales spre societatea cunoaşterii. Platforma dezvoltată de
SIVECO România se bazează pe un mediu de învăţare colaborativ ce permite prezentarea
materialelor didactice după metode noi, dinamice, interactive realizate cu ajutorul computerului şi
care influenţează în mod pozitiv atitudinea elevului pentru studiu, învăţare, formare de aptitudini,
dezvoltare de competenţe. Societatea cunoaşterii este societatea în care trăim, dar mai ales cea
pentru care pregătim elevii. Termenul de societate a cunoaşterii include pe cel de societate a
informaţiei, având o arie de cuprindere mai mare a schimbărilor ce au loc, în concordanţă cu
dinamismul şi complexitatea acestora. Sistemul e-learning, care a apărut ca produs al societăţii
cunoaşterii, este un sistem ce îşi propune a da procesului de învăţare noi concepte. Astfel se va
urmării ca învăţarea să se desfăşoare în funcţie de necesităţile şi posibilităţile formabilului, fără
restricţii sau impuneri de termene, ore, prezenţă etc. Rolul profesorului este de a proiecta experienţe
de învăţare motivante, colaborative, valoroase, prin care să faciliteze accesul la informaţie.
Programului “Intel® Teach - Instruirea în societatea cunoaşterii” oferă elevilor un mediu în care se
pot dezvolta aptitudini utile secolului al XXI-lea cum ar fi: spiritul de echipă, competenţe TIC,
capacitatea de a lua decizii, selectarea informaţiilor, iniţiativa, comunicarea eficientă, capacitatea de
a rezolva probleme complexe. Dezvoltarea competenţelor amintite, se poate realiza prin adoptarea
noilor strategii de instruire. Metodele de instruire directă bazate pe manuale, expuneri şi evaluări
tradiţionale vor fi mai puţin utilizate în cadrul procesului de instruire deschis, interdisciplinar,
caracteristic învăţării pe bază de proiecte.
2. Realităţi şi provocări ale societăţii cunoaşterii

Majoritatea cadrelor didactice nu sunt pregătite să-şi asume rolul de ghid sau facilitator şi să
predea în acest mod. Cei care fac trecerea la instruirea bazată pe proiecte au parte de provocări pe
care trebuie să le depăşească prin utilizarea unor practici didactice noi. În timp, prin noi experienţe,
elevi şi profesori declară metoda utilă, interesantă şi cu puternice aplicaţii apropiate de viaţa reală.
Calitatea educaţiei creşte, iar formabilii dobândesc, cu mai multă uşurinţă, competenţe necesare
vieţii economico-sociale în care vor fi implicaţi. Rolul profesorului se schimbă, el lasă pledoariile,
manualul, caietele şi trece la o abordare centrată pe elev. Această metodă permite valorificarea
tuturor stilurilor de învăţare şi a tuturor tipurilor de elevi. În timp ce etapa de planificare a
proiectului necesită mai mult timp de pregătire, odată ce proiectul este demarat, profesorul
acţionează ca un antrenor sau facilitator. Abordarea metodei proiectului valorifica creativitatea
elevilor şi le dă posibilitatea personalizării activităţii lor. Metoda proiectului presupune şi o
schimbare a rolului elevului. Elevii nu sunt întotdeauna obişnuiţi să aibă un rol activ în clasă, de
aceea, pentru început, pot să apară mici obstacole, generate de stilul practicat de ceilalţi profesori.
În cadrul proiectelor, este necesar ca ei să ia multe decizii, să lucreze în echipă, să preia iniţiativa, să
realizeze prezentări în faţă colegilor, să construiască singuri baza proprie de date. Pe parcurs, cei
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mai mulţi elevi vor considera activităţile proiectului mai semnificative, mai relevante pentru viaţa
lor şi mai interesante.
Astfel, elevii sunt mai motivaţi şi au rezultate mai bune, fapt ce evidenţiază un plus de
calitate în educaţie. Tehnologia informaţiei joacă un rol important în utilizarea metodei proiectului,
îmbogăţind experienţele de învăţare şi permiţând elevilor să realizeze conexiuni cu lumea reala.
Una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă mulţi profesori este lipsa calculatoarelor şi
conexiunea la Internet. Prin gruparea elevilor şi utilizarea materialelor didactice oferite de
platforma, s-au creat oportunităţi de învăţare adecvate secolului în care trăim. Dezvoltarea
permanentă a şcolilor, prin dotarea cu echipamente informatice, vine în întâmpinarea profesorilor ce
utilizează metoda proiectului, şi în sprijinul elevilor prin uşurarea învăţării şi creşterea interesului
pentru educaţie modernă. Evaluarea prin proiecte permite formarea unei viziuni de ansamblu asupra
însuşirii noţiunilor noi, şi permite totodată evaluarea interdisciplinara. Prin evaluare continuă, atât
profesorul, cât şi elevul pot fi siguri că au atins obiectivele şi au înţeles conţinuturile. O clasă care
învaţă prin proiecte este o clasă centrată pe elev, în care apare chiar şi „haosul organizat”,
colaborarea, conversaţia şi mişcarea, acestea fiind absolut necesare. Pe parcursul celor 14 ore am
desfăşurat activităţi în laboratorul de specialitate, cât şi în laboratorul informatic, dar şi în sala de
clasă. Am coordonat întreaga activitate pentru a crea un mediu propice lucrului în echipă, în care
sunt încurajaţi să gândească în mod autonom şi la un nivel superior. Învăţarea bazată pe proiecte
necesită timp, şi de aceea sunt uneori motive de îngrijorare pentru profesori, dat fiind faptul ca
materia trebuie parcursă. O unitate de învăţare bazată pe un proiect, se concentrează pe ideile
importante, care au o valoare durabilă, elevii devenind interesaţi şi activi, implicaţi în luarea
deciziilor şi orientarea propriilor acţiuni. Elevii trebuie să primească informaţii foarte clare, prin
care sunt definite aşteptările, responsabilităţile, procesele şi calendarul activităţilor.
Este absolut necesar ca profesorul să prezinte un model şi să le arate elevilor cum să ofere
feedback într-un mod constructiv. Omiterea acestei etape ar putea să ducă la un eşec total. Elevii
vor fi învăţaţi şi obişnuiţi să analizeze, să dezbată şi să comunice păreri. Activitatea de proiect,
presupune activitate în echipă, respect pentru părerea altora, responsabilitate, creativitate şi
apropiere de viaţa reală. Toate acestea îi atrag pe elevi şi îi fac să–şi însuşească cu uşurinţă anumite
concepte şi noţiuni. Elevii văd adesea în şcoală o organizaţie bazată pe competiţie, în care încearcă
să-i depăşească pe colegii lor. Prin utilizarea metodei proiectului, am constatat o atitudine mai bună
faţă de şcoală, de disciplină şi faţă de profesori atunci când au posibilitatea de a lucra prin cooperare
şi de a-şi pune în aplicare propriile idei. Crearea unui portofoliu propriu, care cuprinde munca lor,
devine o mândrie pe care elevii o transmit familiilor şi astfel se poate crea o bună colaborare şcoală
– familie, cea din urmă având dovada clară a muncii şi implicării copilului în activităţile de învăţare
impuse de şcoală există totodată şi posibilitatea ca lucrările elevilor să nu ajungă niciodată acasă şi
ca toată munca şi eforturile depuse de elevi să nu fie niciodată împărtăşite părinţilor. Produsele
elevilor, proiectele pot fi promovate în şcoală, arătate părinţilor şi altor parteneri în educaţie, ceea ce
face să crească interesul elevilor pentru utilizarea metodei proiectului.
3. Concluzii

Cunoscând importanţa utilizării corecte a metodei proiectului şi punând-o în aplicare la
clasele cu profil Servicii, am obţinut în termen foarte scurt rezultate remarcabile, crescând interesul
pentru învăţare şi implicarea elevilor prin creativitate. Am valorificat toate stilurile de învăţare, am
implicat toţi elevii şi am dobândit experienţe interesante. Optimizarea procesului didactic se poate
realiza doar cu ajutorul cadrelor didactice care trebuie sa contribuie la creşterea calităţii actului
educaţional prin găsirea acelor metode care să atragă tinerii spre învăţare şi dobândirea de
competenţe pentru viitor într-o societate a cunoaşterii.
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IMPACTUL TEHNOLOGIEI INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR ÎN
PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV
Prof. Filip Valentina,
Colegiul Tehnic „Petru Muşat”Suceava
Integrarea resurselor TIC în educaţie este benefică şi duce la o creştere a performanţelor
şcolare, cu condiţia ca elevii să posede cunoştinţe de utilizare a calculatorului. Aceasta implică
introducerea orelor de informatica şi TIC la toate profilurile şi la toate treptele de învăţământ. De
asemenea ar trebui să se lucreze cu grupe mici de elevi, iar clasele sa fie dotate cu calculatoare
performante conectate la internet Profesorii ar trebui să posede pe lângă cunoştinţele teoretice şi
practice aferente disciplinei studiate şi abilităţi de utilizare a TIC.
TIC nu trebuie să fie doar un instrument pentru a prezenta conţinuturile existente într-o altă
manieră, trebuie să ducă la modificarea modului de gândire şi stilului de lucru la clasă al
profesorilor, cristalizate în secole de învăţământ tradiţional, prea puţin preocupat de personalitatea
şi de posibilităţile elevului.
Utilizarea TIC nu trebuie să devina o obsesie deoarece fiecare elev are dreptul la succes
şcolar şi la atingerea celor mai înalte standarde curriculare posibile de aceea trebuie găsite metodele
pedagogice adecvate în fiecare caz în parte. Nu trebuie deci să renunţăm la cretă, tablă şi burete, la
lucrul cu manualul, la rezolvarea de probleme şi la efectuarea experimentelor reale deoarece prin
realizarea unei legături directe între experienţa practică şi ideile teoretice, studiul fizicii contribuie
la formarea competenţelor necesare dezvoltării personale a elevului şi a societăţii în care trăieşte.
Noile tehnologii educaţionale sunt consecinţa directă a evoluţiei metodelor psihopedagogice
din educaţie, precum şi a noilor tehnologii IT&C (tehnologii Web, multimedia, tehnologii de
comunicaţie). Mijloacele didactice s-au diversificat de-a lungul timpului: de la suportul de curs
tipărit, la programele de învăţare prin televizor (transmisie directă sau înregistrare video), la
informaţii multimedia interactive în timp real prin intermediul Internet-ului.
Metoda didactică impusă de societatea informaţională este instruirea asistată de calculator
care valorifică principiile instruirii programate (în contextul noilor tehnologii informatice şi de
comunicaţii).
Folosirea tehnologiilor pe scară largă implică un grad de civilizaţie, iar în cadrul procesului
instructiv-educativ duce la formarea unei atitudini active şi responsabile. Avantajele utilizării noilor
tehnologii în educaţie sunt multiple. Pot fi enumerate: reducerea consumului de timp, posibilitatea
adaptării programelor personale de educaţie, posibilitatea acomodării rapide cu schimbările şi noile
cunoştinţe din diverse domenii, posibilităţi extinse de educaţie interdisciplinară şi nu în ultimul rând
reducerea esenţială a costurilor educaţiei continue.
În condiţiile dezvoltării exponenţiale a sistemului informatic global şi reflectării digitale a
societăţii în mediul Internet, domeniul educaţional devine o extensie a spaţiului economic real, în
care:
• procesele de muncă vor îngloba oportunităţi de învăţare;
• cursanţii vor participa la propria lor formare, renunţând la a recepţiona pasiv experienţe de
învăţare;
• focalizarea învăţării se va extinde de la cursanţi ca indivizi spre cursanţi ca echipă, ca
organizaţie.
În orice domeniu de activitate, obţinerea unor informaţii relevante şi actuale influenţează
pozitiv deciziile adoptate de către organizaţii, informaţia fiind considerată a patra resursă, mai
importantă chiar decât cele clasice (munca, natura, capitalul).Informaţiile, ca resurse, „fiind
generate prin procese de cunoaştere şi inovare, sunt potenţial nelimitate, se dezvoltă în mod
progresiv şi cumulativ, au o rată de creştere extrem de rapidă; ele se multiplică prin diseminare”
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Educaţia la distanţă este o realitate complexă, impusă de evoluţia societăţii, motiv pentru
care este definită din perspective diferite de către diverşi autori, fără ca acestea să se excludă
reciproc. Educaţia la distanţă are deja o lungă tradiţie şi coexistă în paralel cu învăţământul
tradiţional.
Dacă învăţământul tradiţional se desfăşoară primordial sub forma contactului direct dintre
profesor şi elevi (studenţi), educaţia la distanţă este caracterizată prin diminuarea semnificativă a
contactului "faţă în faţă" între profesor şi cursanţi. Cursantul integrat într-un program de educaţie la
distanţă îşi poate alege timpul şi locul de studiu; de asemenea, el va putea studia urmând un ritm
propriu, fiind permanent îndrumat şi primind asistenţă din partea instructorilor/tutorilor. Aceste
caracteristici fac ca educaţia la distanţă să fie cea mai accesibila formă de învăţare pentru acele
persoane care, din diferite motive, nu pot sau nu vor să urmeze o form[ de educaţie tradiţională.
Educaţia la distanţă apelează la diferite modalităţi sau tehnologii (corespondenţă/ tipărituri, audio,
video, reţele de calculatoare) de furnizare a instrucţiei, ce presupune depărtarea fizică a actorilor
educaţiei (instructorcursant), care resimt acest proces ca o experienţă specifică de predare-învăţare,
încercându-se suplinirea absenţei fizice cu o serie de strategii de încurajare a interacţiunii dintre
instructor - cursant, cursant - cursant, cursant – conţinut.
Proiectele de educaţie la distanţă au fost perfectate şi rafinate în decursul mai multor ani, cu
multe beneficii pentru cursanţi. În funcţie de modalitatea de transmitere a informaţiilor către
cursant, pot fi enumerate mai multe tipuri de educaţie la distanţă:
a. Educaţia prin corespondenţă rămâne o modalitate de instruire viabilă acolo unde nu
sunt încă dezvoltate infrastructurile necesare unei abordări moderne şi mai eficiente. Cursurile
tipărite şi serviciile poştale au reprezentat baza de la care au evoluat toate celelalte sisteme de
furnizare la distanţă a instrucţiei. Odată cu apariţia şi folosirea în masă a noilor tehnologii ale
informaţiei şi comunicării, livrarea informaţiilor poate fi făcută şi în format electronic
(dischete, CD-ROM sau direct prin e-mail), ceea ce conduce la reducerea costurilor, a personalului
şi spaţiilor de depozitare.
b. Educaţia prin radio a avut o popularitate mai scăzută, fiind folosită odată cu dezvoltarea
extraordinară a acestui nou purtător de informaţie şi dizolvându-se în celelalte funcţii ale
comunicării prin mass-media: promovarea culturii, informarea, socializarea şi chiar divertismentul.
c. Educaţia prin televiziune se menţine ca o alternativă pedagogică ce beneficiază de
avantajul familiarităţii şi este implementată prin emisiuni TV cu caracter educaţional general sau, ca
formă alternativă de învăţământ, prin emisiunile proiectate şi realizate în funcţie de programe de tip
şcolar ce prezintă caracteristici specifice educaţiei la distanţă.
d. Educaţia prin Internet reprezintă un nou tip de predare-învăţare la distanţă, care câştigă
teren pe zi ce trece datorită amplificării caracterului multimedia al spaţiului World-Wide Web, în
condiţiile unui acces superior la Internet atât cantitativ (ca număr de persoane) dar mai ales calitativ
(ca viteză de transfer).
Oportunităţi şi posibilităţi de utilizare a noilor tehnologii în educaţie
Creşterea capacităţii de prelucrare şi stocare a datelor, reducerea semnificativă a dimensiunii
echipamentelor precum şi apariţia interfeţelor prietenoase de interacţiune cu utilizatorul cresc
gradul de utilizare a calculatoarelor în toate domeniile de activitate. Noile tehnologii ale informaţiei
şi comunicaţiilor se pretează la nenumărate tipuri de utilizări în instruire, în beneficiul direct sau
indirect al cursanţilor.
Aportul noilor tehnologii în activitatea didactică se materializează prin:
• • resurse pentru activităţile de predare-învăţare;
• • aplicaţii suport pentru activitatea didactică;
• • sisteme de instruire bazată pe Web.
Cele mai utilizate resurse IT pentru activităţile de predare-învăţare sunt produsele
software educaţionale (didactice), aplicaţii ce conţin o strategie didactică şi care se adresează direct
celor ce învaţă ajutându-i să-şi însuşească informaţii sau să dobândească competenţe prin
demonstraţii, exemple, explicaţii, simulări.
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Un alt tip de resursă pentru activitatea didactică îl constituie cărţile electronice (eBook)
pentru care se anunţă un progres semnificativ având în vedere costurile de producţie reduse
comparativ cu cărţile tipărite, dar mai ales reducerea consumului de hârtie şi în consecinţă
protejarea mediului înconjurător. Alături de produse software educaţionale şi cărţi electronice, în
procesul instructiv-educativ un aport informaţional important îl au aplicaţiile multimedia educative
precum enciclopediile, dicţionarele multimedia sau diversele tipuri de atlase.
Interconectarea calculatoarelor a avut drept consecinţe majore în domeniul educaţiei
posibilitatea comunicării şi utilizarea în comun a resurselor, ceea ce, prin acutizarea necesităţii
educaţiei permanente, a condus la dezvoltarea unor sisteme de instruire bazată pe Web, referite şi
prin sintagma platforme de eLearning.
Evoluţia acestor platforme este consecinţa creşterii continue a capacităţilor şi flexibilităţii
noilor tehnologii informatice cu aplicabilitate în situaţiile educative, dublată de o continuă
descreştere în cost a echipamentelor. Dinamica fără precedent din domeniul tehnologiei informaţiei
şi comunicaţiilor are ca efect includerea în didactica modernă a tot mai multe tehnici şi mijloace de
învăţare în deplină concordanţă cu profilul psiho-sociopedagogic al cursantului din societatea
contemporană. Modalitatea optimă de prezentare a conţinuturilor, încurajarea unui demers activ şi
învăţarea colaborativă oferă un plus de calitate, crescând flexibilitatea sistemelor educaţionale în
conformitate cu fiecare etapă a ciclului de învăţare (fig.6) şi cu particularităţile fiecărui cursant.
Utilizarea noilor tehnologii în educaţie necesită din partea cadrelor didactice un ansamblu de
cunoştinţe, aptitudini şi atitudini care să le permită utilizarea şi valorificarea noilor tehnologii în
activitatea didactică. În alţi termeni, este necesară formarea unei anumite culturi informatice,
înţeleasă nu numai ca o cunoaştere şi competenţe de specialitate, ci şi ca o nouă orientare şi
raportare la realitate. Profesorii trebuie să aibă capacitatea de a identifica atât situaţiile pedagogice
cât şi soluţiile informatice adecvate, cu efecte benefice pentru educaţie şi formare.
Convertirea noilor tehnologii în strategii de instruire şi de educaţie s-a impus deja ca
realitate ce caracterizează sistemele educaţionale, având un mare impact asupra creşterii eficienţei
activităţilor educaţionale prin:
• • utilizarea operativă gândirii logice, selective şi analitice;
• • dezvoltarea percepţiei vizuale;
• • structurarea materiei;
• • creşterea încrederii în forţele proprii
Dinamica accelerată a schimbărilor sociale, dar mai ales profunzimea acestor schimbări,
impun direcţii de restructurare şi a realităţii educaţionale ce vizează alinierea obiectivelor instructiveducative la cerinţele concrete ale societăţii supertehnologizate. Impactul tehnologiilor asupra
societăţii umane îşi are originea în caracterul lor apatrid, după apariţie tehnologiile având o difuzare
universală.
În contextul internaţionalizării organizaţiilor şi globalizării pieţelor, progresul tehnologiilor
digitale se manifestă în domeniul educaţional prin:
• • documentarea într-o bibliotecă virtuală răspândită în toată lumea;
• • formarea sub îndrumarea unui profesor aflat la mii de kilometri distanţă;
• • calificarea profesională pentru o piaţă globală a forţei de muncă;
• • pregătirea pentru activităţi la distanţă bazate pe tehnologiile informatice şi de comunicaţii –
teleactivităţi;
• • îmbogăţirea permanentă a propriei culturi cu elemente din alte culturi.
• Dezvoltarea societăţii informaţionale s-a concretizat, la nivel mondial prin:
• • dezvoltarea infrastructurilor de comunicaţii;
• • implementarea unor instrumente software adecvate;
• • dezvoltarea componentelor hardware;
• • crearea de conţinut digital;
• • dezvoltarea abilităţilor individuale în utilizarea şi valorificarea informaţiei.
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În acest context, s-au creat premisele trecerii de la societatea informaţională la societatea
cunoaşterii, sau societatea informaţională bazată pe cunoaştere, în care omul ştie să valorifice
informaţiile, transformându-le în bunuri intangibile, care îi vor spori potenţialul de acţiune.
Cunoaşterea este „informaţie cu înţeles şi/sau informaţie care acţionează” şi a devenit
resursa principală a economiilor avansate, fiind supusă proceselor de management.
În prezent, cunoaşterea tehnologică, altfel spus cunoaşterea modalităţilor de a produce
bunuri şi servicii, constituie tipul de resursă care deţine două atribute esenţiale: este inepuizabilă şi
se perfecţionează continuu. Rapiditatea cu care societatea informaţională se transformă într-o
societate a cunoaşterii este fundamentată de recunoaşterea valorii bunurilor intangibile în contextul
noii economii – economia digitală.
În utilizarea TIC, trebuie să ne adaptăm la schimbările care vor apărea în structura
funcţiunilor sociale, să devenim conştienţi că va trebui să învăţăm noi meserii, să căpătăm noi
abilităţi, să devenim mai buni, mai conştiincioşi, perfecţionând continuu relaţiile sociale.
În concluzie putem spune că pentru a realiza un învăţământ de calitate şi pentru a obţine cele
mai bune rezultate trebuie să folosim atât metodele clasice de predare, învăţare, evaluare cât şi
metodele moderne
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PERSPECTIVE DIDACTICE
OM ŞI SOCIETATE
REVOLUŢIA INDUSTRIALĂ ÎN MAREA BRITANIE
Prof. Antonache Lucian Emil
Școala Gimnazială – Milișăuți
Începând cu secolul al XVIII-lea, Marea Britanie a trecut printr-o transformare progresivă
feudală centrată pe proprietatea asupra pământului, o forţă în era industrială ce lua naştere.
În 1750 Marea Britanie era deja o putere maritimă şi comercială importantă, dar majoritatea
populaţiei trăia încă din agricultură. Activităţile industriale, precum mineritul şi prelucrarea fierului,
se desfăşurau la o scară relativ redusă, iar Londra era singurul oraş cu ade-vărat mare. De-a lungul
secolelor schimbarea era atât de lentă, încât rămânea aproape neobser-vată. Majoritatea oamenilor
considerau că viaţa lor face parte dintr-o ordine tradiţională firească şi nu realizau că sub ochii lor
lua naştere o nouă etapă a istoriei.
Schimbări revoluţionare
Această perioadă din istoria Angliei este cunoscută ca „revoluţie industrială”, cu toate că
procesul de transformare a implicat progrese în domenii diferite; multe dintre ele nu aveau nimic în
comun cu procesele industriale, dar acţionau convergent asupra economiei, pro-ducând efecte atât
de spectaculoase încât puteau fi considerate revoluţionare. O serie de invenţii şi descoperiri au
transformat producerea textilelor şi prelucrarea metalelor în industrii recunos-cute pe plan mondial.
Noi surse de energie – mai ales motorul cu aburi – au fost valorificate. Exploatarea cărbunilor a fost
„combustibilul” acestei revoluţii, iar creşterea numărului populaţiei a asigurat forţa de muncă
necesară şi o piaţă pentru bunurile produse de industrie.
O revoluţie rapidă a mijloacelor de transport a dus la scăderea costurilor de tran-sport a
materiilor prime şi produselor finite; de asemenea, „revoluţia agriculturii” a pus capăt fricii de
foamete şi a devenit posibilă susţinerea unei populaţii în creştere.
Modificări spectaculoase au avut loc în producţia de textile, datorită unor noi utilaje.
„Suveica zburătoare” a lui John Kay (1733) a făcut procesul de ţesere mai rapid, iar „spinning
jenny” (1767), roata de tors creată de James Hargreaves, a îmbunătăţit procesul de tors.
Acestor invenţii le-au urmat sistemul lui Arkwright (1769) de menţinere a umidi-tăţii în
procesul de fabricaţie; în acţionare se foloseau caii, apa, sau forţa aburilor. Războiul de ţesut electric
inventat de Edmund Cartwright (1785) a dezvoltat procesul de ţesere.
În curând producerea textilelor, o activitate domestică, de mici proporţii până atunci
(oamenii ţeseau şi torceau în casele lor), a fost concentrată în mari fabrici, modificând radical
modul de viaţă al muncitorilor. Producţia de masă a însemnat ieftinirea textilelor, cu im-pact
dramatic asupra industriei. Lâna fusese cel mai important produs de export la Marii Britanii; acum
însă bumbacul câştigase teren, profitând de cererea imensă de îmbrăcăminte uşoară şi răco-roasă
necesară în zonele toride ale Africii şi Asiei. În sudul districtului Lancashire s-au înmulţit filaturile
(fabrici uriaşe unde munceau femeile ţesând fire, unde aerul fiind umed şi îmbâcsit a cauzat diferite
boli şi deformaţii) mohorâte ale oraşelor bumbacului. Manchaster şi Liverpool deveniseră înstărite
datorită comerţului cu bumbac, iar vânzările în străinătate aduceau venituri imense Angliei –
reprezentând la un moment dat jumătate din exportul ţării.
Primele manufacturi textile foloseau energie hidraulică, gratuită dar nesigură, deoarece o
secetă putea duce la încetarea lucrului. Folosirea motoarelor cu aburi pentru aţio-narea utilajelor a
fost un pas decisiv pentru producerea textilelor, dar şi pentru întreaga industrie.
Motoarele cu aburi erau folosite încă din secolul al XVII-lea, dar implicau cheltu-ieli de
funcţionare mari. În 1769, James Watt, un inginer de origine scoţiană, a creat in conden-sator
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capabil să menţină constantă temperatura în cilindrul principal. Această descoperire era ex-trem de
importantă. În 1774, Watt s-a asociat cu Mathew Boulton şi au început să producă moto-are cu
aburi la fabrica Soho din Birmingham. Efectul asupra industriei britanice poate fi dedus din
faimoasa frază a lui Boulton „Eu vând aici ce întreaga lume îşi doreşte să aibă – putere!”
Epoca fierului
Fierul a fost un simbol important al revoluţiei industriale din Marea Britanie. În
secolul al XIX-lea fierul era folosit pentru lucruri diverse, ca poduri, vapoare şi locomotive, Palatul
de cristal din Londra şi turnul Eiffel din Paris. Totuşi, în 1700 industria fierului luptă pentru
supravieţuire. Metalul trebuia topit adică încălzit până devenea lichid, astfel încât mine-reul de
scurgea lăsând în urmă impurităţile. Dar procesul de topire necesita cărbune, ia pădurile Marii
Britanii (din care se obţinea cărbunele) fuseseră în mare măsură distruse, fiind necesare importuri
costisitoare.
Soluţia a fost găsită prin 1709 de Abraham Darby de la Coalbrookdale. Asemenea altor
experimentatori şi-a dat seama de ineficienţa cărbunelui în procesul de topire a metalului; a
descoperit însă că cocsul, mai puţin sulfuros, dădea rezultate excelente. Tehnologia lui Darby a
rămas secretă cel puţin până în anii 1730 şi, în consecinţă Coalbrookdale a înflorit spectaculos. Un
viitor membru al dinastiei Darby, al treilea Abraham Darby; a construit primul pod de fier peste râul
Severn (1779).
Fabrică de producere şi turnare a fierului

O dată secretul aflat, producţia de fier a crescut şi s-au făcut numeroase progrese
tehnologice. Astfel, Watt şi Boulton au folosit prima oară în 1775, motoare cu aburi pentru a da
furnalelor curentul puternic necesar pentru a atinge temperaturi mari – unul din multele exemple de
combinare cu succes a unor invenţii în domeniul industrial. Fabricile de metal au dus la dez-voltarea
unor oraşe ca Birmingham şi Sheffield, iar Marea Britanie realiza în 1850 jumătate din producţia
anuală de fier din lume.
Un element indispensabil procesului de expansiune industrială a fost producţia în cantităţi
mari a cărbunelui. Cocsul era necesar la topirea fierului şi alimentarea motoarelor cu aburi care
acţionau utilaje de producţie, furnale, vapoare şi locomotive. Populaţia în creştere necesita cantităţi
mari de cărbune pentru scopuri casnice, în 1798 William Murdock a folosit ulei de huilă pentru a
ilumina lucrările lui Boulton şi Watt din Soho. În 1815, Glasgow şi Londra erau iluminate cu gaz de
huilă.
Din fericire, Marea Britanie dispunea de mari şi bogate depozite carbonifere în apropierea
zăcămintelor de fier. De la începutul secolului al XVIII-lea, motoarele cu aburi erau folosite pentru
a pompa apa din mine, dar erau puţine alte inovaţii. Săparea zăcămintelor de căr-bune rămânea „cea
mai grea muncă de pe pământ”, şi întreaga structură a civilizaţiei industriale a secolului al XIX-lea
se baza pe oameni ce munceau din greu sub pământ.
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Canale, şosele şi căi ferate
Calitatea proastă a căilor de comunicaţie făcea dificil şi scump transportul bunu-rilor; până
în secolul al XVIII-lea drumurile erau atât de grele, încât se prefera transportul mărfu-rilor grele pe
apă. Introducerea taxelor pentru drumuri a avut ca rezultat întreţinerea mai bună a căilor foarte
circulate, tehnicile de construcţie au fost îmbunătăţite de Ack Metcalfe, Thomas Telford, scoţianul
John Mcadam şi alţi constructori.
O importanţă deosebită a avut-o construirea canalelor, care a început cu canalul Bridgewater
(1763), construit de James Brindley pentru a lega minele Ducelui de Bridgewater de Manchester.
Canalul a avut un impact imediat asupra preţului cărbunelui în Manchester (a scăzut la jumătate) şi
a arătat avantajele folosirii canalelor pentru transportul mărfurilor grele, declan-şând o adevărată
„manie a canalelor”.
Această „manie” a durat până în 1830, când reţeaua de canale a Marii Britanii era mai
dezvoltată decât cea de drumuri. Dar perioada de glorie a canalelor a fost scurtă , deoarece acestea
au intrat în competiţie cu locomotivele cu aburi. După experimentele iniţiale, realizate de Richard
Trevathick şi alţii, prima cale ferată publică – de la Stockton la Darlington – a fost dată în funcţiune
în 1825. Inginerul care a construit-o, George Stephenson, a realizat şi faimoasa „ra-chetă”, cea mai
performantă locomotivă care a circulat pe linia construită ulterior de la Liverpool la Machester.
În 1850, erau nu mai puţin de 10.000 km de linii de cale ferată, folosite pentru transportul de
călători şi de mărfuri, la viteze de neimaginat. Un alt triumf al epocii motorului cu aburi l-a
constituit dotarea vapoarelor cu motoare; în 1833 vasul canadian Royal William a făcut prima
călătorie transatlantică cu ajutorul unui motor cu aburi.
Atelierul mondial
La mijlocul secolului al XIX-lea devenise clar că revoluţia industrială provocase schimbări
majore şi transformase Marea Britanie în „atelierul întregii lumi”. Acest statut a fost celebrat în
1851 prin Marea Expoziţie organizată, în Hyde Park, într-o construcţie de metal şi sticlă numită
Palatul de cristal – un adevărat simbol al puterii industriale al acestei naţiuni.
Palatul de cristal din Hyde Park, Marea Britanie

Viaţa intelectuală şi politică
Cu ajutorul ştiinţei moderne, ţara lui Newton aplică maşinismul la manufacturi şi porneşte
Revoluţia Industrială pe plan mondial. În acelaşi timp, Britania a populat şi a dat legi Americii de
Nord şi, după ce a pierdut cele 13 colonii, a reconstituit un al doilea imperiu, mai larg răspândit şi
mai vast.
Aceste ultime secole d bunăstare materială şi de conducere corespund perioadei celei mai
mari realizări intelectuale. În ciuda unor Bred, Roger Bacon, Chancer şi Whycliffe, contribuţia
Britaniei la ştiinţa şi literatura medievală este mică, în comparaţie cu aria creaţiei sale intelectuale
din vremea lui Shakespeare încoace. Epoca în care Londra a devenit centrul maritim al Globului,
brusc lărgit, a fost de asemenea epoca Renaşterii şi a Reformei – mişcări de dezvol-tare intelectuală
şi de autoafirmare individuală, care s-au dovedit a fi mai potrivite britanicilor decât multor alte
popoare – şi pare să fi emancipat geniul insular.
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În sfera politicii pure, Britania este vestită ca mamă a parlamentelor. Răspunzând
instinctului şi temperamentului poporului său, ea a dezvoltat, în decursul veacurilor, un sistem care
împăca trei lucruri: eficienţa puterii executive, controlului poporului şi libertatea individua-lă.
Britania se ghidează în timpul revoluţiei industriale după principiul proclamat de conducătorii ei
„politica britanică este comerţul britanic”, principiu care va sta în picioare peste o sută de ani.
Bibliografie:
• revista ARBORELE LUMII
• ISTORIA ILUSTRATĂ A ANGLIEI
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL BUCOVINEAN – TRECUT, PREZENT ȘI PERSPECTIVE
prof. Rodica Cozaciuc,
Colegiul Național “Mihai Eminescu” Suceava
Evoluția istorică a sistemelor de învățământ în nord-vestul Moldovei a urmat îndeaproape
evoluția sistemelor politice și administrative din care a făcut parte această zonă. În anul 1774,
stăpânirea habsburgică, instituită în această parte de țară, pentru a face distincția între „țara căreia îi
aparținuse până atunci” 52, care nu era alta decât Moldova, i-a dat denumirea de Bucovina, cu
înțelesul de pădure de fagi sau făget, de la termenul slavon buk.
Istoriografia habsburgică a consemnat faptul că la data instituirii administrației austriece în
Bucovina, sistemul cultural și școlar se afla la nivelul cel mai de jos 53, „nobilimea cât și preoțimea,
nu avea deloc studii și altă educație” 54, iar „țăranii, supuși boierilor, erau în general analfabeți,
având un nivel de cultură atât de scăzut încât în rândurile lor, nu se putea dezvolta vreun simțământ
național” 55. În realitate, la data anexării de către Habsburgi a acestor teritorii în ținuturile Cernăuți
și Suceava exista una dintre cele mai dense și străvechi concentrări de centre culturale, pe lângă
mănăstirile și în târgurile care aveau ateliere meșteșugărești și artizanale, dar și școli aflate într-un
proces de înnoire și modernizare în spirit iluminist.56 Astfel, la data anexării, în nord-vestul
Moldovei existau opt școli. Dintre acestea patru erau în Suceava,câte una în Putna, Cernăuți, Siret,
Rădăuți și Câmpulung Moldovenesc. Șase dintre ele erau românești, una grecească și una
latinească. 57
Pentru a integra mai repede aceste teritorii în cadrul monarhiei habsburgice, generalul
Gabriel von Spleny, primul guvernator al Bucovinei, a propus la 10 decembrie 1774, adică înainte
de anexarea oficială a Bucovinei, un proiect de organizare a învățământului în această zonă. Spleny
a susținut înființarea a două școli latinești cu câte patru clase la Cernăuți și Suceava, precum și un
Seminar teologic la Rădăuți, la care să fie pregătiți preoți și învățători. Deoarece în Bucovina nu
erau învățători care să posede limbile germană și română, Spleny a propus să fie aduse cadre
didactice din Transilvania și din alte provincii austriece. 58
La 6 aprilie 1778, în locul generalului Spleny, în postul de guvernator militar al Bucovinei a
fost numit generalul Karl von Enzenberg. Cu ocazia vizitei împăratului Iosif al II-lea în vara anului
1783 în Bucovina ( 16 iunie la Suceava, 19 iunie la Cernăuți), generalul Enzenberg a primit ordin să
înființeze noi școli cu învățători aduși din Transilvania și Ungaria, cunoscători obligatoriu ai
limbilor română și germană și să fie introdus învățământul obligatoriu pentru toată populația. La 10
ianuarie 1784 a fost remis un rescript împărătesc, prin care învățământul primar din Bucovina
devenea obligatoriu, fiind trecut sub conducerea Consistoriului episcopal ortodox din Cernăuți. 59 În
acest context, în Bucovina a început organizarea școlilor de stat conform patentei împărătesei Maria
Tereza din 1774. 60 Potrivit acestei patente școlile erau de trei feluri: școli comune(Trivialschulen),
fiind destinate pregătirii acelor clase sociale, care își câștigau existența exclusiv prin munca fizică,
fie cultivând pământul, fie prin meserii sau negoț; Școli principale(Hauptschulen), cu patru clase,
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școli primare destinate pregătirii candidaților pentru admiterea la licee sau alte școli cu caracter
secundar; Școli normale (Normalschulen) erau școli principale model și aveau misiunea de a pregăti
învățători pentru școlile principale. 61
In octombrie 1783, generalul Enzenberg a obținut aprobarea de a controla activitatea
Consistoriului ortodox și a decis înființarea a două școli normale, una la Cernăuțu și alta la Suceava.
Astfel, la 3 februarie 1784, prin Actul de înființare nr 827, a fost întemeiată prima Școala normală
la Suceava. 62Anul marchează începuturile învățământului pedagogic la Suceava, care a avut
menirea de a forma învățători pentru școlile din Bucovina până în în 1804, când Școala normală a
fost transformată în Școală latinească. 63
Între anii1786-1848 și 1850-1862, Bucovina a fost încadrată în provincia imperială Galiția,
fiind condusă de un căpitan districtual, ca reprezentant numit al guberniului din Lemberg. 64 Acest
act politic a atras după sine emigrarea populației în Moldova.Astfel, între anii 1786-1803 au plecat
din Bucovina aproximativ 14 000 de români. 65 La 6 iunie 1816 s-a dat un ordin prin care „toți
supușii nemți ce duc lipsă de alimente să se stabilească pe domeniul statului din Bucovina”. 66S-a
creat în felul acesta un bun pretext de catolicizare. Prin urmare, dacă între anii 1786-1792 în
Bucovina au funcționat 31 de școli, în anul 1804 mai erau 14 școli care propagau limba și cultura
germană, catolicismul și conservatorismul imperial. 67 În anul 1816 școlile din Bucovina au fost
trecute în subordinea Consistoriului din Lemberg.
În anul 1824, Consistoriul din Lemberg, printr-o ordonanță, a dispus ca în școlile din
Bucovina, limba germană să constituie limba de predare, doar că învățătorul putea utiliza româna
sau polona doar pentru anumite explicații ale lecției, pentru ca aceasta să fie înțeleasă de școlari. 68
În felul acesta s-a realizat germanizarea învățământului în Bucovina.
Obligativitatea învățării limbii germane, a generat atât la părinți, cât și la elevi, teama că
absolvenții școlilor oficiale vor putea fi ridicați din locurile lor natale ca recruți în armata
habsburgică și duși în diverse locuri îndepărtate ale Imperiului. Astfel, rezistența românilor la
politica de deznaționalizare habsburgică și dorința acestora de a învăța carte s-a realizat pe lângă
biserici sau cu ajutorul învățătorilor ambulanți din Transilvania și Moldova. De la acești dascăli au
deprins cărturarul I. G. Sbiera și poetul Vasile Bumbac tainele Bucoavnei, Ceaslovului, Psaltirii și
Computului (Socotitul). 69
În anul 1844, Imperiul a emis o rezoliție prin care limba de predare în școlile triviale urma
să fie limba maternă, iar în școlile capitale limba germană să fie materie de studiu. Ca urmare a
mișcării revoluționare de la 1848, în anul 1849, Fondul bisericesc greco-oriental a preluat de la
Consistoriu din Lemberg controlul asupra școlilor bucovinene. După un veac de stăpânire străină în
Bucovina, Biserica a rămas singura instituție românească care și-a asumat misiunea de a lupta
pentru apărarea limbii române și pentru școală în limba română, deoarece statul austriac a investit
foarte puțin pentru învățământul românesc din Bucovina.Preoți români, precum C. Tarangul,
Toader Cârstiuc, I. Țurcanu, consilierul consistorial D. Procopovici au înființat școli în casele lor
sau cu mijloace financiare proprii. 70Ca urmare a demersurilor mitropoliților și a intelectualilor
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Eugen Hacman și Eudoxiu Hurmuzachi, la 4 septembrie 1860 s-a deschis la Suceava, prima și
unica, până la 1910, școală medie, Gimnaziu greco-ortodox( azi, Colegiul Național „Ștefan cel
Mare”) din ținutul Sucevei, începând cu clasele I și a II-a și ajungând în 1866/1867 ca Liceul din
Suceava să funcționeze complet cu 8 clase. 71
Între anii 1870-1874, Societatea pentru Cultura și Literatura Română din Bucovina,
constituită la 1 martie 1862, a trimis la studii la Viena, pe propria cheltuială, 12 tineri pentru a
funcționa apoi ca profesori la Suceava. Datorită faptului că resursele materiale ale acestei Societăți
erau foarte mici, iar Societatea se implica într-o multitudine de acțiuni caritabile, pentru susținerea
claselor paralele de la Suceava s-a simțit nevoia unor surse suplimentare. Într-un asemenea context
s-a constituit la 16 septembrie 1883, din inițiativa a doi cărturari-patrioți, Ștefan Ștefureac și T. V.
Ștefanelli, Societatea „Școala Română”, care avea ca scop sprijinirea școlii românești pe toate căile,
prin acordarea de burse și premii elevilor sărmani. Fără ajutorul oferit de această Societate, mulți
copii de la țară nu ar fi putut depăși condiția, iar cultura română ar fi fost privată de aportul unor
veritabili cărturari precum Leonida Bodnărescu, Arhip Roșca, George Tofan, I. E. Torouțiu, Vasile
Grecu, care prin activitatea desfășurată pe tărâm cultural, național și social, contribuind la
dezvoltarea conștiinței naționale în masa mare a populației. 72Activitatea extrem de importantă pe
care Societatea „Școala Română” a desfășurat-o timp de 50 de ani a fost surprinsă, poate cel mai
bine de șeful poliției din Bucovina, Eduard Fischer, care în timpul Primului Război Mondial afirma
că aceasta „a făcut din fiii de țărani loiali, intelectuali cari... parte înainte de război trecuseră la
dușman luptându-se în rândurile armatei românești cu arma în mână contra monarhiei”. 73
În primele două decenii ale secolului al XX-lea generalizarea învățământului era în linii
mari terminată, sub raportul existenței de școli în toate comunele. În anul școlar 1907-1908 în
districtele Suceava, Câmpulung, Rădăuți, Siret, Humor funcționau 210 școli cu 835 de învățători,
dintre care: 124 școli românești, cu 502 învățători. 74După recensământul școlar din 1913 situația
școlilor primare din ținutul Sucevei era următoarea: 136 școli românești, 40 germane, 35 rutene, 11
româno-germane, 7 polone, 4 româno-rutene, 10 diferite. Din această situație, care va rămâne
neschimbată până în 1918, rezultă că școlile românești, reprezentau 55,06% din totalul celor
existente, procent inferior celui din 1908.
Dată fiind funcția socialăa școlii secundare din acea epocă care urmărea formarea
cadrelorpentru aparatul de stat habsburgic sau pregătirea pentru universitate, acest grad de
învățământ se adresa numai păturilor conducătoare. În părțile sucevene acele școli, cu predare în
limba română au apărut târziu și cu greutăți. 75
După Marea Unire, educația a fost ridicată la rangul de politică de stat. Ministerul
Instrucțiunii și apoi Ministerul Educației publice a ajuns să aibă un buget anual de 12 până la 16 %.
Legea învățământului din 1924 a stabilit durata învățământului obligatoriu și gratuit de 7 ani. S-au
înființat licee care să ofere cunoștințe concrete și licee care să reunească toate profilele teoretice:
real, modern și clasic.
Două probleme trebuiau să fie depășite, după 1918 - în primul rând, integrarea a nu mai
puțin de patru sisteme de învățământ diferite datorită uniri a celor patru provincii
istorice Bucovina, Transilvania și Basarabia, și în al doilea rând, nevoia de industrializare și
modernizare pe care societatea o întâmpină. Ministrul Constantin Angelescu a avut un rol esențial
în modelarea inter-război a sistemului de învățământ din România. Modelul lui Spiru Haret a fost
păstrat, iar, modelele sistemelor austriac și maghiar răspândite în Transilvania și Bucovina au fost
eliminate. Până în 1941, au existat diferențe între tipul de educație primită de către copii de vârstă
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școlară în zonele rurale și urbane - fiecare au fost adaptate la nevoia de forță de muncă din zona
respectivă. Diferențele puteau fi foarte mari, elevii din școlile rurale care se transferau în școlile
urbane trebuiau să repete anumiți ani, pentru a se putea adapta sistemului educativ.
Ponderea ştiutorilor de carte era următoarea: vechiul regat – 39,3% (recensământul din
1912), Bucovina – 45,2% (în 1912), Basarabia – 19,4% (în 1897), Transilvania – 51,1% (în 1910).
La recensământul din 1930 numărul ştiutorilor de carte crescuse la 55,8% în vechiul regat, 65,7% în
Bucovina, 67,3% în Transilvania şi 38,1% în Basarabia.
După cel de-Al de-al Doilea Război Mondial, Școala românească din Bucovina de Sud s-a
confruntat cu mari greutăți determinate, pe de o parte, de lipsa infrastructurii, iar, pe de altă parte de
lipsa personalului didactic, mai ales al învățătorilor. Aplicarea reformei învățământului din 1948,
care prevedea generalizarea și obligativitatea învățământului primar a impus reînființarea fostelor
școli normale și crearea altora noi.
Prin decretul nr. 175 din 3 august 1948, în școlile din România a fost impus sistemul
manualului unic. Sarcina întocmirii cărților de școală nu a revenit însă Ministerului Învățământului,
ci Comisiei de Învățământ a Direcției de Agitație și Propagandă a Comitetului Central al P.M.R.,
condusă de Mihail Roller, care a elaborat manualele pentru ciclul elementar, cu durata de șapte ani.
În prima fază, acestea au fost traduceri ale manualelor sovietice. Ulterior, s-a trecut la întocmirea lor
în țară, păstrând spiritul celor dintâi. 76
Educația a fost considerată de către guvernul comunist, ca un instrument important de a
controla oamenii și de a crea "omul nou". Reformele din 1949au fost esențiale în distrugerea
sistemului vechi și crearea unei noi versiuni. În primul rând, un număr mare de educatori și
profesori au fost arestați sau uciși, iar cei mai puțini calificați, dar cadre ascultătoare de partid le-au
luat locul. Clasică divizare între liceele tehnice, clasice și școlile profesionale au fost eliminate
complet - școlile au fost segmentate pe trei niveluri (grupuri școlare, școli și universități de mijloc),
care ofereau o educație identice la toată lumea. Cele mai multe universități au fost retrogradate la
nivelul de institute tehnice. Toate școlile private și religioase au fost închise și au fost preluat de
către stat (care le-au limitat sever). Noi materii au fost introduse – rusaa devenit obligatorie la toate
nivelurile iar franceza a fost eliminată. Ateismul științific a luat locul religiei, iar materia despre
studiul sovietic a devenit foarte răspândită. Cele mai multe științe sociale au fost suprimate complet,
sau comasate - sociologia a fost aproape interzisă, psihologia, dreptul și filozofia au fost reformate
pe baza dogmei staliniste.
Cenzura a devenit foarte răspândită - mulți autori clasici fiind interziși pe loc, iar
proletariatul și realismul socialist au devenit normă în artă, știință și educație. Școlară obligatorie a
crescut la 7 ani. Partidul Comunist Român s-a implicat în procesul educațional prin crearea de
organizații în interiorul școlilor (ca de exemplu Pionierii și Uniunea de Muncă pentru Tineret). Cu
toate acestea, au existat unele realizări - unul, tipic pentru regimurile totalitare, alfabetizarea în
masă, fiind realizate campanii de educație pentru adulți (alfabetizarea a sărit la peste 90% în această
perioadă) precum și apariția (reintroducerea) educației în limbile minorităților (în special în limba
maghiară). În ultimi ani ai comunismului, s-a introdus sistemul de treapta, între clasele a 10 a și a
11 a, treapta care reprezenta un examen la materiile de bază din clasele a 9 a și a 10. Odată cu
aceasta treaptă, s-a introdus și obligativitatea celor 12 clase, obligativitate care a fost anulată odată
cu revoluția din 1989
Înca de la Revoluția română din 1989, sistemul de învățământ românesc a fost într-un
continuu proces de reorganizare care a fost atât lăudat cât și criticat 77. În conformitate cu
legea Legea Educației Naționale nr.1/2011, sistemul educativ românesc este reglementat de
Ioan Bujoreanu, Colecțiune de legiuirile României vechi și noi câte s-au promulgat până la finele anului 1970,
București, 1873 pp. 1875-1880
76

77

The Romanian Educational Policy in Transitio,. UNESCO. Accesat la 31 august 2008.
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către Ministerul Educației, Cercetării și Inovării(MECI). Fiecare nivel are propria sa formă de
organizare și este subiectul legislației în vigoare. Grădinița este opțională între 3 și 6 ani.
Școlarizarea începe la vârsta de 6 ani și este obligatorie până în clasa a 10-a (de obicei, care
corespunde cu vârsta de 16 sau 17). Învățământul primar și secundar este împărțit în 12 sau 13
clase. Învățământul superior este aliniat la spațiul european al învățământului superior. Sistemul
oferă
următoarele
diplome:
de
absolvire
(absolvirea
școlii
generale,
fără
examen), Bacalaureat (absolvirea liceului, după examenul de Bacalaureat), licență (Cadru de
absolvirea a Universității, după un examen și / sau a tezei), Masterat (diplomă de master, după o
teză și, eventual, un examen), Doctorat (doctor, după o teză).
Învăţământul înseamnă viitorul unui popor. Abia după ce sunt respectate criteriile valorice
esenţiale, învăţământul poate fi îndrumat spre raţiunea lui de a fi şi abia după ce se respectă raţiunea
lui de a fi se poate trece la performarea lui.
La recensământul din 1930 numărul ştiutorilor de carte crescuse la 55,8% în vechiul regat,
65,7% în Bucovina, 67,3% în Transilvania şi 38,1% în Basarabia.
Se apreciază că la sfârşitul perioadei interbelice procentul acestora s-a ridicat la circa 80%
pe întreaga ţară; în Basarabia acesta era de circa 55%.
O atenţie specială s-a acordat învăţământului liceal; în 1936 s-au înfiinţat licee industriale,
comerciale şi agricole. Universităților din Iaşi şi Bucureşti li s-au adăugat cele din Cluj şi Cernăuţi.
S-a extins învăţământul superior politehnic, comercial şi agricol.
Un loc aparte în ceea ce priveşte relaţia dintre minorităţi şi Statul Roman a fost ocupat de
problema învăţământului, care era considerat de către liderii grupărilor minoritare ca fiind foarte
important pentru conservarea identităţii lor etnice, lingvistice şi culturale.
La sfârşitul anului 1918 şi începutul lui 1919, noul stat român a cunoscut mai multe sisteme
de învăţământ despre care elita politică de la Bucureşti, cu precădere cea liberală, considera că
trebuiau unificate şi centralizate.
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ALEXANDRU IOAN CUZA
Prof. Antonache Irina Maria
Școala Gimnazială Baineț
Născut la 20 martie 1820, la Bârlad, Alexandru Ioan Cuza şi-a petrecut o parte din copilărie
pe moşi tatălui său, la Bărboşi. A crescut astfel aproape de ţărani şi printre ei. Poate că şi aceasta
explică, în parte, dragostea sa pentru oamenii satelor. Trimis la Iaşi, în pensionul deschis nu de mult
la marginea oraşului de francezul Victor Cuenim (unul dintre ofiţerii rămaşi pe aici din armata
condusă de Napoleon în dezastruoasa campanie împotriva Rusiei),

îi avu colegi de învăţătură, printre alţii, pe Vasile Alecsandri şi Mihail Kogălniceanu,
care, îi vor deveni, mai târziu, în epoca Unirii şi a înfăptuirii statului naţional român, sfetnici
apropiaţi şi colaboratori direcţi. Matei Milo, viitorul mare actor, i-a fost, de asemenea,
coleg.
În vara lui 1834, prin august, tânărul Alexandru Cuza pleacă la Paris să-şi completeze
învăţătura. Împreună cu el plecau şi alţi fii de boieri, cam de aceeaşi vârstă, printrre care
vărul său Nicolae Docan şi Vasile Alecsandri.
Alexandru Ioan Cuza îşi trecu în decembrie 1835 examenul de bacalaureat în litere.
Ca şi Vasile Alecsandri, vru apoi să înveţe medicina, înscriindu-se la facultatea respectivă,
dar părăsi repede gândul acesta, “neputând suferi disecţiile” şi trecu la drept.
Spre sfârşitul lui 1839 se înapoie în ţară cu titlul de membru al Societăţii
economiştilor din Paris, fără a-şi termina studiile juridice. Încă din septembrie 1837
devenise cadet ca şi Kogălniceanu şi alţii, pregătindu-se pentru cariera de ofiţer. Dar în
februarie 1840, la numai câteva luni după sosirea în ţară, îşi dădu demisia din armată,
intrând curând în magistratură. Era un om curtenitor şi prietenos, dornic de petreceri şi de
glume, amuzând pe cei din jur cu snoavele şi conversaţia sa. Înfăţişarea-i era plăcută: statură
mijlocie, păr castaniu bogat, ochii albaştri, strălucitori şi inteligenţi. Atrăgător şi plin de
farmec, se bucura peste tot de o bună primire.
La una din obişnuitele petreceri boiereşti ce se ţineau lanţ iarna în “dulcele târg al
Ieşilor”, Cuza cunoscu pe aceea care avea să-i devină curând soţie: Elena Rosetti. Era mai
tânără cu cinci ani decât el, fiică a postelnicului Iordache Rosetti şi a Catincăi, născută
Sturdza, boieri cu moşie la Soleşti, în ţinutul Vasluiului, unde Elena îşi petrecuse anii
copilăriei.
Căsătoria a avut loc la Soleşti, în ultima zi din luna aprilie a anului 1844. Este
interesant de reţinut că A.I.Cuza a refuzat să primească robii daţi Elenei pe foaia de zestre.
Întinsele legături de rudenie ale părinţilor Elenei cu famili din protipentada Moldovei
nu puteau să-i fie decât de folos tânărului Cuza. Încă înainte de căsătorie era membru la
judecătoria ţinutului Covurlui, unde apoi va fi preşedinte. Împreună cu soţia, se instală în
casele părinţilor săi de la Galaţi.
Deşi căsnicia lor n-a fost una dintre cele mai izbutite, Cuza nedovedindu-see a fi un
soţ prea statornic, între ei s-au păstrat totuşi întotdeauna relaţii respectuoase.
Abia ieşită în lume, aflându-se încă sub autoritatea aproape tiranică a unei mame cu
severe principii pedagogice, Elena ocolea petrecerile, neînsoţindu-l decât arareori pe Alecu.
Apriga soacră se amesteca necontenit în căsnicia lor, răscolindu-le viaţa. Cuza căuta dese
prilejuri pentru a evada la Iaşi, unde se aflau atâţia dintre prietenii săi, iar Elena rămânea de
obicei singură, trăind aproape izolată.
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Închipuirea poporului, atât de bogată, a creat lui Cuza numeroase legende,
atribuindu-i, în afara calităţilor sale reale, însuşiri pe măsura dorinţelor maselor populare.
Aceste mase flămânde de dreptate, de omenie, de demnitate naţională, atâta amar de vreme
înăbuşite voiau întruchipate în el vitejia, bunătatea, spiritul nepărtinitor.
Chiar dacă a avut unele slăbiciuni şi scăderi omeneşti, desigur mult şi răuvoitor
exagerate de cercurile ostile politicii sale, Alexandru Ioan Cuza a rămas în istoria noastră ca
una dintre cele mai luminoase figuri. Cu prilejul centenarului naşterii sale, în 1920, Iorga
spunea că dacă ar dori cineva “să cuprindă într-o formulă marea personalitate a lui
Vodă Cuza, ar trebui să spună că el a fost un om vrednic de legenda sa şi că în jurul său s-a
creat o legendă vrednică de dânsul“. Sub domnia lui, pentru întâia oară, ţăranii au căpătat
pământ. Pentru aceasta, şi pentru multe alte fapte progresiste ale sale, Cuza a fost preamărit
de masele populare, iar figura lui a intrat în creaţia folclorică, alături de a lui Ştefan cel
Mare şi Tudor Vladimirescu.
Încă în viaţă fiind, se creaseră despre el numeroase legende, mai toate având un tâlc,
exprimând o dorinţă a poporului care-l dorea drept şi bun cu cei mici, aspru şi necruţător
faţă de împilatori, adică faţă de boieri, de negustori şi călugări. Era transpunerea modernă a
vechilor legende şi basme populare, în care binele învinge întotdeauna răul.
Fără a fi susţinută de vreo organizaţie politică, căci după cum am văzut partidele se
uniseră pentru a-l alunga, legenda lui Cuza crescu în amploare şi se menţinu apoi multă
vreme, ajungând până în zilele noastre. Încercările numeroşilor săi vrăjmaşi de a distruge
acest mit, prin născocirea unor păcate inexistente şi prin extragerea unora reale, dar fireşti,
obişnuite epocii şi clasei sale, n-au putut ştirbi faima personalităţii sale. Cu temei s-a spus
că, după ce a dat ţăranului dreptul său, aşa cum era înţeles atunci de spiritele mai înaintate,
“el a fost pus la marea încercare de a-şi menţine punctul de vedere împotriva tuturora,
împotriva tuturor intrigilor, tuturor tendinţelor de răzbunare, împotriva conservatorismului
boierimii de tradiţiune, precum şi împotriva ipocritului idealism liberal, pentru ca la urmă,
neputând birui nici pe unul, nici pe altul, să cadă înaintea coaliţiei care, prin felul cum a
răsturnat pe om, a înălţat opera pe care omul o îndeplinise”.
Cuza rămânea apoi pentru totdeauna cel dintâi domn al ţărilor Unite, domnul Unirii,
fapt ce reprezintă, iarăşi, un mare merit. El n-a fost numit, ci ales, şi încă în unanimitate în
ambele ţări. Ales nu ca un nume mare, răsunător, însă târând după el amintirea nefastă a
trecutului, ci ca un om nou, întruchipând voinţa naţională.
Pentru multe din faptele sale, a meritat recunoştinţa nu numai a contemporanilor, ci şi
a generaţiilor următoare. El n-a avut parte de blestemul cuvenit tiranilor detronaţi.
Dimpotrivă, scârbite de politica celor ce i-au urmat, mulţimile l-au regretat. Zadarnice au
fost încercările vrăjmaşilor de a-l detrona din sufletul, din amintirea şi recunoştinţa purtată
de masele largi ale poporului, care îi pomeneau numele cu veneraţie întrucât fusese călăuzit
în acţiunile sale de idei înaintate, progresiste.
Au circulat multe istorisiri despre Cuza, în legătură cu firea sa dreaptă. Unele au
apărut şi în presă, sau adunate în diferite broşuri şi cărţi: amintiri, întâmplări reale sau
născocite, toate contribuind cu puterea legendei la întreţinerea acelei aureole create în jurul
fostului domnitor. Atâţia dintre oamenii acelei vremi mărturiseau că l-au văzut şi au vorbit
cu el, că umbla pe drumuri în straie schimbate, cercetând şi pedepsind nedreptăţile, ajutând
şi mângâind pe cei sărmani şi năpăstuiţi.
În strălucita-i limbă, a scris şi Mihail Sadoveanu despre această legendă, arătând cu
înţelepciune că în necazurile şi aspiraţiile lui nedesluşite, gata să-i atribuie trăsături şi lumini
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ideale, poporul întrupase în Cuza dorinţe de schimbări şi de dreptate, devenind în ochii
norodului umilit “un fel de principiu al binelui”.
Bibliografie:
• Marin Mihalache
• “Oameni de seamă – Cuza Vodă”
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PSIHOLOGIA ȘI PEDAGOGIA DIFERENȚIATĂ APLICATĂ ÎN
DISCIPLINELE SOCIO-UMANE
Prof. Bejinariu Mărioara Cocuța
Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir”, Suceava
Diferenţele individuale de învăţare trebuie avute în vedere de fiecare cadru didactic în
scopul eficientizării procesului educational.
Într-un consens unanim, psihopedagogii consideră că învăţarea este un proces care
angrenează personalitatea umană în ansamblul ei. Indiferent care este conţinutul învăţării, începând
cu cea mai simplă sarcină şi încheind cu cea mai complexă, de fiecare dată intră în joc un lanţ de
mecanisme, începând cu cele de receptare şi ajungând până la cele de prelucrare interpretare şi
valorizare a ceea ce s-a receptat.
Din această perspectivă, învăţarea, ca proces, constă în generarea de răspunsuri adecvate
unor situaţii în care este plasat cel care învaţă. Schematizând puţin lucrurile am putea spune că
demersul investigativ asupra învăţării reclamă următorul algoritm general: Delimitarea şi precizarea
sarcinii ce urmează să fie învăţată.
Descifrarea mecanismelor psihologice interne pe care le angrenează învăţarea sarcinilor
respective (procesualitatea învăţării); Circumscrierea condiţiilor interne şi a celor externe în care are
loc învăţarea.
Diferenţe individuale de învăţare Fiecare individ constituie o personalitate, care se
structurează şi se construieşte în ritmuri diferite pe tot parcursul existenţei sale. Personalitatea
conferă omului identitate proprie, non-repetitivă, unicitate, expresie a unei anume îmbinări a
variabilelor sale interne, unele dintre acestea impunându-se cu o intensitate mai puternică în
structura de ansamblu a acestui construct uman. Toate acestea imprimă procesului de învăţare un
caracter individual.
Mecanismele generale ale acestui proces se nuanţează de la un elev la altul. Devenirea
fiinţei umane este rezultanta interacţiunii dintre natural şi social, sinteză unică şi originală, proprie
fiecărui om. Interacţiunea dintre cei trei factori: ereditate, mediu şi educaţie, determină diferenţe
individuale în învăţare.
Sintetizând aspectele mai semnificative ale diferenţelor în învăţarea şcolară în funcţie de
originea lor, le putem enunţa pe următoarele:
o Statutul socio-economic al familiei;
o nivelul cultural şi climatul psihosocial din interiorul ei;
o Inteligenţa;
o Creativitatea;
o Stilul cognitiv;
o Tipologii umane.
Progresele înregistrate de psihologia şi pedagogia diferenţiată, perfecţionarea tehnicilor de
cunoaştere a dezvoltării psihice a copiilor au permis să se distingă categorii mai nuanţate de copii în
raport cu capacitatea lor de răspundere la exigenţele şcolare.
În rândul acestora, alături de elevii cu CES integraţi individual, există şi elevi cu dificultăţi
de învăţare, cu ritm lent de acumulare de achiziţii dar cu intelect normal. Confundaţi adesea cu
elevii din prima categorie sunt nestimulaţi sau categorizaţi ca atare.
Integrarea şcolară a copiilor cu cerinţe speciale în învatamântul de masă presupune:
- a educa copiii cu cerinţe speciale în şcoli obişnuite, alături de copiii normali;
- a asigura servicii de specialitate (recuperare, terapie educaţională, consiliere şcolară,
asistenţă medicală şi socială etc.) în şcoala respectivă;
- a acorda sprijinul necesar personalului didactic şi managerilor şcolii în procesul de
proiectare şi aplicare a programelor de integrare;
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- a permite accesul efectiv al copiilor cu cerinţe speciale la programul şi resursele şcolii
obişnuite (biblioteca, terenuri de sport etc);
- a încuraja relaţiile de prietenie şi comunicarea între toţi copiii din clasă/şcoală;
- a educa şi ajuta toţi copiii pentru înţelegerea şi acceptarea diferenţelor dintre ei;
- a ţine cont de problemele şi opiniile părinţilor, încurajându-i să se implice în viaţa şcolii; a asigura programe de sprijin individualizate pentru copiii cu cerinţe speciale;
- a accepta schimbări în organizarea şi dezvoltarea activităţilor instructiv-educative din
şcoală.
Bibliografie
• Golu, P., Zlate, M., Verza, E., Psihologia copilului - manual pentru clasa a XI a şcoli normale,
E.D.P., Bucureşti, 1994. Nicola, I., Tratat de pedagogie şcolară, E.D.P., Bucureşti, 1996.
• Cucoş, Constantin (2002), “Pedagogie”, Editura Polirom, Iaşi.
• Florea, Nicoleta (2008), “Educaţia pentru prevenirea factorilor de risc”, Editura Arves, Craiova.
• Gaudet, Etienne (2006), “Drogurile şi adolescenţa. Rãspunsuri la întrebãrile pãrinţilor”, Editura
Minerva, Bucureşti.
• Neamţu, Cristina (2003), “Devianţa şcolarã. Ghid de intervenţie în cazul problemelor de
comportament ale elevilor”, Editura Polirom, Iaşi.
• Sãlãvãstru, Dorina (2004), “Psihologia educaţiei”, Editura Polirom, Iaşi
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PLEDOARIE PENTRU ISTORIA LOCALĂ
prof. Cojocaru Victorița,
Școala Gimnazială “Acad. H. Mihăescu” Udești
Evouțiile politice și sociale ca urmare a căderii regimului comunist și a trecerii la o societate
a democrației și pluralismului impun descentralizarea, valorizarea localului și regionalului. După
decenii la rând aceste noțiuni erau criticate sau ignorate, astăzi, mai mult ca oricând, procesele de
descentralizare impun reașezarea valorilor locale la locul pe care-l merită. Acest fapt are consecințe
directe și aupra modului de a face și de a scrie istoria. Vreme îndelungată, istoria a fost scrisă de
sus, de la centru, într-o singură cheie, cea a viziunii oficiale, ocupându-se cu predilecție, de destinul,
cariera și faptele mai marilor momentului, de problemele cruciale ale păcii și războiului sau de
evoluții macroeconomice și sociale. Acum, se impune redefinirea perspectivelor, prin evidențierea
maselor, a martorilor anonimi, a eternilor marginali, a căror voce, în sfârșit, se poate face auzită.
În acest context, studiul de istorie locală contribuie la redescoperirea unor valori identitare
comune, care să confere o nouă perspectivă asupra comunității locale, vizibil influențată de
transformări actuale. Integrarea europeană, globalizarea sunt trenduri ale momentului, cu puternice
implicații la nivelul percepțiilor identitare.
Orice localitate îşi are istoria ei, are o vechime, o întindere în timp şi spaţiu, are
personalităţile ei, are oameni, locuri, fapte, evenimente istorice cu care se poate mândri.
Este de datoria profesorului de istorie să le descopere, să încerce să le pună în valoare, să-i
facă pe elevi să le conştientizeze însemnătatea, să fie interesaţi şi mândri de comunitatea locală.
Numai cunoscând istoria locală ne cunoaştem mai bine, învăţăm să fim mai buni, să apreciem
valorile neamului, ne dezvoltăm sentimentul de patriotism.
Încă din primele lecții putem integra elemente de istorie locală, oferindu-le elevilor
informații legate de așezarea, suprafața și vecinii comunei Udești, de relief, climă, hidrografie,
vegetație, faună și soluri specifice localității noastre. Integrând în studiul istoriei elemente de istorie
locală, profesorul va trezi interesul elevilor pentru trecutul localității lor.
În fața unor vestigii ale trecutului din localitatea lor, elevii rămân impresionați, curioși,
emoționați. Cunoscând bine poporul și țara, dar și localitatea în care trăiesc, știind cum au luptat
strămoșii pentru libertate, ce jertfe au făcut ca să biruiască, ce idealuri și aspirații au avut, elevii vor
respecta mai mult înaintașii lor și se vor strădui să fie niște urmași demni.
Aceste elemente de istorie locală contribuie la realizarea obiectivelor de ordin informativ și
formativ pe care le urmărim în procesul instructiv - educativ. Sub aspect informativ, aducerea
elementelor concrete îi ajută pe elevi la aprofundarea, la cunoașterea multilaterală a fenomenului
studiat, la însușirea temeinică a cunoștințelor, la fundamentarea științifică a activităților.
Sub aspect formativ, elementele de istorie locală stimulează spiritul de observație, gândirea,
imaginația, formarea aptitudinilor științifice ale elevilor. Ele contribuie la formarea însușirilor
morale pozitive, la dezvoltarea sentimentului patriotic.
Modalitățile de integrare a elementelor de istorie locală se stabilesc în funcție de natura
elementelor locale, de scopul urmărit în activitate, de particularitățile de vârstă, de nivelul de
dezvoltare intelectuală a elevilor.
Formarea și dezvoltarea conștiinței patriotice se realizează treptat, pornind de la reprezentări
formate prin contactul direct cu elementul de istorie locală și pe baza sentimentelor și a diferitelor
impresii, prin contactul cu realitatea. Profesorul trebuie să valorifice potențele educative ale fiecărei
lecții și ale elementelor de istorie locală, să aibă permanent în minte faptul că istoria nu este numai
o știință, ci ea se adresează și afectivității elevilor, trebuind nu doar învățată, ci și
trăită 78.Cunoscându-și istoria locală elevii vor înțelege mai bine evoluția națională și universală.
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Există posibilitatea de a exploata oportunitățile locale, datorită apariției manualelor alternative, dar
mai ales a opționalelor puse la dispoziția școlii.“În felul acesta profesorul ar avea o mai mare
libertate de mișcare pentru a-și modela discursul în funcție de elevii cărora li se adresează. Odată ce
reușește să le stârnească curiozitatea acestora, restul aproape va veni de la sine.” 79
Astfel, abordarea evenimentelor, fenomenelor şi personalităţilor prin prisma localităţii natale
contribuie nu doar la o înţelegere şi percepere mai buna a lor, dar şi la identificarea sa în raport cu
comunitatea din care face parte, înţelegerea specificului localităţii şi educarea unui sentiment de
mândrie de apartenență la aceasta comunitate.
În contextul reformei din învăţământul preuniversitar din țara noastră, istoria nu mai poate fi
abordată doar sub aspectul abundenţei de fapte şi date, ci se recomandă structurarea ei în raport cu
alte discipline, precum şi sub aspectul conţinutului de idei şi sentimente, astfel spus a factorilor
afectivi, pe care le trezeşte elevilor. Elevul este un receptor însetat de cunoaştere, capabil şi gata
oricând să însuşească cunoştinţele pe care profesorul le aduce la fiecare oră. În acest sens, tradiţia şi
istoria strămoşilor trebuie transmise noilor generaţii, aceasta solicitând din partea noastră, a cadrelor
didactice, o mai atentă dăruire şi îndrumare.
Abordarea elementelor de istorie locală stimulează interesul şi imaginaţia tinerilor, facilitând
trecerea de la o învăţare centrată pe profesor la o învăţare centrată pe elevi. Datorită accesului la
documentele de epocă, elevul este transformat în factor activ şi participă direct la elaborarea unei
lucrări ştiinţifice. Într-o lume a informaţiei, rolul memorării mecanice a unor date şi nume s-a
diminuat. În acest context, studiul istoriei trebuie reorientat pe noi făgaşuri, mai facile din
perspectiva înţelegerii, ceea ce un opțional de istorie locală, poate oferi cu prisosinţă.
Integrarea istoriei locale în cea naţională şi chiar universală creează posibilitatea elevului de
a înţelege mult mai bine fenomenele istorice, iar analiza acestora este mult mai uşor de realizat
atunci când elevii intră în contact nemijlocit cu faptele, fenomenele şi procesele istorice.
Istoria este un tezaur inepuizabil de experienţe pe care elevii trebuie să-l cunoască, să-l
înţeleagă, să-l interpreteze pentru a putea adăuga propria lor contribuţie la moştenirea lăsată de
înaintaşi. Cunoaşterea elementelor de istorie locală îi ajută pe elevi să înţeleagă trecutul îndepărtat
al satului sau oraşului, să descopere tezaure de mare preţ ce păstrează ce au creat mai trainic şi mai
frumos locuitorii lor şi să conştientizeze faptul că istoria locurilor natale a fost scrisă concomitent
cu cea a ţării, elevii să fie convinşi de faptul că oamenii din fiecare sat sau oraş şi-au adus
contribuţia la construirea istoriei.
În formarea şi cristalizarea la vârstele mici a sentimentului naţional care se naşte în familie,
creşte şi se dezvoltă cu vârsta, un rol important îl are mediul înconjurător, locul primelor jocuri,
reuşite, bucurii. De aici, necesitatea cunoaşterii directe a elementelor de istorie locală: locuri,
monumente de artă, unelte de muncă, meşteşugurile practicate, folclorul şi tradiţiile. Aceste
elemente de istorie locală sunt demne de luat în considerare pentru că ele acţionează cu intensitate
asupra elevilor, îi impresionează, le sunt apropiate şi adesea date nemijlocit în experienţa lor
practică, în experienţa lor de viată.
De o mare importanţă este ca în predare, elementele de istorie locală să nu fie izolate de
faptele şi evenimentele istorice care fac obiectul istoriei naţionale.
Aşa cum istoria României nu poate fi înţeleasă dacă o privim izolat, dacă nu o integrăm în
istoria universală în general, tot aşa şi elementele de istorie locală rămân neînţelese dacă nu sunt
integrate în istoria naţională. Cunoaşterea trecutului ţării noastre, a vieţii strămoşilor, a luptelor
pentru independenţă naţională şi dreptate socială, cunoaşterea culturii materiale şi spirituale create
în trecut şi în prezent, devine mai clară, mai profundă şi mai temeinică prin folosirea în predarea
istoriei naţionale a elementelor de istorie locală. În acelaşi timp, folosirea acestor elemente la
lecţiile de istorie contribuie într-o mare măsură la stimularea interesului şi a dragostei lor pentru
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studiul acestei discipline. Elevii se conving că oamenii din fiecare oraş sau sat şi-au adus contribuţia
la constituirea istoriei. Ca urmare, mulţi dintre ei manifestă preocupări pentru aceasta. Ei încep să-şi
facă colecţii de monede, de timbre, fotografii etc.
Excursiile, vizitele prin ţinutul natal reprezintă calea cea mai importantă pentru a-l pune pe
elev în contact cu trecutul şi mai ales cu prezentul localităţii din care face parte. La acestea se pot
adăuga studierea unor documente accesibile elevilor, fapte din trecut povestite de către bătrâni,
audiţii, mărturiietc.
Acordând un înţeles larg noţiunii de elemente de istorie locală, ne aflăm în faţa unei varietăţi
mari de surse, care poate fi folosit în cadrul lecțiilor de istorie și anume:
• surse narative: relatări asupra unor evenimente istorice concrete, mărturii ale localnicilor,
interviuri realizate de elevi pe diverse teme;
• surse folclorice: poezii ale poeților udeșteni, cântece, proverbe, zicători, nu numai obiceiuri şi
tradiţii, ci şi modul de viaţă al poporului, faptele eroice, lupta pentru dreptate şi libertate, bucuriile
şi durerileudeștenilor de a lungul timpului;
• surse beletristice: literatura cu caracter istoric, legende despre istoria localității, mituri despre
personalitățile udeșeteneetc.
• surse documentare: actele de provenienţă publică sau particulară care cuprind date istorice a
diverselor instituții din localitate;
• surse arheologice: uneltele de muncă, armele, podoabele, monedele şi medaliile descoperite prin
săpături arheologice pe teritoriul comunei Udești;
• monumentele istorice: construcţiile cu o valoare istorică deosebită, edificiile care reprezintă
tradiţia unor fapte importante sau evocă mari personalităţi culturale, case memoriale, etc.;
• reprezentările grafice: tablouri istorice, fotografii, desene, hărți etc.
Folosirea cunoştinţelor de istorie locală la lecţia de istorie este o problemă dificilă care
angajează măiestria pedagogică a profesorului care trebuie să posede o permanentă tinereţe
spirituală, alimentată de flacăra vie a curiozităţii ştiinţifice, de o puternică receptivitate faţă de tot ce
este nou în specialitatea sa, de un efort continuu de autodepăşire.
Proiectând lecţiile de istorie, cadrul didactic are posibilitatea să integreze în conţinutul
acestora date, informaţii, evenimente, cazuri, mărturii, resurse care fac referire la comunitate şi la
istoria sa.
Foarte important este să le trezim elevilor interesul şi curiozitatea faţă de istoria locală şi să
le înlesnim asimilarea cunoştinţelor fundamentale de istorie prin cunoaşterea elementelor de istorie
locală, respectiv locul şi rolul în acest cadru al propriilor familii.
Profesorul poate organiza întâlniri cu persoanele-martor din comunitate şi cu membrii
marcanţi ai acesteia. Aceştia pot fi invitaţi în clasă sau colectivul de elevi se poate deplasa la locul
unde aceştia îşi desfăşoară activitatea sau locuiesc, în funcţie de caz. Întâlnirile pot fi organizate şi
în alte locaţii (cămin cultural, muzeu, case memoriale etc). În cadrul acestui tip de activitate poate fi
utilizată cu succes metoda istoriei orale.
Istoria orală: este o metodă complexă de învăţare, bazată pe pregătirea şi realizarea de către
elevi a unor interviuri şi valorificarea acestora la clasă în scopuri de instruire; este o povestire /
rememorare a unor evenimente istorice, făcută de o singură persoană (se pot realiza totuşi mai multe
istorii orale despre o aceeaşi temă).
În cadrul demersului: elevul cercetează un subiect, intervievează persoane, creează produse
(fotografii, texte, portofoliietc.), analizează şi discută produsele create; informaţiile sunt culese prin
interviuri înregistrate şi apoi transcrise; persoana care a realizat interviul îl analizează şi scrie apoi o
poveste.
Materialul de istorie locală poate fi folosit în mai multe modalităţi, în funcţie de natura
elementului local, de scopul urmărit în lecţie, de particularităţile de vârstă şi de nivelul de
dezvoltare intelectuală a elevilor. „Cele mai multe şi mai importante metode pe care le folosim sunt
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cele active, care au scopul de a-l învăţa pe elev să înveţe, să-l obişnuiască să studieze în mod
independent, pregătindu-l în vederea educaţiei permanente” 80.
Pe această bază, elevii pot alcătui referate, micromonografii ale satului, descrierea unor
personalităţi locale în cadrul cercului de istorie sau prin intervenţii personale în lecţiile
corespunzătoare. Urmările benefice pentru elevi constau în dezvoltarea capacităţii de analiză şi
sinteză, a spiritului critic, a celui de observaţie, transformându-i din factori pasivi ai lecţiei în
adevăraţi parteneri ai profesorului, în actul de predare-învăţare.
Se poate pune întrebarea unde apare trăsătura europeană în privinţa studiului istoriei
locale 81. Primul aspect care trebuie subliniat este acela după care localitatea poate fi într-adevăr
studiată numai din punct de vedere local, dar poate, la fel de bine, să constituie subiectul unui studiu
de caz referitor la tendinţele care au loc în Europa sau în anumite regiuni de pe continent, dar în
proporţii diferite.
De exemplu, fotografiile şi cărţile poştale care înfăţişează unele străzi cunoscute, fabrici sau
firme realizate în perioade diferite ale secolului şi care se află în muzeele locale, pot fi folosite
pentru a identifica continuitatea sau schimbările apărute în aspectul satului/oraşului respectiv. Mai
mult, acestea pot fi folosite şi în ceea ce priveşte reliefarea impactului pe care l-au avut asupra vieţii
comunităţii procesele de modernizare, de exemplu: apariţia electricităţii, iluminatul public, impactul
producţiei de masă asupra transportului, mecanizarea agriculturii şi consecinţele poluării asupra
mediului înconjurător.
Prin folosirea colecţiilor din muzeele locale, a arhivei, a ziarelor locale, a altor surse
documentare, a statisticilor oficiale, fotografiilor sau albumelor care aparţin familiilorelevilor,
aceste studii pot căpăta o dimensiune istorică. Aceasta este o metodă importantă pentru a ilustra
schimbări politice şi economice care au avut loc de-a lungul unei perioade istorice. Chiar dacă sursa
de informare are un caracter local, ea ajută la prezentarea istoriei economice şi politice a
continentului.
Istoria locală este o realitate a educației din zilele noastre, un domeniu de actualitate, dar
este şi o necesitate. Este istoria de lângă noi, din imediata vecinătate, este cea căreia îi aparţinem,
este cea care aşteaptă să fie descoperită şi valorificată.
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REZERVAȚIA “FĂGETUL DRAGOMIRNA” – JUDEȚUL SUCEAVA
ASPECTE PRIVIND ORNITOFAUNA
Prof. Gherasim Elisabeta, Liceul Teoretic Filadelfia Suceava
Avȃnd ȋn vedere importanța utilizării ȋn viața de zi cu zi a noțiunilor teoretice ȋnsușite la
orele de biologie, am ales ca temă pentru această lucrare implicarea elevilor ȋn studiul biodiversității
ariilor protejate din Romȃnia, cu accent pe activitățile practice desfășurate atȃt ȋn laboratorul de
biologie cȃt și pe teren.
Lucrarea prezentă are ca scop surprinderea aspectelor dinamicii ornitofaunei care îşi găseşte
adăpost şi condiţii favorabile pentru cuibărit şi hrana şi, totodată, evaluarea influenţei factorilor de
mediu, ce determină manifestări diferite la fiecare specie. S–au urmărit aspectele legate de migraţie,
perioada nupţială, cuibărit, dar şi inventarirea speciilor pentru a le cunoaşte şi pentru a le putea
proteja. Am abordat această temă atȃt pentru impactul asupra elevilor, cȃt și pentru a face cunoscută
aria protejată Făgetul Dragomirna, din punct de vedere avifaunistic. Această rezervație este situată
ȋn apropiere de orașul Suceava, fapt care a ȋnlesnit deplasarea elevilor și realizarea cu succes a
activităților propuse.
Obiectivul principal al temei alese este evaluarea diversității avifaunistice prin stabilirea
principalilor indicatori ai diversității specifice.
Ȋn cadrul cercului de biologie, precum și ȋn timpul orelor de biologie, elevii au avut ocazia
să contribuie la inventarierea, monitorizarea și managementul speciilor de păsări din rezervația
Făgetul Dragomirna din județul Suceava. Participarea la activitățile realizate ȋn cadrul cercului a
determinat ȋmbogățirea și dezvoltarea cunoștințelor pe care le dețineau elevii de la orele de biologie,
precum și dezvolatrea interesului pentru cunoaștere și a spiritului de cercetare și investigare a
fenomenelor biologice. Prin utilizarea unor metode noi și interactive, elevii au fost coordonați să
identifice anumite specii de păsări, să facă evaluări calitative și cantitative ale comunităților de
păsări. De asemenea, elevii și-au ȋnsușit abilități de lucru ȋn laboratorul de biologie și pe teren, au
dobândit cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, și-au format opinii, convingeri și aptitudini, și-au
dezvoltat capacitățile motrice și intelectuale, au căpătat o viziune realistă și practică asupra lumii
vii, și-au format atitudini și comportamente ecologice față de mediul ȋnconjurător.
Caracteristici ale Rezervației Făgetul Dragomirna
Situl Pădurea Pătrăuți, din care face parte și Făgetul Dragomirna, se ȋncadrează din punct de
vedere geografic și geomorfologic ȋn ținutul Podișul Moldovei, subținutul podișurilor structurale,
districtul Podișul Sucevei (Dragomirnei).
Relieful este tipic de dealuri și podișuri de platformă, structural-eroziv, cu structura
orizontală monoclinală sau slab cutată, fragmentat de văi largi, ȋnsoțite de terase și versanți.
Altitudinea variază ȋntre 250-500 m.
Suprafața sitului este de 8.746 ha, din care rezervația Făgetul Dragomirna ocupă o suprafață
de 134.80 ha.
Pâraiele care se varsă ȋn Râul Suceava (afluent de stânga al Siretului) sau ȋn Râul Siret
formează rețeaua hidografică a sit-ului. Cele mai importante pâraie din zonă sunt Hatnuța,
Pătrăuceanca, Dragomirna, Mitoc și Podul Vătafului.
Acest sit este format din cel mai ȋntins și compact trup de pădure din Podișul Moldovei
(8.746 ha) și prezintă o importanță deosebită pentru habitatele pe care le conține, precum și pentru
unele specii de faună de interes comunitar.
Importanța sitului este dată, de asemenea, de făgetul secular natural (arborii au ȋn jur de 100130 de ani) ȋn proporție de 97% care ocupă o regiune de dealuri joase. Puritatea făgetului natural a
fost alterată ȋn perioada 1875-1880 cȃnd au avut loc intervenții silvice prin completarea cu alte
specii de foioase, precum și cu rășinoase. Ȋn anul 1941, Consiliul Județean Suceava a declarat
această pădure rezervație naturală tocmai pentru a se evita astfel de intervenții.
199

Școala Românească în Anul Centenarului Marii Uniri

Vegetația este alcătuită din arbori, arbuști și plante ierboase, fiind puternic influențată de
relief. Astfel, pe versanții ȋnsoriți predomină gorunul, iar pe versanții umbriți predomină fagul,
expoziția cu ușoară ȋnclinare sud – estică determinând existența unor suprafețe extinse de făgete.
Speciile de plante care prezintă interes deosebit ȋn sit, conform datelor centralizate la nivelul
Info Natura2000, sunt Asarum europaeum (150 – 300 indivizi), Fagus sylvatica (8.000 – 12.000
indivizi) și Galium odoratum (1.500 – 10.000 indivizi). Nu au fost identificate specii de plante rare
sau endemice ȋn acest sit.
Ȋn cadrul sitului au fost identificate următoarele tipuri de clase de habitate: păduri de foioase
(99%) - trei categorii de habitate naturale de interes comunitar, dintre care unul este de interes
prioritar și ape dulci continentale curgătoare (1%).
Sunt prezente trei tipuri de pădure cu consistență diferită, după cum relatează prof. dr.
Marcian Bleahu ȋn Arii naturale protejate din Bucovina (2007):
• Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum (figura 12), având o reprezentativitate excelentă la
nivelul sitului și starea de conservare bună (Info Natura2000);
• Păduri dacice de stejar și carpen (figura 11), cu reprezentativitate bună și starea de conservare
bună (Info Natura2000);
• Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (figura 10), cu reprezentativitate bună și
starea de conservare bună (Info Natura2000).
Ȋn acest sit se găsesc numeroși reprezentanți ai regnului animal, caracteristici pădurilor de
fag, atȃt specii de nevertebrate cȃt și specii de vertebrate. Au fost identificate șase specii de interes
comunitar, dintre care una este specie prioritară. Speciile de nevertebrate enumerate în anexa II a
Directivei Consiliului 92/43/CEE sunt Carabus variolosus și Rosalia alpina, (specii de interes
comunitar, Rosalia alpina fiind și specie prioritară). Speciile de amfibieni enumerate în anexa II a
Directivei Consiliului 92/43/CEE sunt Bombina variegata, Bombina bombina și Triturus cristatus
cristatus. Myotis myotis este mamiferul care apare ȋn anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE.
De asemenea, numeroase mamifere prezente ȋn sit apar ȋn Lista roșie de date naționale: Capreolus
capreolus,, Cervus elaphus, Felis silvestris, Lepus europeus, Sus scrofa și Dama dama, specie rară.
Metode folosite pentru identificarea speciilor de păsări din rezervație
• observarea păsărilor cu ochiul liber;
• observarea cu ajutorul binoclului (Olympus, mărire 8x) și al lunetei tersestre (Celestron, mărire
10x – 30x) de–a lungul unui traseu şi din punct fix;
• fotografierea (aparat foto Sony, 20 MP);
• observarea unor aspecte legate de comportament;
• urmărirea sunetelor emise în timpul cuibăritului și formării perechii;
• material folosite: binoclu, lunetă și determinator ilustrat “Păsările din România”– Brunn, Delin
& Svensson.
Rezultate obținute
Observațiile realizate pe teren au permis identificarea a 68 de specii de păsări, aparținând la
10 ordine și 28 familii.
Cel mai bine reprezentat este ordinul Passeriformes, cu 46 de specii (reprezentând 67,64%
din totalul speciilor observate), urmează apoi ordinul Piciformes, cu 6 specii (reprezentând 8,82 %
din totalul speciilor observate), ordinele Strigiformes și Accipitriformes, cu câte 4 specii (fiecare
reprezentând 5,88% din totalul speciilor observate), ordinele Columbiformes și Ciconiiformes, cu
câte 2 specii (fiecare reprezentând 2,94% din totalul speciilor observate), iar ordinele
Coraciiformes, Cuculiformes și Charadriiformes cu câte o specie (fiecare reprezentând 1,47% din
totalul speciilor observate).
Dintre familii, cele mai numeroase sunt Muscicapidae și Sylviidae cu câte 8 specii, apoi
urmează Picidae cu 6 specii, Fringillidae cu 5 specii, famiile Accipitridae, Strigidae, Motacilidae,
Corvidae și Turdidae au câte 4 specii fiecare, Familiile Laniidae, Columbidae și Ciconiidae au câte
2 specii fiecare, restul familiilor având câte un singur reprezentant.
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Ȋn timpul studiului s-au observat oscilaţii cantitative ale ornitofaunei de la un anotimp la
altul, prezenţa păsărilor în timpul anului fiind inegală, acest lucru datorându–se faptului că fiecare
pasăre este legată de un anumit mediu de viaţă.
Păsările, animale deosebit de mobile, trăiesc într–o lume lipsită de graniţe, executând
călătorii foarte lungi. Această pendulare continuă a păsărilor dintr–o zonă în alta a fost observată
încă din antichitate. Pentru păsări, migraţia constituie o adaptare în vederea reproducerii sau a
procurării hranei. Iniţierea migraţiei este corelată cu condiţiile meteorologice şi cu accesul la
resursele de hrană.
Ȋn urma observărilor realizate ȋn rezervație, s-a constatat că abundența cea mai mare o
prezintă Turdus merula și Sturnus vulgaris (au fost identificați peste 100 de indivizi din fiecare
specie ȋn luna iunie), iar Ciconia nigra este specia cu cea mai scăzută abundență (3 indivizi).
Din punct de vedere fenologic au fost identificate patru categorii de păsări: sedentare (23
specii); parțial migratoare (3 specii); oaspeți de vară (34 specii); de pasaj (8 specii).
Cele 68 de specii de păsări identificate sunt incluse ȋn Lista Roșie a speciilor amenințate
IUCN 2012. 7 specii de păsări sunt menționate ȋn Cartea roșie a vertebratelor din România
(Ciconia nigra, Ciconia alba, Pernis apivorus, Streptopelia decaocto, Bubo bubo, Upupa epops,
Ficedula albicollis), iar 23 specii sunt de interes comunitar, majoritatea cu stare de conservare
favorabilă.
Zona cu cea mai mare ornitodiversitate la nivelul sitului este pădurea aluvială (47 specii), ȋn
pădurea de fag au fost observate 39 specii, iar ȋn stejăriș 33 specii păsări. Bogăția ȋn specii a pădurii
aluviale se explică prin faptul că ȋn acest tip de habitat hrana este mai abundentă și sursele de apă
sunt mai frecvente, multe specii de păsări preferând să ȋși construiască cuibul lângă surse de apă.
S-a constatat că impactul antropic asupra habitatelor din sit este de tip mediu, acțiunile de
silvicultură, pășunat, defrișare, poluare fiind medii. Habitatele din sit nu sunt afectate foarte
puternic de factorul antropic, prin urmare pot să ofere condiții propice dezvoltării populațiilor de
păsări. Avifauna din această rezervație se caracterizează printr-o dezvoltare favorabilă, populațiile
de păsări fiind ȋn creștere sau stagnante. Nu au fost evidențiate specii de păsări a căror populație să
fie ȋn declin.
Bibliografie
• Brega, P., Făgetumul Dragomirna, Suceava (Studii și comunicări de ocrotire a naturii, volumul V,
p. 545-564); 1981
• Brunn, B., Delin, H., Svensson, L., Păsările din Romȃnia, București, Octopus Publishing Grup,
1999
• Cătuneanu, I. I., Korodi Gál, I., Munteanu, D., Pașcovschi, S., Vespremeanu, E., Fauna Republicii
Socialiste România. Aves – Volumul V, Fascicula I. Gaviiformes, Podicipediformes,
Procellariiformes, Pelicaniformes, București, Ed. Academiei Republicii Socialiste România, 1978
• Colin B., Martin J., Metode de evaluare a abundenței păsărilor, Cluj-Napoca, Societatea
Ornitologică Romȃnă, 2000
• Petrovici, M., Societatea Ornitologică Română/BirdLife International și Asociația pentru Protecția
Păsărilor și a Naturii „Grupul Milvus”, Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din
România, Media Print S.A. în colaborare cu Media & Nature Consulting S.R.L., 2015
Webografie:
• http://judetulsuceava.ro/locuri/arii-naturale-protejate/rezervatii-naturale/fagetul-dragomirna/
• http://dev.adworks.ro/natura/situri/191/Padurea-Patrauti.html
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DE LA ISTORIE LA LITERATURĂ-,,SCRISOAREA III"
Profesor Hojda Mihaela Florentina,
Școala Gimnazială Pojorâta
Data:
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Pojorâta
Profesor: Hojda Mihaela – Florentina
Clasa: aVIII-a
Obiectul: Ţările Române apărătoare ale creştinătăţii – opţional
Tema: De la istorie la literatură - „Scrisoarea III"
Timp: 50 min.
Tipul lecţiei: consolidare sistematizare
Mijloace de realizare: proiect
Locul de desfăşurare: cabinetul de istorie
Bibliografie:
• Mihai Bărbulescu, Dennis Deletant, Keith Hitchins, Şerban Popacostea, Pompiliu
Teodor, Istoria României, Bucureşti, 1998.
• Constantin Căzănişteanu, Pe urmele lui Mircea cel Mare, Bucureşti, 1998.
• Florentina Cozan Cruciadele. Momente de confluentă între două
• civilizaţii şi culturi, Bucureşti 1999.
• George Călinescu, Opera lui Mihai Eminescu, Chişinău, 1993.
• Virgiliu Ene, Ion Nistor, Studii Eminesciene, Bucureşti 1981.
• Gheorghe Tanasă, Metodica predării - învăţării istoriei în şcoală, Iaşi 1996.
Mijloace de învăţământ: Hartă istorică - Ţările Române în secolul al XlV-lea şi prima
jumătate a secolului al XV-lea
Obiectivul general: de a aprofunda şi de a sistematiza particularităţile operei lui Mihai
Eminescu cu caracter istoric pe baza interpretării poemului „Scrisoarea III", de a consolida
deprinderile de investigare a lucrărilor de specialitate; de a le dezvolta capacităţi de selectare, de
interpretare şi de comunicare a rezultatelor cercetării clar, concis şi la obiect.De a stimula relaţiile
de cooperare specifice activităţii pe echipe, manifestând spirit de colaborare, respect faţă de
adevărul istoric, responsabilitate în soluţionarea şi raportarea răspunsului la sarcina de rezolvare a
grupei.
Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei elevii:
Ol: să dovedească afecţiune faţă de colegii de grupă şi bune maniere în sporirea coeziunii şi
colaborării dintre elevii clasei prin calitatea răspunsurilor date şi prin discreţia relaţiilor de
comunicare dintre indivizi;
02: să folosească diferite metode de învăţământ în comunicarea esenţialului desprins din
sursele de informare studiate;
03: să precizeze măsurile luate de Mircea cel Bătrân în politica internă;
04: să descrie, pe baza textului şi a lecturilor, victoriile obţinute de români împotriva
Imperiului Otoman;
05: să enumere voievozii romani care au participat la cruciadele târzii;
06: să prezinte situaţia internaţională în a doua jumătate a secolului al XlV-lea;
07: să constate că tema „istorie" a fost abordată cu predilecţie în literatură;
08: să observe transpunerea unor momente istorice importante în literatură într-un mod
artistic;
09: să motiveze rolul figurilor de stil în realizarea tabloului bătăliei de la Rovine;
O10: să diferenţieze trecutul glorios al poporului român în antiteză cu prezentul decăzut;
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OII: să dovedească pricepere şi nuanţare în interpretarea informaţiilor, redactând răspunsuri
concise, clare, argumentate într-un timp determinat;
012: să dovedească capacitate de sinteză în elaborarea unei scheme concludente a
concluziilor desprinse de membrii grupei şi de grupele de lucru ale clasei.
Desfăşurarea lecţiei:
Momentul I. Pregătirea lecţiei
Cu o săptămână înainte, profesorul şi elevii clasei a VIII-a au ales tema şi au stabilit planul
de dezbatere şi grupele:
Grupa I „Mircea cel Bătrân" Grupa II „Scrisoarea III"
Situaţia internaţională
1. Mihai Eminescu - poet naţional
Politica internă
2. Scrisoarea III
organizarea internă
• Publicare
hotarele Ţârii Româneşti
• Tema
dezvoltarea economică
• Descrierea celor trei tablouri
armata
din prima parte
biserica
• Realizarea artistică a bătăliei
3. Politica externă
3. Alte opere literare care
Politica de alianţe
prezintă momente din istoria
Lupta antiotomană Bătălia de
naţională sau personalităţi istorice
la Rovinefl oct.I394),
Cruciada de la Nicopolel396
4. Concluzii
Momentul II. Desfăşurarea lecţiei (42')
La începutul orei, se reaminteşte planul de dezbatere care este scris pe tablă.
Elevii dezbat, selectiv, câteva probleme din planul de dezbatere a temei. După discutarea
fiecărei chestiuni, elevii şi profesorul trag concluzii.
MomentulIII (8')
Concluzii, aprecieri, tema pentru acasă. Tema pentru acasă:
Consideraţi că v-aţi teleportat în timp şi sunteţi reporteri pe câmpul de luptă, înaintea
bătăliei sau după bătălia de la Rovine. Luaţi un interviu lui Mircea cel Bătrân sau lui Baiazid.
Activitatea desfăşurată

Planul de
recapitulare

Ob

Profesor

Prezentaţi situaţia
06 1. Situaţia
internaţională internaţională în a
doua jumătate a
secolului al XlV-lea

Motivaţi de ce
03 2. Politica
internă
Mircea cel Bătrân
hotarele este considerat un
Tării
adunător
Româneşti
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Elev
Manifestarea tendinţelor
expansioniste ale marilor state
feudale: Ungaria, Polonia, Imperiul
Otoman.
Imperiul
Otoman
cucereşte
Peninsula Balcanică, constituind o
gravă primejdie pentru existenţa
politică a Ţărilor Române.
Titlurile domneşti oglindesc
întinderea teritorială a Tării
Româneşti: hotare Ţara Românească
din 1388 - Dobrogea cu Silistra,;

Metode,
procedee,
modalităţi
Mijloace
de învăţământ

conversaţia
expunerea

demonstraţia
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- organizarea al
internă
pământurilor
- dezvoltarea româneşti.
economică
- armata
- Biserica
Enumeraţi măsurile
luate
pentru
dezvoltarea
economică
a
tării.
Explicaţi cum a
reuşit Mircea cel
Bătrân să consolideze
organizarea internă.
Prezentaţi
organizarea armatei.
Arătaţi care a fost
modul de organizare
a Bisericii.
3. Politica
externă
- politica de
alianţe
- lupta
antiotomană
- Bătălia de la
Rovine
- Cruciada de
la Nicopole

Enumeraţi alianţele
încheiate de Mircea
cel Bătrân.

Descrieţi lupta de la
Rovine, prezentând
cauzele,
desfăşurarea,
sfârşitul.

Definiţi noţiunea de
„cruciadă târzie".

Concluzii
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Care a fost scopul
cruciadei ?
Enumeraţi forţele
participante.
Descrieţi
desfăşurarea
cruciadei.
Motivaţi importanţa
domniei lui Mircea
cel Bătrân.

1389 - Amlaşul, Făgăraşul, Banatul
de Severin; 1406 - Cetatea Dârstor,
Basarabia propriu-zisă, Cetăţile
Bologna şi Bran.
Enumera măsurile luate pentru
dezvoltarea economică:
- apar noi târguri;
- se exploatează sare;
- se încheie tratate comerciale cu explicaţia
Polonia.
Arată că desăvârşeşte organizarea
socială a ţării, sistemul de obligaţii şi
de privilegii şi administraţia este
controlată aproape de Domnie.
Prezintă organizarea armatei
oastea cea mare", întărirea sistemului Conversaţia
de cetăţi de la Dunăre Turnu, Brăila şi construieşte cetatea
Giurgiu.
Explică modul de organizare a
descrierea
Bisericii şi realizează o scurtă
monografie a Mănăstirii Cozia.
Enumera alianţele:
- cu Moldova lui Petru Muşat şi
prin intermediul acestuia cu Polonia
pentru oprirea expansiunii
maghiare;
-1395 cu Sigismund, regele
Ungariei, la Braşov, o alianţă în
condiţii de egalitate, împotriva
turcilor.
Prezintă cauzele luptei:
- participarea lui Mircea la lupta de
la Câmpia Mierlei;
- sistemul de alianţe cu statele
creştine.
Descrie desfăşurarea bătăliei de la
Rovine de la 1394, descoperind
semnificaţia numelui, prezentând
tactica
adoptată,
desfăşurarea,
victoria lui Mircea.
Elevii definesc noţiunea de
„cruciadă târzie" şi alcătuiesc cu ea
propoziţii.
Alungarea turcilor de la Dunăre şi
chiar din Europa
- cavaleri francezi şi burgunzi,
italieni, englezi
oşti maghiare
un corp de oaste din
Transilvania,
condus de voievodul Ştibor
oastea
Ţării
Româneşti,
condusă
de Mircea
Școala Românească în Anul Centenarului Marii Uniri

Elevii descriu desfăşurarea
cruciadei.
Elevii prezintă importanţa domniei lui
Mircea.
Conversaţia
Explicaţia
Fişă
Bătălia de
la Rovine
descoperirea
descrierea
explicaţia
explicaţia
Fişă
cruciada
de
Nicopole

la

conversaţia
descrierea
demonstraţia
07 1. Mihai

08

Motivaţi de ce Mihai Motivează că Mihai Eminescu se

Eminescu -

Eminescu este poet

poet naţional

naţional.

înscrie în curentul artistic numit

- descrierea
celor trei
tablouri din
prima parte

abordată în această
operă ?
Descrieţi separat
cele trei tablouri ale
operei.

poezii
M.Eminescu

romantism şi a abordat teme diverse
în operele sale
Portretul lui
Eminescu

2. „Scrisoarea Arătaţi locul şi
La 1 mai 1881 în „Convorbiri
III"
timpul când a fost
publicată „Scrisoarea literare", reprodusă la 10 mai 1881
- publicare
III". Ce temă este
în ziarul „Timpul".
-tema

Volum de

Conversația

Comparația

Poetul prezintă antiteza dintre
trecutul glorios al poporului nostru
şi prezentul decăzut din vremea
poetului.

Descrierea

Primul tablou descrie sosirea oştii
lui Baiazid.
Al doilea tablou începe cu solia de
pace a românilor şi sunt prezentaţi
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M.

î

descrierea
descoperirea

09

07 Alte opere
literare care
prezintă
momente din
istoria
naţională sau
personalităţi
istorice

Enumeraţi şi alte - „Letopiseţul Ţării Moldovei" - magini
opere studiate în care
Grigore Ureche —* Ştefan cel
sunt
prezentate
Mare
momente din istoria
- „Imn lui Ştefan cel Mare" - Vasile
descoperirea
naţională sau
Alecsandri
exemplul
personalităţi istorice. - „Deşteaptă-te române" - Andrei
Mureşan
- „Paşa Hasan" - George Coşbuc →
Mihai Viteazul
- „Constantin
Brâncoveanu"
Dimitrie
Bolintineanu
Constantin Brâncoveanu

→

- „Sobieski
Negruzzi

C.

şi

românii"

-

- „Fraţii Jderi" - M. Sadoveanu →
Ştefan cel Mare
- „Umbra lui Mircea la Cozia" - Al.
Odobescu → Mircea cel Bătrân
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ISTORIA TRĂITĂ ȘI PREDATĂ ÎN ROMÂNIA MARE
Prof. Tatiana Matei,
Colegiul Național „Spiru Haret” Suceava
Istoria naţională e ştiinţa cea mai temeinică pentru întărirea conştiinţei de neam, e cea mai în
măsură să lege şi mai mult solidaritatea dintre azi şi ieri,dintre trecut şi prezent, să adâncească în
sufletele noastre cultul strămoşilor pecare se sprijină tăria şi mărirea unei patrii.” (E. Lovinescu)
România Mare, deși întrunea visul de veacuri al românilor de la nord, sud, est și vest de
Carpați, a avut o existență scurtă,atât de scurtă încât nici disciplina Istorie nu a avut timpul necesar
să devină un reper pentru cei ce doreau să știe de unde vin și incotro se îndreaptă.Diferențele dintre
școlile din provinciile românești erau considerabile, mai ales că unele aveau format austriac, altele
rusesc, iar armonizarea acestora necesita timp și dăruire.Dăruire a fost dar nu prea a fost timp.....
Dacă până la Unire exista un obiectiv înălțător, care reprezenta coloana vertebrală a
românismului de pretutindeni, în perioada interbelică, prin atingerea acestui obiectiv dispare
orientarea , vectorul care să coalizeze populația și apare o ruptură între evoluția rapidă a aspectelor
economice și încetineala stabilirii unor noi obiective cu tematică națională.
România interbelică se confruntă în primul rând cu un analfabetism în procente mari dar
variabile de la o provincie istorică la alta astfel , ponderea ştiutorilor de carte era următoarea:
vechiul regat – 39,3% (recensământul din 1912), Bucovina – 45,2% (în 1912), Basarabia – 19,4%
(în 1897), Transilvania – 51,1% (în 1910). Pe lângă aceată statistică, mai adăugăm faptul că existau
diferențe serioase de instruire pe linie istorică de la o provincie la alta, în Basarabia ducânu-se o
luptă intensă de deznaționalizare și rusificare și numai credința și rezistența tacită a locuitorilor a
făcut posibilă menținerea conștiinței naționale românești la Est de Prut.
S-au depus eforturi pentru stabilirea unei istorii comune care să valorifice parcursul separat
al provinciilor românești printre care N.Iorga, Ghe. I.Brătianu, care au fost vârful de lance în
stabilirea istoriei dar și în crearea ei.
În 1924, prin Legea Învățământului, s-a stabilit ca învățământul obligatoriu să fie de 7 ani pe
întreg teritoriul țării, el fiind până atunci de 4 ani.Prin prelungirea obligativității învățământului la 7
ani a crescut atât numărul instruiților dar și al celor ce instruiau, ducând la creșterea gradului de
alfabetizare la aproape 55 % în Basarabia și aproape 80% in restul țării. Gradul de alfabetizare
ridicat la sfârșitul perioadei interbelice a făcut ca istoria națională să devină o disciplină importantă
.O prroblemă important, a constituit-o și învățarea limbii române de către minoritățile naționale, în
special cea maghiară, pentru ca mai apoi să se lucreze pe crearea unei atitudini de apartenență
statală dincolo de apartenențaa la o minoritate etnică.
Din păcate, parcursul economic și politic în cea de a doua parte a perioadei interbelice a
permis succesiunea unor grupuri care au exacerbat caracterul național și l-au radicalizat ,
mistificând și punând bazele cultului personalității pe care comuniștii au știut să-l valorifice ulterior.
Cert este că Istoria ca disciplină , a reprezentat un obiectiv central al educației în perioada
interbelică. Cred ca această preocupare legată de studiul istoriei naționale ar trebui să reprezinte o
prioritate și pentru perioada post-decembristă și să aibă în vedere ca toți românii, indiferent de
granițele statale , să o studieze.
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EVOLUȚIA ȘI ORGANIZAREA FUNCȚIONALĂ ȘI TERITORIALĂ A
MUNICIPIULUI RĂDĂUȚI
prof. Mariana-Loredana Puiu
Colegiul Tehnic Rădăuți
1. Evoluția teritorială
Configurația teritoriului actual al municipiului este moștenită din epoca medievală, fiind
completată ulterior cu elemente din epocile modernă și contemporană. Dacă în etapa medievală,
dezvoltarea în suprafață a vetrei orașului s-a făcut prin împroprietăriri, roiri, defrișări 82, în etapa
modernă dezvoltarea a avut loc prin parcelare și sistematizare urbană de proveniență habsburgică,
iar în etapa contemporană dezvoltarea s-a realizat prin sistematizare urbană de proveniență
socialistă.
Analizând evoluția teritorială a Rădăuțiului, Corneliu Iațu 83 arată că a existat o evoluție
opusă față de cele întâlnite la majoritatea localităților: dezvoltarea suprafeței vetrei de la periferie
spre centru – lucru determinat de existența în nord a două nuclee ale așezării („Cotul de sus” și
„Cotul de jos”), ce nu s-au putut extinde spre sud (din cauza prezenței domeniului episcopal, a
pârâului Toplița ce provoca frecvente inundații și terenului mlăștinos ce corespunde cu centrul
municipiului de astăzi), ci unul spre altul; astfel, cele mai vechi case se aflau la periferie, casele noi
se construiau între cele două nuclee, iar rețeaua stradală se dezvolta haotic. Dacă în cea mai mare
parte a evoluției sale medievale, dezvoltarea teritorială a fost una necontrolată, odată cu intrarea
zonei în cadrul Imperiului Habsburgic s-au făcut primii pași în sistematizarea urbană. Cele mai
evidente metamorfozări se observă mai ales în partea centrală. Diferențele de rețea stradală și de
arhitectură dintre partea nordică a orașului (cea mai veche, locuită de români, evoluând în spiritul
românesc medieval) și partea centrală (construită de administrația habsburgică, locuită de germani,
evoluând după un plan de urbanizare) se observă foarte pregnant și astăzi. Construirea căii ferate
prin mijlocul vetrei orașului către partea sa sudică, a forțat dirijarea spre nord a dezvoltării
teritoriului. Reforma agrară din 1921-1922 nu a extins cu mult suprafața vetrei orașului, locuitorii
fiind împrorietăriți cu maximum 500 metri pătrați 84. Concluzionând, evoluția vetrei orașului
Rădăuți s-a realizat, în general, în cea mai mare parte a timpului, „in situ” și mai puțin prin
expansiune teritorială 85.
O imagine a teritoriului Rădăuțiului medieval ne este dată de harta Büschel, prima realizare
cartografică științifică a Depresiunii Rădăuților, emisă în 1775 de autoritățile austriece nou-instalate
în Bucovina. Pe această hartă apare ca denumire Mănăstirea Rădăuți, lucru ce arată importanța mai
mare a sitului spiritual (pe deasupra și sediu de Episcopie) decât a localității însăși. Pe hartă se
disting clar: un spațiu bine delimitat, la sud de mănăstire, cu clădiri ordonate, locuințe dispersate
haotic pe o suprafață mare, la nord de mănăstire, o altă grupare de locuințe în partea de nord-est 86.
În anul 1855, tot administrația habsburgică realizează o hartă cadastrală a Bucovinei, ce
surprinde alte realități ale teritoriului Rădăuțiului, comparativ cu harta Büschel. Astfel, nu mai
există grupul de locuințe din nord-estul localității, apar zone locuite la est și sud de mănăstire, apare
un centru creionat cu spații libere sub forma unor piețe în apropierea mănăstirii, trama stradală este
mai bine conturată, apare biserica catolică. Studiul aceastei hărți cadastrale, în continuarea studiului
hărții din 1775, arată evoluția neconformă, anarhică a teritoriului, prin construcția de locuințe
dinspre periferie spre centru și, în plus, se observă tendința construcțiilor de a se suprapune
82
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tentacular pe drumurile ce pătrund în târg (drumul Dorneștilor, drumul Vicovului, drumul
Frătăuților) 87.
O hartă austriacă din anul 1870 arată, în ciuda scării mici, noi realități: terenurile hergheliei
imperiale de la sud de mănăstire, construirea de-a lungul drumurilor ce intră în oraș, mai ales pe
drumul Dorneștilor, spre est, până la pârâul Temnic. O altă hartă topografică austriacă, emisă în
1894 la o scară de 1:75.000, constată o creștere a densității construcțiilor, în paralel cu o timidă
creștere teritorială spre nord, forțată de construirea căii ferate în sudul orașului, o anumită zonare
funcțională din punct de vedere economic în nord (fabrică, hangar, poștă), aparția de construcții în
partea de sud-est, conturarea mai clară a zonei de sud (clădirile hergheliei, cazarma militară, o
fermă). Harta topografică din 1916, cu grad mai mare de detaliere, nu arată mari schimbări
teritoriale ale orașului, cu excepția aparției a altor două fabrici, în sud și sud-est; tot în sud este
trecut și un al doilea poligon de tragere a armatei austro-ungare 88.
Perioada interbelică coincide cu revenirea regiunii, implicit a orașului, la teritoriul național
român. Harta din 1938 constată mici schimbări teritoriale, neesențiale: apar loturi regulate în sudul
orașului (în urma împroprietăririlor din 1921-1922) ocupate de construcții.
Cea mai importantă și cea mai vizibilă evoluție teritorială s-a realizat în etapa contemporană,
prin parcelarea terenului situat între strada Volovățului și cea a Colegiului Tehnic. În acest
perimetru s-au conturat, în anii ’70-’80, cartierul Hipodrom 89, în locul fostelor grajduri ale
hergheliei imperiale. De fostul manej al hergheliei este legată amenajarea, în anii ’60-’70, a
cartierului de blocuri Călărași 90. La începutul anilor ’80 au fost sistematizate zonele cartierelor
Obor și Mihai Viteazu și s-a intervenit brutal în zona centrală, construindu-se blocuri de locuințe și
spații comerciale neconforme cu specificul urban rădăuțean, de-a lungul șoselei ce duce către
Marginea s-au construit obiective industriale noi, s-a produs evoluția pe verticală a zonelor
rezidențiale – fenomen bazat pe înlocuirea caselor tradiționale cu blocurile de tip sovietic.
Începând cu anul 1990, orașul a cunoscut o nouă intensificare a construcțiilor, de data
aceasta din direcția inițiativei private a locuitorilor sau agenților economici. S-au construit unități ce
aparțin mai mult sferei serviciilor, atât în zona centrală, cât și spre periferie, iar de-a lungul șoselei
ce duce spre Horodnic a avut loc o extindere a construcțiilor.
Concluziile studiilor 91 făcute asupra evoluției teritoriale a Rădăuțiului arată că cea mai
evidentă evoluție a avut-o în secolul al XIX-lea (125,8%), explicabilă de faptul că atunci a fot
declarat oraș și a început să concentreze activitățile industriale și de servicii. În secolul al XX-lea, a
avut loc o creștere (43,8%) în prima parte a acestuia, în perioada 1922-1944, explicată de lotizarea
terenurilor din sudul orașului; apoi, în perioada 1944-1971 creșterea teritorială a fost de 9,1%, pe
baza construirii cartierelor rezidențiale cu blocuri și a ansamblurilor economice. Toată această
evoluție s-a făcut direct proporțional cu dezvoltarea economică de ansamblu, pe fondul unor decizii
administrative.
În toată evoluția sa, Rădăuțiul a cunoscut un proces de extindere spațială, mai ales pe
orizontală; această extindere, demonstrată de ponderea mică a spațiilor ocupate de întreprinderile
industriale sau spațiile comerciale, a fost determinată de preponderența caselor cu unul sau două
nivele în cadrul zonelor rezidențiale, ce s-au extins odată cu creșterea populației. În perioada
socialistă s-au construit blocuri de apartamente, iar profilul vertical al orașului a cunoscut o creștere.
Extinderea spațială pe orizontală a municipiului continuă în prezent și va continua, cu siguranță, în
viitor, întrucât numărul caselor nou-construite este tot mai mare, în condițiile creșterii nivelului de
trai.
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Orașul Rădăuți face parte din categoria orașelor cu creștere predominant aglutinantă 92,
specifică fiind în cadrul acesteia proveniența rurală.
2. Funcțiile urbane
Orașele concentrează pe teritoriile lor o mare varietate de activități economice, în care sunt
antrenate o parte din locuitorii acestora. Funcția urbană este definită de acele activități ce justifică
existența și dezvoltarea orașului, ce aduc resursele necesare vieții urbane 93. Pentru relevarea
funcțiilor urbane particulare, se realizează un inventar de detaliu asupra tuturor categoriilor de
activități economice și se compară din punct de vedere valoric numărul de locuitori ocupați în
acestea 94; în țara noastră, din cauza dificultății în culegerea informației statistice, în definirea
funcției urbane se ia în considerare structura profesională a populației active, iar funcția dominantă
este dată de proporția cea mai ridicată 95.
Astfel, profilul funcțional al oricărui oraș (ca și locul său în ierarhia complexității teritoriale)
este definit de structura activităților economice și repartizarea locurilor de muncă pe sectoare 96. În
anul 2002, după o clasificare ascendentă ierarhică efectuată asupra a opt categorii de activități
economice, municipiul Rădăuți era încadrat în tipul 4 (din cinci), cu activități diversificate și fără
specializare evidentă 97. Așadar, municipiul a fost și este o localitate cu funcții multiple.
2.1. Funcția politico-administrativă
În cea mai mare parte a perioadei istorice medievale, Rădăuțiul a reprezentat un simplu sat
din nord-vestul Moldovei, ce deținea o mănăstire ce era necropolă domnească și sediu de epicopie.
După 1855, acest statut s-a schimbat radical, Rădăuțiul deținând un oficiu districtual în
cadrul ducatului Bucovinei, parte din 1775 a Imperiului Habsburgic. Constituția imperială din 1867
a permis constituirea Marelui District Rădăuți (orașul fiind centrul administrativ și politic al acestui
district), format din circumscripțiile judecătorești Rădăuți și Solca.
Reorganizarea politico-administrativă din 1925, de după Unirea din 1918, a menținut
importanța orașului ca reședință a județului Rădăuți, județ cu o suprafață de 2.360 km2, cu două
comune urbane și 67 de comune rurale 98. Constituția din 1948 a menținut importanța orașului ca
sediu de raion (denumire ce a înlocuit, după model sovietic, denumirea de județ) în cadrul Regiunii
Suceava 99. Anul 1968 a adus noi și marcante schimbări administrative, Rădăuțiul, ca multe alte
exemple, dispărând ca raion/județ și implicit ca sediu politico-administrativ 100.
Nici după 1990, nici în prezent, în condițiile trasării Regiunilor de dezvoltare 101, de
inspirație vest-europeană, Rădăuțiul nu și-a recâștigat importanța teritorială din prima jumătate a
secolului. Totuși, în condițiile actuale ale autonomiei locale (administrativă, economică etc.),
credem că evoluția pe plan politic și pe plan economic a municipiului în acest deceniu este una
foarte evidentă la nivelul județului.
Ar mai fi de menționat o situație cu totul specială din punct de vedere administrativ, în
sensul că pe parcursul anului 2015 orașul s-a confruntat cu un vid administrativ local, în condițiile
în care, din diverse motive, Primarul ales în 2012 nu și-a mai putut exercita mandatul, lucru valabil
și pentru Consliul Local, care a fost dizolvat, iar funcția de Secretar al municipiului a fost vacantă
prin pensionarea titularului și revenirea la post a celui ce fusese detașat temporar pe postul
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respectiv, astfel încât municipiul a fost aproape “paralizat” din punct de vedere activității și deciziei
administrative locale.
2.2. Funcția comercială
Această funcție este considerată a fi decisivă în evoluția așezării. Așezarea într-o zonă de
contact geografic, între zona montană și zona de podiș, a permis locuitorilor, pe lângă alte avantaje,
și un constant schimb de produse, specifice atât muntelui, cât și podișului. Funcția comercială a
dominat clar celelalte funcții ale așezării în epocile medievală, modernă și prima parte a celei
contemporane, lucru observabil și mai pregnant după obținerea, în secolul al XIX-lea, a statutului
de târg, apoi de oraș, după mutarea hergheliei de la Văscăuți la Rădăuți, după deschiderea târgului
săptămânal de cai și cornute mari și a celor două iarmaroace anuale. Populația evreiască așezată în
oraș a sporit importanța comerțului, aceasta deținând majoritatea covârșitoare a prăvăliilor și
atelierelor și aducând majoritatea produselor de consum din afara Bucovinei. După Al Doilea
Război Mondial, comerțul rădăuțean a suferit o decădere foarte accentuată și ireparabilă, din cauza
schimbării regimului politic, administrativ, eradicării proprietății și inițiativei private, a emigrării
evreilor. Recent, orașul rămâne principalul centru comercial al bazinului depresionar în mijlocul
căruia se află, (neavând însă puterea de a atrage în mod semnificativ resursele comerciale ale
Siretului, Solcăi sau Gurii Humorului). Funcția comercială este dată de prezența unui hipermarket,
Kaufland, a câtorva supermarketuri, cu rol de magazine de proximitate, precum Profi, în curând
Lidl (poziționate în zona centrală), Mediterana (care deservește cartierele Hipodrom și Mihai
Viteazu), specializate în desfacerea produselor de tip alimentar, Olint, specializat în desfacerea
produselor de construcții și amenajări interioare și exterioare, a numeroase minimarketuri, a unor
magazine specializate (articole vestimentare, produse de uz casnic, electrice, electronice,
electrocasnice, mobilă, materiale de construcții și amenajări interioare și exterioare, produse
farmaceutice), de piața agroalimentară, siyuată în zona centrală și care deservește, inclusiv locuitori
din localitățile limitrofe, de cele două (mini)bazaruri din zona centrală a orașului, de târgul agricol
săptămânal (care este amplasat în partea de nord a orașului, la ieșirea spre Frătăuți și are loc în ziua
de vineri), de bazarul auto (care se desfășoară în același loc cu târgul agricol, dar în ziua de
duminică), de restaurante, toate satisfacând, în mare parte, nevoia consumatorilor din întreg bazinul
depresionar, dar și din zona de munte de pe valea Sucevei.
2.3. Funcția industrială
Foarte originală este apariția și evoluția, în perioada de început, a acestei funcții pentru
municipiul Rădăuți! Considerăm că evoluția funcției industriale a „copiat”, într-o primă fază,
evoluția funcției administrative a orașului, întrucât Rădăuțiul nu era vreun centru meșteșuguresc și
nici nu cunoscuse relațiile industriale până la venirea administrației habsburgice; marile ateliere
meșteșugărești, fabricile, spațiile pentru prelucrarea primară a materiilor prime, depozitele au apărut
datorită măsurilor luate de austrieci. După acest impuls primar, industria s-a dezvoltat în mod
natural, treptat, cu pași mărunți, urmând modelul evolutiv al majorității orășelelor de la periferia
Imperiului sau ale României Mari interbelice. Prelucrarea lemnului și obținerea băuturilor alcoolice
erau principalele activități industriale pentru care Rădăuțiul a fost cunoscut în nordul Moldovei timp
de peste o sută de ani.
Perioada socialistă a adus cu ea în acest oraș și o dezvoltare impetuoasă a ramurilor
industriale. Au fost construite noi și numeroase unități industriale, mai ales construcții de mașini,
după model sovietic, ce au implicat un număr ridicat de locuitori, au atras un mare număr de
populației din comunele limitrofe, au contribuit la dezvoltarea serviciilor de aici, la creșterea
nivelului de trai. După 1990, o serie de asemenea fabrici au fost închise, dar industriile tradiționale
ale orașului au continuat să-și dispute întâietatea în ponderea producției marfă. Astfel, după datele
din 1992, predomina industria alimentară – subramura băuturilor alcoolice (cu 42,7% din producția
industrială totală) și industria lemnului (cu 29,6%), urmate de industria tricotajelor (cu 17,5%),
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activitățile meșteșugărești (6,4%) și industria construcțiilor de mașini (6,3%). 102 În prezent,
producția s-a diminuat mult.
Cele mai importante industrii prezente în municipil Rădăuți sunt:
Industria alimentară
Industria băuturilor alcoolice a apărut odată cu atelierele și fabrica de băuturi alcoolice
(spirtoase, bere) de la începutul secolului al XIX-lea și s-a îmbogățit cu fabrica de spirt (redeschisă
în 1951) 103. Subramura folosește materia primă (cartoful și porumbul) din județ.
Industria de prelucrare a cărnii a apărut printr-o inițiativă privată, pe amplasamentul unei
ferme de creștere a animalelor, firma Superstar fiind una din cele mai cunoscute din județul
Suceava.
Industria conservelor a apărut prin construirea unei mici fabrici în anul 1961, dar, în
prezent, această unitate nu mai există.
Industria morăritului și panificației, bazată pe activități mai vechi de prelucrare a cerealelor,
specifice întregului teritoriu național, a apărut în 1960 104, prin construirea unei mari fabrici de
produse de panificație. În prezent predomină micile fabrici private.
Industria lemnului
Industria cherestelei datează din perioada antebelică; în prezent fabrica de cherestea din
intravilan nu mai există, dar activitatea de producere a cherestelei este reprezentată de două mari
unități cu capital austriac, Egger și Schweighoffer, construite după anul 2000.
Industria mobilei, bazată pe tradiții de la începutul secolului al XX-lea, a apărut în 1962105
prin deschiderea unei întreprinderi bine cunoscute în regiune. Ea funcționează în prezent și i se
adaugă o mulțime de ateliere private, mai mici sau mai mari, ce produc articole de mobilier.
Industria costrucțiilor de mașini
Prelucrările mecanice reprezintă această industrie în oraș, începând cu anii ’60 ai secolului
trecut.
Industria tricotajelor
Tricotajele din lână și mătase au constituit produsele create de întreprinderea de profil,
construită în 1975 106, în prezent privatizată, numită Bucovina Tex, dar cu o producție tot mai
scăzută; activitatea ei este completată de unele ateliere private mici.
Activitățile meșteșugărești
Produsele din lemn, ceramică, lână fabricate în Rădăuți au fost foarte cunoscute în zona
Moldovei, începând cu epoca medievală. Economia centralizată socialistă au creat la mijlocul
secolului trecut 107 o serie de cooperative meșteșugărești ce utilizau tradiția meșteșugarilor din oraș
sau împrejurimi.
2.4. Funcția de transport
Este o altă funcție economică ce își are rădăcinele în Evul Mediu, asociindu-se în multe
cazuri cu funcția comercială. Tot administrația austriacă a fost cea care a impulsionat transporturile,
mai ales în secolul al XIX-lea; ea a fost cea care a amenajat rețeaua stradală urbană (pentru
facilitarea transporturilor din localitate sau de tranzit), a ameliorat calitatea drumurilor ce porneau
către satele din jur și a construit calea ferată ce tranzitează orașul dinspre Dornești spre Vicov.
Administrația română din perioada contemporană a ameliorat calitatea acestor căi de transport.
Transporturile rutiere sunt, de departe, cele mai dezvoltate în municipiu, lucru valabil
pentru toate așezările urbane din România. Rădăuțiul este traversat de șoselele naționale 17A și 2H.
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Atât transportul auto de călători, cât și cel de mărfuri sunt dezvoltate, având în vedere avantajele
mijloacelor auto de transport (în primul rând rapiditatea), dezvoltarea economică a orașului,
numărul mare de locuitori din satele Depresiunii ce apelează la activitățile terțiare de aici, calitatea
bună a șoselelor din zonă și dispariția transportului feroviar din oraș. În ultimii ani, însă, asistăm, la
o degradare accentuată a rețelei de drumuri asfaltate, cauza principală fiind de ordin administrativ
(un management administrativ defectuos, completat de o nefericită criză în administrația locală, ce a
generat un vid administrativ local, cu grave consecințe și asupra acestui aspect). Ar mai fi de
menționat că aproximativ jumătate dintre străzile orașului nu sunt asfaltate, având un aspect rural.
Transporturile feroviare se bazează pe o singură cale ferată, ce face legătura dintre Dornești
și Nisipitu. Dacă până în perioada recentă, calea ferată prelua grosul tranportului materiilor prime, a
mărfurilor industriale, în special lemn și produse din lemn, și o mare parte dintre călători, în anii din
urmă situația s-a schimbat dramatic în favoarea transporturilor rutiere. Această involuție a traficului
feroviar a culminat cu sistarea curselor feroviare, atât pentru călători, cât și pentru mărfuri, în
prezent calea ferată nemaifiind utilizată.
2.5. Funcția cultural-educativă
Funcția culturală a municipiului este reflectată de multitudinea și diversitatea manifestărilor
culturale, artistice, științifice, de prezența instituțiilor de cultură, de interesul locuitorilor față de
prezența culturii în oraș. Cele mai importante instituții ce asigură un nivel ridicat al funcției
culturale a municipiului sunt: Biblioteca municipală „Tudor Flondor” (înfiinţată în anul 1952,
conţine peste 98.000 de volume, din care circa 800 de colecţii speciale, ce datează din 1840), Casa
Municipală de Cultură (inaugurată în 1956, în fosta clădire a Casei Învăţătorului și dispune de o sală
de spectacole de 500 locuri, sală de cinematograf de 80 de locuri, săli de repetiţii şi săli de cursuri
pentru Universitatea Populară, cercuri tehnico-aplicative, manifestări ale tradiţiilor populare,
festivaluri, formaţii artistice de amatori, ansamblulri folclorice), Muzeul de Etnografie „Samuil şi
Eugenia Ioneţ” (înființat în anul 1934 de către profesorii Ioneţ, într-o clădire ridicată în 1860, cu
actuala expoziţie deschisă în anul 1976 pe o suprafaţă de 900 mp, cuprinzând peste 8.000 de
exponate și peste 4.000 de volume), Centrul pentru studierea problemelor Bucovinei (unitate de
cercetare ştiinţifică fundamentală, în subordinea Academiei Române – Filiala Iaşi, înfiinţată în 1992
pentru elaborarea studiilor de interes naţional privind istoria şi cultura Bucovinei istorice: istorie,
literatură, etnografie şi folclor, ştiinţele naturii, lingvistică, studii economice complexe, istoria
artelor şi a mentalităţilor; deţine o bibliotecă proprie de cercetare, cu un fond general de carte şi
periodice de peste 19.000 unităţi), Galeria de Artă (inaugurată în anul 1999, cu o suprafaţă de 150
mp), Clubul copiilor şi elevilor (ce desfășoară activităţi extraşcolare culturale, muzicale etc.) 108.
Funcția educativă este dată de prezența celor 3 unități de învățământ liceal și profesional
(Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi”, Colegiul Tehnic și Colegiul „Andronic Motrescu”),
celor 5 școli primare și gimnaziale (Școala gimnazială Nr.1 „Gheorghe Popadiuc”, Școala
gimnazială Nr.2, Școala gimnazială Nr.3 „Mihai Eminescu”, Școala gimnazială Nr.4 „Regina
Elisabeta”, Școala gimnazială Nr.5 „Bogdan Vodă”), celor 10 grădinițe, dintre care 3 cu
personalitate juridică (3 grădinițe cu program prelungit și 7 grădinițe cu program normal) și
învățământul special (Școala Specială „Sf. Stelian”) 109. În anul 2014 la nivelul municipiului erau
7342 de elevi (dintre care 1006 în învățământul preșcolar, 1517 în învățământul primar, 1161 în
învățământul gimnazial, 347 în învățământul profesional și 3311 în învățământul liceal) și 420 de
cadre didactice (dintre care 59 în învățământul preșcolar, 74 în învățământul primar, 89 în
învățământul gimnazial, 8 în învățământul profesional și 190 în învățământul liceal) 110.
2.6. Funcția medicală (sanitară)
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Funcția sanitară este reprezentată de serviciile medicale de stat (furnizate de către Spitalul
municipal, Policlinică, 3 cabinete medicale de familie, 5 laboratoare medicale) și de serviciile
medicale private (reprezentate de 11 cabinete medicale de familie, 3 cabinete medicale de medicină
generală, 34 de cabinete medicale de specialitate, 3 laboratoare medicale, 17 farmacii), care
deservesc locuitorii din întreaga arie de influență a orașului. De asemenea, serviciile medicale sunt
asigurate de către un număr de 82 de cadre medicale, dintre care 63 lucrează în sistemul public
(dintre care 4 medici de familie) și 19 în sistemul privat (dintre care 12 medici de familie) 111.
2.7. Funcția turistică
Potențialul turistic al Rădăuțiului este relativ ridicat, potențial la care contribuie
monumentele arhitectonice, tradiția culturală și meșteșugărească și poziția geografică de tranzit spre
ansamblurile bisericești ortodoxe din zona montană. Ca multe alte orașe din țară, în ciuda acestui
potențial, funcția turistică a municipiului nu este valorificată pe de-a-ntregul; numărul de turiști ce
tranzitează localitatea și care se opresc pentru un anumit timp este în continuare destul de scăzut.
Turiștii români sau străini (vest- și nord-europeni, israelieni) sunt atrași, în special, de obiective
turistice de natură culturală, precum cele religioase, între care ansamblul Mănăstirii „Bogdana”
(necropolă domnească și sediu de episcopie), Catedrala Ortodoxă, Biserica Romano-Catolică,
Templul Evreiesc (unul din cele mai impunătoare din Europa Centrală), obiective tradiționalfolclorice, precum Muzeul Etnografic „Samuil și Eugenia Ioneț” (Muzeul tehnicii și artei populare
bucovinene), Atelierul de ceramică tradițională a familiei de artiști Colibaba (amplasat în interiorul
muzeului), obiective istorice, ca statuia lui Bogdan-Vodă și busturile celor mai reprezentativi
domnitori medievali ai Moldovei, obiective cu rol de agrement, între care Parcul Zoologic,
Herghelia, Hipodromul. Activitatera turistică beneficiază de serviciile de cazare și restaurant oferite,
la un standard ridicat, de hotelurile, între care Hotelul Geralds, pensiunile și restaurantele din oraș.
2.8. Funcția religioasă
Însăși existența Rădăuțiului de-a lungul Evului Mediu este pusă pe seama existenței
mănăstirii și a influenței acesteia, inclusiv ca „obstacol” în evoluția așezării către statutul de târg
medieval. Am amintit de mult ori în cuprinsul lucrării despre importanța și rolul jucat de mănăstire
și sediul de episcopie în istoria zonei depresionare și a statului medieval Moldova; acest rol a fost
diminuat de administrația austriacă care a mutat, în 1781, sediul Episcopiei la Cernăuți 112.
Importanța Rădăuțiului în spiritualiatea ortodoxă revine după anul 1990. În oraș există numeroase
biserici ortodoxe, dintre care amintim Catedrala cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh”, Mănăstirea
„Bogdana” cu hramul „Sf. Nicolae”, amplasate chiar în centrul municipiului, adevărate
embleme/branduri și puncte de referință spirituală și turistică ale Rădăuțiului, dar și Bisericile cu
hramurile „Sf. Ierarh Leontie” (se află în aceeași curte cu Mănăstirea „Bogdana”), „Sf. Apostoli
Petru şi Pavel” (schimbat apoi în „Sf. Cuvioasă Parascheva”), „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril”,
„Sf. Dumitru”, „Sf. Ilie”, „Sf. Gheorghe”, „Învierea Domnului”, „Naşterea Maicii Domnului”,
„Acoperământul Maicii Domnului”, Mănăstirea cu hramul „Intrarea Maicii Domnului în Biserică”.
În perioada modernă, aici s-au așezat germani (de cult catolic), ucraineni (de cult grecocatolic), ruși lipoveni (de cult ortodox vechi) și evrei (de cult mozaic); așa se explică prezența
Bisericilor Romano-Catolică, Greco-Catolică, Lipovenească și a impunătorului Templu Evreiesc
(care, la data construcției, era considerat cel mai mare din Imperiul Austro-Ungar). În perioada
contemporană s-au răspândit multe culte creștine recente, ce și-au construit lăcașuri de cult, între
care amintim: Bisericile penticostale „Betel” și „Maranata”, Biserica baptistă, Casa de rugăciune
„Martorii lui Iehova” 113.
2.9. Funcția agricolă
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Această funcție a avut o mai mare importanță în perioada feudală, diminuându-și importanța
pe măsura urbanizării și dezvoltării Răduțiului din perioadele modernă și contempoarnă.
Din cele 2.000 hectare de teren agricol cât deținea municipiul în 1996114, 82% era teren
arabil (din care 13,1% reveneau porumbului și 12,3 % reveneau cartofului), iar 14,2% pășuni;
aceasta arată orientarea funcției agricole către cultivarea plantelor. Creșterea animalelor nu a fost o
subramură foarte activă în economia orașului, șeptelul înregistrând fluctuații multianuale; în prezent
ferma din sud-estul orașului este una din cele mai importante din zonă.
În prezent, funcția agricolă a fost înviorată prin posibilitatea accesării de resurse finaciare
prin programele agricole gestionate de instituțiile Uniunii Europene.
Fermele vegetale sau animale din partea de sud a orașului asigură producția agricolă a
municipiului, a cărui piață de desfacere se bazează, totuși, pe produse agricole de bună calitate
provenite din comunele din jur.
3. Funcțiile de coodonare regională a orașului în cadrul zonei de influență
Zona de influență a Rădăuțiului cuprinde tot bazinul depresionar și o parte a spațiului
montan vecin, întrucât municipiul nu are niciun concurent de aceeași importanță în aceste zone.
Zona de influență a orașului a variat de-a lungul timpului, lucru determinat de numeroasele
și frecventele schimbări teritoriale la care a fost supusă această zonă de nord-vest a Moldovei,
inclusiv Depresiunea Rădăuților. Astfel, când a fost creat ducatul Bucovinei, influența Rădăuțiului
asupra hinterlandului s-a mărit comparativ cu perioada anterioară. În perioada interbelică, când a
devenit reședință de județ, influența a fost iarăși una considerabilă, până în 1940 – momentul
anexării nordului Bucovinei de către Uniunea Sovietică; granița a devenit o barieră de influență
către nord și către est dar a deschis oportunități către vestul montan.
Programele de dezvoltare și ierarhizările sistemelor de localități pe județe realizate în
deceniul opt al secolului al XX-lea conturau pentru depresiunea Rădăuți două arii de polarizare: aria
Rădăuți (cu comunele Arbore, Volovăț, Bădeuți, Satul Mare, Grănicești, Dornești, Frătăuții Vechi,
Frătăuții Noi, Gălănești, Horodnic, Marginea, Sucevița) și aria Vicovu de Sus (cu orașul Vicovu de
sus și comunele Vicovu de Jos, Putna, Bilca, Straja, Brodina și Ulma); în ierarhizarea localităților,
orașul făcea parte dintr-un sistem de categoria a II-a, categorie reprezentată de orașele mijlocii și
căreia îi erau subordonate sistemele de categoria a III-a: Calafindești (cu 6 unități administrativteritoriale), Solca, Gălănești (cu 8 unități administrativ-teritoriale) și Bădeuți (cu 8 unități
administrativ-teritoriale) 115.
În prezent, aria de influenţă a oraşului se extinde asupra a 20 de comune și 2 orașe, dintre
care cele mai multe se află în Depresiunea Rădăuţi (comunele Arbore, Iaslovăț, Volovăț, Burla,
Satu Mare, Dornești, Frătăuții Vechi, Frătăuții Noi, Bilca, Straja, Vicovu de Jos, Gălănești, Voitinel,
Horodnic de Jos, Horodnic de Sus, Marginea și orașele Milișăuți și Vicovu de Sus), iar o parte se
află în zona montană a Obcinelor Bucovinei (Sucevița, Putna, Brodina, Ulma). Am putea considera
că, parțial, și orașul Solca, aflat în zona de contact a Obcinelor Bucovinei cu Podișul Sucevei, se
află în aria de influență a Rădăuțiului.
Criteriile ce delimitează zona de influență sunt reprezentate de atracția forței de muncă,
caracteristicile transporturilor (traficul rutier) și telecomunicațiilor (numărul și frecvența
comunicărilor telefonice și prin internet cu orașul) 116, furnizarea unor servicii (comerciale (precum
achiziționarea sau vânzarea de bunuri de consum și aprovizionarea cu alimente sau vânzarea unor
produse alimentare), medicale, de învățământ, financiar-bancare, turistice, culturale, religioase, de
petrecere a timpului liber, agrement și recreere, etc.).
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Influența asupra forței de muncă este foarte importantă, având în vedere că Rădăuțiul a fost
și este un oraș cu funcții industriale și de servicii. Drept urmare, mulți locuitori din spațiul limitrof
orașului (atât din comunele mai mici: Ulma, Brodina, Suceviţa, Burla, Iaslovăț, cât şi din comunele
mai mari: Vicovul de Sus și Milişăuţi (când încă nu fuseseră declarate orașe), Marginea, Horodnic,
Straja, Bilca, Frătăuţii Noi, Frătăuţii Vechi, Arbore) au venit să lucreze în unitățile economice de
aici. În prezent, atracția pentru forța de muncă există, dar nu mai este la aceleași cote ca înainte de
1990; numărul mic de locuri de muncă (cele care se găsesc sunt în domeniul industrial și
comercial), lipsa capitalului pentru dezvoltarea unei agriculturi competitive, nivelul relativ modest
al dotărilor oraşului 117 nu sunt factori care să atragă forța de muncă adultă sau tânără, ce a ales să se
orienteze spre oraşele mari din Moldova sau spre ţările din vestul și sudul Europei.
Atracția comercială este una din cele mai evidente în cazul municipiului Rădăuți. Prezența
magazinelor mai mari (hipermarketurile și supermarketurile) și mai numeroase, cu mărfuri
diversificate, existența pieței agroalimentare și târgului agricol săptămânal (ca debușee ale
produselor agricole din satele vecine) atrag, în prezent, enorm de mult populația rurală din
Depresiune, conectată, nu de puțin timp, la curentul consumerist național și global; acest lucru este
ușor observabil prin densitatea populației de la sate prezente în centrul orașului și în centrele
comerciale în orele dimineții. Piața agricolă a Rădăuțiului atrage locuitorii ocupați în agricultură din
comunele învecinate pentru a-și desface aici produsele alimentare de origine vegetală și animală,
fiind una din cele mai bogate și diverse din nordul județelor Suceava și Botoșani; deși o sursă de
studiu afirmă că „foarte puțină populație din zonele înconjurătoare se deplasează în oraș pentru a
desface produsele agricole (Bădeuți, Milișăuți, Satu Mare, Frătăuții Vechi), aceasta preferând să-și
valorifice produsele în alte județe mai îndepărtate: Constanța, Tulcea, Iași. Această preferință se
datorează saturării pieței locale și surplusului de produse agricole” 118, credem că afirmația se
referă la producătorii mijlocii și mari, care au o producție agricolă mare (ce normal că nu poate fi
vândută în totalitate în oraș); ori tocmai producătorii agricoli mici sunt cei care aprovizionează, din
gospodăriile individuale, populația municipiului orientată către produsele proaspete, „naturale”:
verdețuri, ouă, produse lactate, carne etc.
Influența sanitară este foarte importantă, având în vedere că spitalul municipal de aici este
cel mai mare și mai dotat din nordul județului Suceava, că orașul deține multe clinici și cabinete
medicale private, multe farmacii.
Influența cultural-educațională este resimțită prin venirea zilnică ori săptămânală a elevilor
din satele vecine la cele trei unități liceale de învâțământ.
Influența administrativă este evidentă la Rădăuți; chiar dacă nu are o funcție politicoadministrativă la nivel de județ, există instituții ce suplinesc la nivel local puterea executivă sau
judecătorească (cabinet prefectural, Judecătoria) sau instituții ale puterii locale (Primăria, Consiliul
local) ce rezolvă probleme juridice, funciare sau de altă natură ale populației rurale din jur.
Influența agricolă este determinată de fermele vegetale, zootehnice sau mixte din municipiu,
toate însumând o suprafață de 6.490 hectare, răspândite pe teritoriul administrativ al Rădăuțiului,
dar și al localităților Dornești, Mușenița și Bălcăuți 119.
În ansmablu, rolul jucat de oraș în cadrul zonei Depresiunii Rădăuților a fost și este esențial,
de vreme ce a fost mult timp singura așezare urbană de aici. Legătura Rădăuțiului cu satele din jur a
fost una echilibrată, neproducând dezechilibre sociale și economice nici în propriul mediu urban,
nici în mediul rural vecin. Prin modificările de statut administrativ și economic, prin funcțiile sale
economice, prin dinamica și structura populației, Rădăuțiul a contribuit la evoluția socială și
economică – într-o măsură mai mare, și evoluția demografică – într-o măsură mai mică, a
Depresiunii.
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4. Potențialul de atracție a orașului
Referitor la potenţialul de atracţie, municpiul Rădăuţi se află în spaţiul ce cuprinde vestul
județului Suceava și estul județului Botoșani, cu o puternică polarizare concurențială, de intensă
concurenţă interurbană; deplasările de populație sunt efectuate, în principal, pentru servicii foarte
specializate (Universitatea din Suceava, Spitalul Județean din Suceava, produse industriale și
terțiare din Suceava și Botoșani) și, secundar, în funcţie de reprezentările teritoriului ori de
avantajele conjuncturale 120.
Relaţiile în teritoriu ale oraşului Rădăuţi sunt realizate:
- cu comunele din aria de influenţă: între municipiu şi comunele vecine există un sistem de
raporturi ce include relaţii administrative, economice, demografice, social-culturale, deplasările
pentru muncă, aprovizionarea cu produse comerciale sau agroalimentare.
- cu municipiul Suceava: relaţiile sunt constituite din deplasările rădăuțenilor (pentru
serviciu, afaceri, învăţământ liceal şi universitar, servicii specializate, petrecerea timpului liber,
agrement și relaxare, aprovizionarea cu produse comerciale de larg consum, comercializarea de
produse agroalimentare) și din deplasările sucevenilor (în principal în deplasările turistice itinerante,
de week-end și, secundar, în deplasările de afaceri).
5. Organizarea teritorială: zonele funcționale urbane
Zonele funcționale ale așezărilor urbane sunt rezultatul diversificării funcțiilor și al
specializării spațiului urban; analiza structurii interne a fiecărui oraș permite definirea zonelor
funcționale 121. Zonarea funcțională a municipiului Rădăuți prezintă caracteristicile zonării unui oraș
mic, fără o diferențiere foarte netă a zonelor funcționale, cu numeroase și firești suprapuneri, cu
individualizarea clară a centrului, ce are caracter polifuncțional.
5.1. Zona centrală (politico-administrativă, religioasă, comercială)
Este, de departe, cea mai complexă zonă funcțională a municipiului Rădăuți și reprezintă,
aproximativ, și centrul geografic al localității; acest lucru este determinat de evoluția medievală a
așezării (cu un pronunțat caracter comercial) și de transformările suferite în urma sistematizărilor
administrației austriece (cu un pronunțat caracter politico-administrativ). Este normal că centrul a
atras majoritatea domeniilor de interes în toate epocile istorice, suferind, ca efect, o imensă presiune
din partea administrației, populației și serviciilor.
În centru și în zona adiacentă imediată sunt concentrate numeroase instituții, precum
Primăria și Consiliul Local, Judecătoria, Poliția, Casa de Cultură, Trezoreria, Poșta Română, dar și
sediile unor bănci, firme, companii, agenți economici, partide politice, cabinete medicale, cabinete
de avocatură, notariate, magazine, bazaruri, farmacii, restaurante, hoteluri și pensiuni, lăcașuri de
cult, precum ansamblul Mănăstirii Bogdana, Catedrala Ortodoxă, Biserica Romano-Catolică,
Templul Evreiesc. Prezența tuturor acestor instituții administrative, politice, religioase, dar și a
numeroaselor magazine, a pieței agroalimentare și a celor două bazaruri în zona centrală, ne permite
să asociem zonei centrale și zonele politico-administrativă, religioasă și comercială.
5.2. Zona rezidențială
Ca în multe orașe din România, zonele ocupate de locuințe se disting foarte clar în zone cu
cartiere de blocuri și cartiere cu case și dețin ponderea cea mai importantă din cadrul intravilanului.
Blocurile de apartamente sunt amplasate în zona central-sudică, formând cartierele
Hipodrom, Mihai Viteazu, Obor, Bogdan Vodă, Stadion. Acestea sunt construite, în majoritatea lor,
în perioada socialistă, în special în anii 70-80. Dezvoltatorii imobiliari au început, mai ales în
ultimul deceniu, să construiască blocuri noi, amplasate în diverse zone ale orașului.
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Cartierele cu case sunt amplasate în zonele de est, nord și vest, extinzându-se continuu către
periferie. Casele vechi (din secolul al XX-lea) sunt în majoritatea lor cu un singur nivel, iar casele
noi (de după 1990), construite în zonele periferice ori de-a lungul șoselelor sunt construite cu două
sau trei niveluri. În principiu, cu cât ne îndepărtăm dinspre zona centrală către periferie, cartierele
cu case sunt tot mai noi.
5.3. Zona comercială
Este amplasată, în principal, tot în centrul municipiului, unde se află magazinele de la
parterul clădirilor istorice (construite în timpul administrației imperiale), în special cele de pe strada
Ștefan cel Mare, Magazinul Central construit în perioada socialistă, supermarketul Profi, piața agroalimentară, cele două bazaruri, o serie de restaurante, între care mai cunoscutele Antique, Național,
Orso Bruno.
Vestul orașului încearcă o nouă polarizare a activităților comerciale, construirea
hipermarketului Kaufland și a supermarketului Lidl, în această zonă, impulsionând mai multe
activități conexe. În partea de nord a orașului, pe str. 1 Mai, la ieșirea spre Frătăuți, este amplasată
piața agricolă și bazarul auto care au loc în zilele de vineri și, respectiv, duminică. În partea sudestică este amplasat supermarketul Olint, ce comercializează materiale de cobnstrucții și amenajări
interioare și exterioare. În partea de sud a orașului se află Piața Mică și supermarketul Mediterana,
ce deservesc locuitorii din zona cartierelor de blocuri Mihai Viteazu și Hipodrom. Pe lângă aceste
repere comerciale consacrate deja, mai există minimarketurile de cartier, mici magazine cu caracter
general pentru produse de uz casnic, în special produse agro-alimentare.
5.4. Zona industrială
Pe de o parte, prezența căii ferate a fost un factor aproape exclusiv al amplasării
întreprinderilor industriale 122 de către administrația austriacă, întrucât acestea din urmă beneficiau
de acces facil și relativ rapid la materia primă și distribuția produselor finite. Pe de altă parte, în
cadrul evoluției organizării spațiale economice, orașul Rădăuți este dat ca exemplu 123 al
implementării industriale corespunzătoare mai multor concepții opuse. O primă concepție viza
implantarea întreprinderilor industriale în diverse zone mai mici din teritoriul urban, potrivit ideii de
integrare a industriei în oraș; este exemplul Fabricii de spirt, înconjurată de spații rezidențiale. A
doua concepție vizează configurarea unor zone industriale la marginea orașului, cu accesibilitate la
rețeaua de transporturi; este exemplul zonei de sud-vest a Rădăuțiului.
Există două zone industriale pe teritoriul municipiului, neconturate foarte precis în nicio
etapă istorică, dar vizibile mai preganant în peisajul urban începând cu a doua jumătate a secolului
al XX-lea: zona de sud-vest și zona de est. În prima zonă, de-a lungul străzii Volovățului, ce
acoperă o suprafață de 32 hectare, erau amplasate, în perioada socialistă și în deceniul 9, circa 70%
din unitățile industriale ale orașului 124: fabricile de cherestea, de mobilă, de tricotaje, de scule,
firmele de construcții. În a doua zonă, de-a lungul străzii Cernăuți, ce acoperă o suprafață de 7
hectare, sunt amplasate sediile unor foste sau actuale unități industriale: întreprinderea metalurgică,
ateliere de producție a mobilei, fabrica de spirt, fabrica de produse din carne.
Ponderea spațiului ocupat de activitățile industriale, cu tot cu depozite, înainte de anul 2000
era destul de mică: 2,4%, fapt ce demonstrează extinderea pe orizontală a municipiului 125, dominat
de spațiile rezidențiale cu construcții de tipul caselor cu un nivel sau două nivele.
În prezent, respectivele unități economice, privatizate între timp, funcționează la parametri
mult reduși, în schimb, în extravilanul din partea de est a orașului, dar, mai ales, pe teritoriul
comunelor învecinate, Satu Mare și Dornești, s-a conturat o nouă platformă industrială, unde
funcționează cele două mari unități industriale, cu capital austriac, de procesare a lemnului, Egger și
Corneliu Iațu, op. cit., pp.323;
Ibidem, pp.323;
124
Ibidem, pp.323;
125
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Schweighoffer, care absoarbe o parte din forța de muncă din muncipiu, dar și din localitățile rurale
limitrofe, ba chiar din localități din județul Botoșani.
5.5. Zona de transport
Este concentrată în partea sud-vestică, datorită și zonei industriale conturate în această parte
a orașului, aici aflându-se câteva elemente importante ale infrastructurii de transport, între care gara
și calea ferată ce tranzitează orașul, în prezent scoase din uz, dar și câteva mici autogări private ale
firmelor de transport auto (TransNicolaescu, Tarsin) ce efectuează atât curse interne (către
comunele limitrofe, în special cele din zona de munte, precum și către București, Iași, Cluj,
Suceava, cu atât mai mult cu cât transportul feroviar nu mai reprezintă o opțiune pentru locuitorii
orașului), dar și curse externe (către statele din vestul Europei, acolo unde o bună parte a populației
a migrat în căutarea de locuri de muncă). Arterele rutiere de intrare/ieșire în/din municipiu sunt
Calea Bucovinei (spre Suceava), Calea Cernăuți (spre Dornești), str. 1 Mai (spre Frătăuți), str.
Putnei (spre Vicov-Putna), str. Ștefan cel Mare (spre Marginea-Sucevița), str. Volovățului (spre
Volovăț). Pe lângă acestea, mai sunt o serie de străzi cu tranzit mare în oraș, precum Bogdan Vodă,
Mihai Viteazu, Ion Nistor, Horea, străzi ce fac legătura între cartiere populate. În municipiu nu
există, însă, un serviciu de transport public sau privat, cu excepția transportului în regim de taxi,
care să deservească (populația din) zonele periferice ale orașului, dar aceasta nu constituie o
problemă majoră, în condițiile în care zona centrală (din punct de vedere funcțional) corepsunde, în
linii mari, cu centrul geografic, iar orașul nu este foarte întins, astfel încât distanța de parcurs din
oricare punct periferic al orașului către centru nu depășește câțiva kilometri.
5.6. Zona cultural-educativă și medicală (sanitară)
În jumătatea sudică a orașului, dar în imediata apropiere a centrului, se află majoritatea
instituțiilor de acest gen, chiar dacă ele sunt răspândite insular, neformând o zonă compactă, cu o
densitate evidentă, strictă, a unor clădiri specializate. Aici se întâlnesc Colegiul „Eudoxiu
Hurmuzachi”, Spitalul Municipal, sucursala Academiei Române (toate pe Calea Bucovinei), Casa
de Cultură (pe str. Bogdan Vodă), Colegiul Tehnic (liceul cu cel mai mare număr de elevi, peste
1500), Școlile Gimnaziale Nr.3 „Mihai Eminescu” (școala gimnazială cu cel mai mare număr de
elevi, peste 800) și Nr.5 „Bogdan Vodă”, Grădinițele cu Program Prelungit „Micul Prinț” și
„Prichindelul”.
În centru se află Biblioteca Municipală „Tudor Flondor”, Școala Gimnazială Nr.4 „Regina
Elisabeta”, Mănăstirea „Bogdana”, Catedrala Ortodoxă, Biserica Romano-Catolică, Templul
Evreiesc.
În partea de nord-vest, pe strada Putnei, se mai conturează o asemenea zonă, din care face
parte Colegiul „Andronic Motrescu”, Școala Gimnazială Nr.2, Școala Specială „Sf. Stelian”.
5.7. Zona turistică și de agrement
Obiectivele turistice culturale sunt concentrate în partea centrală a municipiului: Mănăstirea
„Bogdana”, Catedrala Ortodoxă, Biserica Romano-Catolică, Templul Evreiesc, Muzeul Etnografic
„Samuil și Eugenia Ioneț”, aleea cu busturile domnitorilor (în fața sediului B.C.R.), statuia lui
Bogdan-Vodă din Parcul central. Obiectivele cu rol de agrement sunt situate fie în partea centrală
(Parcul central, Patinoarul artificial montat în ultimii ani în Parcarea centrală), fie în partea de vest
(Parcul Zoologic, Stadionul, Sala de sport), fie în partea de sud (Herghelia și Hipodromul). Unitățile
care oferă servicii de cazare și restaurant sunt amplasate în diverse zone ale orașului, dar, cele mai
cunoscute, între care Hotelul Geralds, Resaturantele Antique, Național, Orso Bruno, se află în zona
centrală.
5.8. Zona agricolă
Se distinge foarte evident de celalte zone ale orașului și este amplasată în spațiul extravilan
al orașului, în special, în est, unde se află ferme de creștere a animalelor, mai ales bovine și porcine,
în sud, unde se află herghelia, și în nord, unde se află o firmă de munci mecanizate, dar și pășuni
unde sunt amplasate cîteva stâne de oi.
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6. Fizionomia, textura, profilul urban și morfostructura
Fizionomia orașului se referă la morfologie, adică trăsăturile exterioare, reprezentate prin
textura și profilul localității; aceste trăsături sunt determinate de caracteristicile cadrului natural, de
particularitățile evoluției teritoriale, tradiția istorică, intervențiile de sistematizare și urbanizare. 126
Orașul Rădăuți își datorează fizionomia elementelor cadrului natural (plasarea într-o zonă de
convergență a două ape curgătoare, cu un nivel ridicat al pânzei freatice, cu procese de înmlăștinire
a solului), factorilor istorici (prezența unei instituții clericale de prim rang și de mare vechime,
prezența mai multor etnii conlocuitoare), factorilor administrativi (planurile de sistematizare urbană
făcute de administrația habsburgică de-a lungul secolului al XIX-lea și de regimul socialist din a
doua jumătate a secolului al XX-lea).
Textura orașului este exprimată prin diversificarea tramei stradale și prin densitatea tramei
stradale 127. Diversificarea tramei este strâns legată de topografia vetrei orașului, creșterea pe
orizontală a orașului și zonarea funcțională internă. De-a lungul timpului, Rădăuțiul și-a dezvoltat o
textură neregulată, fără străzi dispuse concentric, pe fondul unui sat dezvoltat în Evul Mediu – în
partea de nord, apoi o textură rectangulară, impusă de sistematizările austriece și cele socialiste – în
zona centrală și, respectiv, în partea sudică (Figura nr.33). În prezent, Corneliu Iațu 128 distinge o
textură radiară liberă, datorată în principal funcției comerciale (ce a acționat mai mult convergent
decât divergent). Studiile recente 129 confirmă configurația radiar-concentrică, tentaculară, în zona
centrală, drumurile ce penetrează municipiul intersectându-se în această zonă. Atfel, principalele
străzi, care determină această structură, redate și în Fig. nr.31, sunt cele amintite și la aspectele
legate de zona de transporturi, în calitatea lor de infrastructură rutieră.
Străzile reprezintă elementele componente de bază ale texturii orașului. În orașul Rădăuți ele
au funcții multiple (străzi comerciale, alei industriale, străzi și alei rezidențiale), diferite ranguri
(șosele naționale de tranzit, străzi principale, alei secundare), trasee variabile (străzi rectilinii,
sinuoase, în curbe largi, în curbe cu unghi mic), profil longitudinal (străzi în plan și ușor înclinat),
calitatea tehnică a suportului (străzi asfaltate, pavate, neasfaltate).
Figura: Diversificarea tramei stradale a municipiului Rădăuți
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sursa:www.primariaradauti.ro/wp-content/uploads/2012/01/harta.jpg
Profilul urban este dimensiunea în plan vertical al orașului 130, determinat fiind de evoluția
istorică, tradițiile locale, gradul de exprimare estetică, intervențiile de sistematizare sau de funcțile
orașului. Fiind un oraș mic, Rădăuțiul are un profil uniform și puțin evoluat, în ciuda zonei
rezidențiale cu blocuri și unităților industriale din partea sudică. Clădirile se deosebesc mai mult
prin fizionomie; clădirile cu funcții de servicii din zona centrală au o inspirație germanică, de burg
specific central-european (două sau trei nivele, porți de acces înalte, curți interioare în spate),
blocurile de locuințe din zonele periferice au o inspirație sovietică (patru nivele, unghiuri drepte,
balcoane mici, suprafață locuibilă mică), case de locuit specifice zonei (un singur nivel, arhitectură
tradițională), case de locuit moderne (de regulă două nivele, arhitectură contemporană). Mai puțină
variație înregistrează clădirile în ceea ce privesc materialele de construcție utilizate, majoritatea
fiind construite din materiale recente: cărămidă, beton. Specificul clădirilor este dat de modul de
folosință: clădiri de locuit (blocuri de apartamente sau case), instituții (administrative, medicale, de
învățământ, de ordine publică etc.), clădiri comerciale, clădiri industriale (fabrici, hale).
Morfostructura urbană. Orice ansamblu urban se află într-o continuă extindere, nucleele
urbane rămânând aceleași o perioadă lungă de timp sau apărând două nuclee, între care există sau
nu relații sociale, de producție sau de schimb 131. În cadrul tipurilor morfostructurale de orașe, noi
apreciem că Rădăuțiul se încadrează în tipul polinuclear/pluricelular, întrucât evoluția localității a
pornit de la extinderea din nord a două nuclee ale așezării („Cotul de sus” și „Cotul de jos”), așa
cum am arătat la punctul III.1.
Evoluția teritorială. Este foarte adevărat că aceste nuclee s-au disipat în timp, în urma
sistematizărilor austriece și socialiste. Morfostructura spațiului urban a stagnat de-a lungul timpului,
rămânând, în general, aceeași. Convergența a favorizat o dezvoltare echilibrată. Până recent, străzile
ce legau orașul de satele vecine reprezintau simple direcții preferențiale, nereușind să devină
adevărate prelungiri tentaculare 132. Nici calea ferată nu a reușit, până în prezent, să impună o
dezvoltare semnificativă de-a lungul întregii lungimi, ci doar punctual.
7. Problemele edilitar-urbanistice
7.1. Rețeaua tehnico-edilitară
Sursele și rețelele de alimentare cu apă potabilă. Puțurile de apă ce alimentează municipiul
sunt amplasate în lunca râului Suceava, în partea de nord-vest a orașului (prin intermediul a 21 de
puţuri forate, cu distanţa de 60-80 m între ele, ce asigură un debit de 10 l/sec fiecare) și în
apropierea satului Măneuți (cu un debit zilnic de alimentare de 17.000 mc/zi, iar debitul total al
staţiei este de 210 l/sec). Apa din aceste două surse este pompată în rezervoarele de înmagazinare
de pe Dealul Osoi (un rezervor cu o capacitate de 2.500 m3 și un alt rezervor cu o capacitate de
5.000 m3). Alimentarea municipiului se face printr-o rețea de conducte subterane (alcătuită din
conducte de oţel cu diametrele între 100 și 150 mm şi conducte din azbociment cu diametre
cuprinse între 100 și 400 mm şi are o lungime de 55,4 km), rețea de care beneficiază peste 65% din
populație 133. Sistemul de alimentare cu apă al municipiului deserveşte un număr de 18.726 locuitori,
564 de agenţi economici, din care 56 instituţii publice 134. Volumul de apă asigurat are un regim
nominal de 15960 mc/zi.
Rețelele de canalizare și stația de epurare a apelor menajere uzate. Apele menajere uzate,
provenite din activitățile casnice sau din activitățile industriale, sunt transportate prin intermediul
rețelei de canalizare. Un procent de peste 64% din populație și 32% din străzile oraşului beneficiază
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de sistemul de canalizare, ce are lungimea de 44,2 km. Populaţia racordată la reţeaua de canalizare
în decembrie 2006 era de 16.730 locuitori (blocuri şi case) şi un număr de 705 agenţi economici,
întreprinderi şi instituţii. Reţeaua este alcătuită din tuburi circulare cu diametrul cuprins între 150 şi
600 mm din beton şi P.V.C. Canalul colector, cu o lungime de 4,5 km, ce transportă apele uzate în
staţia de epurare este alcătuit din tuburi cu diamertul de 1.000 mm 135. Întrucât majoritatea unităților
industriale din Rădăuți nu dețin stații proprii de pre-epurare, apele uzate industriale intră direct în
stația de epurare a municipiului, rezultând de cele mai multe ori neconcordanțe în obținerea unui
standard al calității apei epurate rezultate; și această stare de lucruri contribuie la faptul că zona
Dornești-Rădăuți este o zonă cu apa freatică infestată chimic, motiv pentru care sunt necesare
lucrări de hidroameliorații. Stația de epurare este situată în sud-estul orașului; aici, apele uzate sunt
epurate prin metode mecanice și metode biologice. Debitul stației este de 15120 m3/zi iar nămolul
rezultat de 11 tone/zi 136. Recent, a fost realizată lucrarea „Retehnologizare Stația de Epurare
Rădăuţi” prin finanţare Phare.
Sursele și rețelele de încălzire centrală și de apă menajeră. În a doua parte a secolului al
XX-lea, într-o primă fază, o parte din clădirile orașului erau încălzite datorită centralelor termice de
ansamblu, ce foloseau combustibil lichid ușor, producând apă caldă prin intermediul
schimbătoarelor de căldură. Când numărul construcțiilor racordate și platforma industrială s-au
mărit și sistemul inițial nu mai corespundea în ceea ce privește calibrarea, într-o a doua fază, s-a
construit o centrală termică de zonă, echipată cu cazane și care folosea, drept combustibil, păcura.
Într-o a treia fază, mai recentă, s-au construit centrale termice de cartier, ce funcționează ca puncte
termice echipate cu schimbătoare de căldură. Din 2002, centrala termică de zonă funcționează pe
gaz metan; timpul său de funcţionare este variabil, în funcție de necesitățile sezoniere, ea fiind
proiectată să funcţioneze 24 ore/zi, 300 zile/an, iar puterea sa medie este de 40.474 Gcal/an. De
termoficare, în deceniul 9, benficiau o proporție de 58,6 % din locuințele orașului 137, iar în anul
2008 beneficiau peste 65% din locuințele orașului (6.062 apartamente, 50 de case –13.417
locuitori), 101 agenți economici și 17 unități bugetare 138. O parte dintre locuitori preferă
debranșarea de la acest sistem (în anul 2004 s-au debranşat 492 apartamente – pentru a-și monta
centrale termice de apartament), iar o parte continuă să apeleze la acest serviciu (în 2007 s-a
înregistrat o reducere a numărului de debranşări – din cauza lipsei de alternativă). Reţeaua de
transport este formată din două ţevi (tur şi retur) cu diametre de la 400 la 100 mm, iar reţeaua de
distribuţie este formată din trei ţevi cu diametrul 80 mm astfel: două (tur şi retur) pentru apă caldă
pentru încălzire şi una pentru apă caldă de consum. Valorile temperaturilor sunt 90/65ºC pentru apa
caldă pentru încălzire şi 60º C pentru apă caldă de consum 139.
Sursele și rețelele de distribuție în alimentarea cu energie electrică. Energia electrică
folosită de locuințe și unitățile economice provine din sistemul energetic național. Racordarea de la
liniile L.E.A. (Suceava – Rădăuți – Siret – Dorohoi și Rădăuți – Ostra – Bicaz) se face prin
intermediul unei stații electrice de 110/20Kv, echipată cu două transformatoare 140; energia electrică
ieșită din stație alimentează posturile de transformare din oraș. Firma ce operează distribuția de
energie electrică în prezent este o firmă privată germană, cu răspândire în întreaga Moldovă.
Alimentarea cu gaze naturale. Rădăuţiul este racordat la reţeaua naţională de distribuţie a
gazelor naturale. Societatea „Nord Gaz” a concesionat, spre execuţie şi asigurarea distribuţiei,
reţeaua de gaze naturale în municipiu pe o perioadă de 49 de ani. În 2005, a fost finalizată lucrarea
de investiţie „Alimentarea cu gaze naturale a municipiului Rădăuţi”, reţea ce s-a realizat folosind
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ultimele tehnologii în domeniu, prin utilizarea tuburilor din polietilenă de înaltă densitate. Întreaga
investiţie s-a întins pe o lungime de 80 km de conductă, ulterior extinsă până la 96 km,
preconizându-se, pentru anul 2016, ca aceasta să atingă 100 km. Reţeaua de gaze naturale
deserveşte 6.310 apartamente, 4.200 case și 140 societăţi comerciale. Sunt instalate șase Staţiii de
Reglare/Măsurare: două de sector, trei pentru consumatori industriali și una pentru centrala termică
de zonă 141.
Centrala telefonică și rețeaua de telefonie. În a doua jumătate a secolului al XX-lea, în
cadrul Oficiului de Poștă și Telecomunicații exista o centrală telefonică automată, cu o capacitate de
4.000 de linii prin fir 142; a fost cunoscută în oraș calitatea slabă de realizare a legăturilor telefonice,
timp de câteva decenii. După 1990, a avut loc o updatare a tehnologiei, intrând în uz centralele
digitale și cablarea optică. În prezent, telefonia prin fir este foarte puțin folosită, locul ei fiind luat
de telefonia și traficul de date mobile.
Depozitarea deşeurilor menajere şi industriale. Colectarea, transportul şi depozitarea finală
a deşeurilor este responsabilitatea municipalităţii, direct - prin serviciile de specialitate, sau indirect
- prin cedarea acestor responsabilităţi, pe baze contractuale, unor firme specializate în servicii de
salubrizare. În ceea ce priveşte deşeurile de producţie, responsabilitatea gestionării acestora revine
unităților economice care le generează. În Rădăuţi, colectarea şi depozitarea deşeurilor este realizată
de către societatea pe acțiuni „Servicii Comunale”, ce deserveşte 20.115 locuitori. În oraș există un
incinerator ecologic Tip IE 1000 pentru deşeuri periculoase (deţinut şi administrat de societatea
industrială „Super Star”) și un depozit pentru eliminarea deșeurilor (neconform, de tip „b”, proiectat
să funcţioneze pentru perioada 1984 – 2009, pe o suprafaţă de 4,43 ha și o capacitate de 250.000
mc), un punct de colectare deşeuri de echipamente electrice şi electronice (D.E.E.E.). Conform
planului judeţean de gestionare a deşeurilor Suceava din 2007, la Rădăuţi a fost propusă realizarea
unei staţii de transfer a deşeurilor 143.
7.2. Cadrul construit existent – intravilanul
Intravilanul orașului Rădăuți ocupă o suprafață de 811 hectare.
Aproximativ 70% din unitățile industriale sunt dispuse pe platforma industrială sud-estică.
Zonele rezidențiale sunt ocupate de case vechi sau noi (peste 3.200) și de blocuri cu apartamente
relativ vechi sau noi (peste 6.000 apartamente) 144.
Bilanțul teritorial al municipiului se prezenta în anul 2008, astfel:
Tabelul: Bilanțul teritorial al municipiului Rădăuți în anul 2008
Zone funcționale
Teritoriu existent
hect
%
are
595,
55,3
Locuinţe şi funcţiuni complementare
16
8
40,0
3,72
Instituţii de interes public
0
40,1
3,74
Unităţi agro- zootehnice
5
92,3
8,59
Unităţi industriale şi depozitare
2
Căi de comunicaţie şi transport:
100,
9,38
- rutier
80
8,33
141
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- feroviar

98,5

1,05

0
11,3
0
Spaţii verzi, sport, plantaţii

16,6

1,55

17,8

1,66

4,44
9,02
143,

0,42
0,84
13,3

2

Gospodărie comunală, cimitire
Zona cu echipări tehnico-edilitare
Destinaţie specială
Terenuri libere

8

03

Ape

1
10,2

0,95

5,00
1074

0,46
100

0

Terenuri neproductive
TOTAL teritoriu intravilan existent

,96
sursa: Proiect reactualizare Plan Urbanistic General, p.180.
7.3. Căile de comunicație
În cadrul rețelei stradale, care cuprinde 99 km de străzi, din care doar 52 km drumuri sunt
modernizate (asfaltate), axele predominante au o orientare est-vest (șoseaua națională 17A) și nordsud (șoseaua județeană 209E), iar străzile de legătură sau de penetrație brăzdează orașul pe diferite
direcții. Existând o anumită structură radiară a rețelei stradale 145, traficul auto de tranzit se
suprapune traficului auto local, trecerea făcându-se prin centrul municipiului, pentru autoturismele
cu gabarit redus, sau fiind deviată pe câteva străzi adiacente centrului, pentru traficul greu, dar cu
repercursiuni negative asupra clădirilor, în special asupra caselor de locuit. Una dintre propunerile
mai vechi pentru facilitarea, descongestionarea și fluidizarea traficului din Rădăuți este realizarea
unui traseu ocolitor, printr-o șosea de centură, care să înceapă dinspre sud (intrarea dinspre
Suceava), apoi să continue prin partea de est și nord, dar rămasă, încă de câțiva ani, doar la stadiul
de propunere, cel mult proiect.
8. Problemele de mediu
Industria şi construcţiile sunt cele mai importante ramuri potenţial poluatoare. Din industria
alimentară pot rezulta deşeuri care, incorect gestionate şi depozitate, pot cauza efecte poluante
asupra mediului. Substanţele dăunătoare mediului rezultate din activitatea de prelucrare a lemnului
sunt rumeguşul şi resturile de material lemnos care, depozitate incorect, pot produce degradarea şi
poluarea apelor și solului. Praful rezultat, în condițiile în care aproape dintre străzile orașului nu
sunt asfaltate, este şi el dăunator sănătăţii umane. Din desfundarea străzilor şi drumurilor rezultă
substanţe gudronate şi substanţe cu lianţi bituminoşi sau hidraulici (ex. asfalt, macadam). Din
construcţia clădirilor rezultă pietriş, mortar, deşeuri de beton şi zidărie, ciment, ipsos, deşeuri
minerale care conţin poluanţi: zidării îmbibate cu ulei sau tencuială, azbociment, praf. Emanaţiile de
gaze şi fum de la staţiile de preparare a mixturilor asfaltice pot produce poluarea atmosferei. Apoi,
din activitatea de întreţinere şi reparare a autovehiculelor rezultă cauciuc, uleiuri uzate, reziduuri de
combustibili, pulberi, care, deasemenea, pot fi potenţiali poluatori 146.
8.1. Identificarea surselor se poluare

145
146

Corneliu Iațu, op. cit., pp.330;
Proiect reactualizare Plan Urbanistic General, p.190-192;
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Aerul, apa şi solul sunt resursele de mediu cele mai vulnerabile, dar şi cel mai frecvent
supuse agresiunii factorilor poluanţi, având consecinţe directe şi grave atât asupra calităţii mediului
înconjurător, cât şi asupra oamenilor, florei şi faunei. Un prim pas în scopul reducerii şi eliminării
impactului poluării asupra acestor factori constă în identificarea surselor de poluare. Principalele
domenii reprezentând surse de poluare a mediului oraşului Rădăuţi sunt industria, transportul,
agricultura, gospodăria comunală şi lucrările vizând echiparea edilitară. Astfel, folosirea
fertilizanţilor chimici, a pesticidelor, precum şi a îngrăşămintelor organice în agricultură, poate
determina poluarea solului şi a apei, mai ales dacă nu se respectă concentraţia optimă stabilită prin
studii agrotehnice realizate periodic. Importantă este şi depozitarea inadecvată a deşeurilor
provenite din activitatea de creştere a animalelor. Echiparea edilitară şi gospodăria comunală
generează probleme pentru mediu prin variate surse. În primul rând trebuie menţionate emisiile de
gaze (CO, CO2, NOx, SOx), pulberi sedimentabile, fum, funingine, rezultate în urma proceselor de
ardere de la încălzirea locuinţelor şi transporturi. Alte probleme sunt generate de ineficienţa
colectării, transportului şi depozitării tuturor deşeurilor menajere, ca şi de inexistenţa unor
platforme controlate şi amenajate corespunzător, mai ales pentru cele animale. Depozitele
improvizate de deşeuri reprezintă adevărate surse de poluare a solului, apei şi aerului, dar şi surse de
infecţii şi factori patogeni pentru populaţie. Din cauza acestor lipsuri în sistemul de echipare
edilitară şi gospodărie comunală, există pericolul infestării surselor locale de apă subterană (fântâni,
izvoare) şi a apelor de suprafaţă cu substanţe dăunătoare provenite din cultura plantelor, creşterea
animalelor şi infiltraţiile de la depozitele improvizate de deşeuri organice şi de la grupurile sanitare
nepermealizate. Fumul rezultat din procesele de ardere pentru încălzirea locuinţelor şi obiectivelor
social-economice nu afectează decât în mică măsură mediul, o mai mare problemă constituind-o
traficul auto foarte intens, local sau de tranzit, de transport industrial etc. Mai importante sunt însă
efectele negative asupra mediului produse de activitatea industrială (prelucrarea lemnului,
alimentară, chimică etc.) şi a construcţiilor 147.
8.2. Calitatea factorilor de mediu
Aerul, apa, solul, vegetaţia şi fauna constituie o parte importantă a patrimoniului oricărei
comunităţi umane. În acelaşi timp însă, ele reprezintă resursele de mediu cele mai vulnerabile şi cel
mai frecvent supuse acţiunii factorilor poluanţi, având consecinţe directe şi grave atât asupra
calităţii mediului înconjurător, cât şi asupra sănătăţii populaţiei şi a celorlalte organisme vii. Factorii
de mediu se află în relaţie de interdependenţă unul faţă de celălalt, astfel încât, orice intervenţie
antropică asupra unei componente de mediu induce, inevitabil, consecinţe şi asupra celorlalte.
Diminuarea calităţii mediului este determinată de două categorii de acţiuni: acţiuni fizice naturale
(eroziuni, alunecări de teren, exces de umiditate, unele fenomene climatice şi hidrologice etc., ce
afectează calitatea solurilor, apelor, aerului, florei şi faunei şi care pot fi accentuate de activitatea
antropică) și acţiuni antropice (generate de dezvoltarea economico - socială a teritoriului, care au un
rol hotărâtor în procesul de transformare a mediului natural într-un mediu antropizat, inclusiv prin
dinamizarea şi accentuarea unor fenomene fizice). În municipul Rădăuți, studiile 148 au determinat o
serie de probleme ale factorilor de mediu.
Calitatea aerului. Poluarea aerului este rezultatul unor procese naturale şi antropice. Pe
teritoriul oraşului Rădăuţi nu există o reţea proprie de prelevare a probelor pentru stabilirea calităţii
aerului. Pot fi menţionate o serie de surse locale cu caracter temporar, accidental sau continuu,
reprezentate prin următoarele activităţi umane:
- procesele de ardere pentru încălzirea locuinţelor şi obiectivelor socioeconomice,
care generează monoxid de carbon (CO), dioxid de carbon (CO2), oxizi de azot (NOx), oxizi de sulf
(SOX), hidrocarburi policiclice aromate care se ataşează de funingine, pulberi sedimentabile, fum,
funingine (mai ales în timpul iernii);
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Ibidem, p.195-199;

225

Școala Românească în Anul Centenarului Marii Uniri

- circulaţia şi transportul rutier generează NOX, CO2, CO, hidrocarburi nearse, aerosoli de
halogenuri de Pb, suspensii formate din particule de carbon ce absorb o serie din gazele eliminate,
fum, substanţe adăugate benzinei sau uleiurilor pentru a le îmbunătăţi calităţile (antioxidanţi,
anticorozivi) şi zgomot.
- industria construcţiilor de mașini și industria de prelucrare a lemnului generează suspensii,
pulberi rezultate din exploatarea, măcinarea, prelucrarea, transportul, depozitarea materialelor, cu
efecte nocive asupra sănătăţii umane şi a vegetaţiei.
Măsurătorile indicative efectuate în perioada 03.07 - 13.07.2007 în municipiul Rădăuţi
pentru indicatorul dioxid de sulf (SO2) cu autolaboratorul APM (analizor SO2 – metoda de referinţă
– fluorescența în UV) au indicat încadrarea concentraţiilor orare mult sub valoarea limită orară
pentru protecţia sănătăţii umane (387,5 μg/mc), iar a celor medii pe 24 ore mult sub valoarea limită
zilnică pentru protecţia sănătăţii umane (125 μg/mc). Pentru pulberi în suspensie PM10,
deasemenea, nu au existat depăşiri ale valorii limită la măsurătorile efectuate în perioada 03.0713.07.2007.
La Rădăuţi s-au înregistrat precipitaţii acide sau slab acide, dar care au prezentat
conductivităţi electrice mici (deci încărcări reduse cu poluanţi în formă ionică).
Calitatea apelor. Apele de suprafaţă. Fiind o sursă limitată şi deosebit de vulnerabilă, apa
poate fi oricând deteriorată dacă populaţia nu intervine cu măsuri concrete de protecţie. Dată fiind
această degradare continuă, se impune gestionarea calităţii resursei de apă, astfel încât să se asigure
cunoaşterea şi protecţia din punct de vedere calitativ şi cantitativ a acesteia. Potenţialii poluanţi ai
apelor de suprafaţă sunt apele reziduale provenite din gospodările populaţiei şi agenţilor economici,
coroborate cu lipsa, pe alocuri, a reţelei de canalizare, dejecţiile animaliere depozitate
necorespunzător, deşeurile menajere depozitate pe malurile şi în albiile cursurilor de apă,
substanţele chimice (insecticide, pesticide, ierbicide) folosite în agricultură şi ajunse în apele de
suprafaţă prin scurgere superficială sau pătrunse iniţial în pânza freatică prin infiltraţii, fibre de
lemn şi celuloză. Apele subterane sunt mai puţin expuse riscului poluării. Principalele cauze (surse)
sunt infiltraţiile de la suprafaţă de substanţe organice sau chimice provenite din activităţi umane:
depozitări necorespunzătoare de deşeuri menajere, dejecţii zootehnice din substanţele fertilizante şi
de combatere a dăunătorilor utilizate în agricultură, utilizarea frecventă de closete uscate, lipsa
reţelei de canalizare, surse de apă (captări, fântâni) fără perimetre de protecţie. În ceea ce priveşte
calitatea apelor subterane la Rădăuţi, prin forajele executate în 2007, s-au constat depăşiri ale
valorilor maxime admise la duritatea totală.
Calitatea solurilor. Solul, ca rezultat al interacţiunii tuturor elementelor mediului şi suport al
întregii activităţi umane, este influenţat puternic de acestea, atât prin acţiuni antropice, cât şi ca
urmare a unor fenomene naturale. Calitatea solului este afectată într-o măsură mai mică sau mai
mare de una sau mai multe restricţii. Influenţele dăunătoare ale acestora se reflectă în deteriorarea
caracteristicilor şi funcţiilor solurilor, respectiv în capacitatea lor bioproductivă, dar şi în alterarea
calităţii produselor agricole şi a securităţii alimentare, cu urmări serioase asupra calităţii vieţii
omului. Poluarea solurilor pe teritoriul oraşului este reprezentată de depunerea şi deversarea pe sol
a deşeurilor menajere şi a reziduurilor şi dejecţiilor zootehnice. Dejecţiile zootehnice au un conţinut
mare de materie organică uşor biodegradabilă şi de elemente nutritive (P, K, N, Ca, Mg,
microelemente), constituind un îngrăşământ organic foarte recomandat ca fertilizant al solurilor.
Aceste considerente, alături de mirosul neplăcut resimţit la distanţe mari, impun aplicarea acestora
ca îngrăşăminte pe terenurile agricole în cantităţi moderate şi numai după ce au fost compostate în
condiţii controlate. Administrate în cantităţi prea mari, dejecţiile zootehnice determină apariţia
riscului poluării solului datorită depăşirii capacităţii de absorbţie a solului respectiv. Depunerile
necorespunzătoare de deşeuri provenite din gospodării ocupă iraţional şi nejustificat terenurile.
Depozitarea deşeurilor este necontrolată, deschisă, fără suprafaţă de nivelare, conducând la poluarea
solurilor din zonele respective. Deşeurile menajere pot fi surse de contaminare a mediului - prin
diverşi germeni microbieni, gaze rezultate din descompunere, cu miros respingător (amoniac,
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hidrogen sulfurat şi altele) - şi a solului, prin infiltraţiile care ar trebui colectate şi epurate înainte de
a fi evacuate. O potenţială sursă de poluare a solurilor este şi plumbul depus provenit din gazele de
eşapament ale autovehiculelor. Degradarea solurilor reprezintă un proces complex, generat în timp
de o multitudine de factori naturali şi antropici, care determină anumite restricţii în utilizarea
solurilor. Aceste restricţii sunt cauzate fie de factori naturali (clima, relief, caracteristici edafice, apa
subterană etc), fie de acţiuni antropice agricole; în multe cazuri, factorii mentionaţi pot acţiona
sinergic în sens negativ, având ca efect scăderea calităţii solurilor şi chiar anularea funcţiilor
acestora. Principala formă de degradare a solurilor de pe teritoriul oraşului este reprezentată de
excesul de umiditate. Pe de altă parte, solul este expus permanent procesului natural de eroziune de
suprafaţă sau în adâncime, ca rezultat al acţiunii factorilor de mediu (apa, aerul, temperatura) şi a
acţiunii umane, care are rol accelerator. Pe măsura extinderii şi intensificării agriculturii, omul a
influenţat fie în mod pozitiv, fie în mod negativ procesele de solificare şi evoluţia solurilor. În
vederea extinderii spaţiului locuibil şi a păşunilor s-au practicat defrişări. Practicarea păşunatului
intensiv şi pe timp umed poate duce la degradarea solurilor. Aplicarea necorespunzătoare a
măsurilor agrotehnice şi agrochimice duce, deasemenea, la scăderea calităţii solurilor. În zonele în
care apa freatică este situată foarte aproape de suprafaţă, precum şi pe terenurile plate, apare
fenomenul de exces de umiditate al solurilor. Prezenţa apei freatice la adâncimi mici duce la
gleizarea solurilor.
Rezultatele analizelor efectuate de laboratorul A.P.M. Suceava la probele de sol recoltate în
2007 au indicat concentraţii de metale grele în zona limitrofă gropii de gunoi de la Rădăuţi, care sau încadrat sub pragul de alertă, respectiv pragul de intervenţie la toate metalele analizate (Cu, As,
Zn, Pb, Cd, Ni, Co, Cr, Fe, Mn). Consecinţele poluării şi degradării solurilor se reflectă în primul
rând asupra potenţialului lor productiv, în sensul limitării sau anulării calităţilor biologice şi de
fertilitate. Cele mai grave efecte asupra solurilor sunt generate de fenomenele de degradare care
determină scăderea potenţialului productiv, scoaterea din circuitul agricol, schimbări ale modului de
folosinţă. De asemenea, poluarea solurilor cu reziduuri organice şi deşeuri menajere poate avea
consecinţe negative asupra apelor (prin spălări, scurgeri şi infiltraţii), asupra plantelor, animalelor şi
omului.
Calitatea vegetaţiei şi faunei. Vegetaţia naturală a oraşului Rădăuţi, ca şi biotopurile
caracteristice acesteia au fost modificate de-a lungul timpului de diverse activităţi umane:
desţeleniri, defrişări, chimizare, păşunat intensiv, dezvoltare urbană etc. Astfel, vegetaţia forestieră
s-a diminuat treptat până la dispariţia aproape totală a pădurilor. Parcurile publice, gradinile
oraşului, spaţiile de agrement şi malurile apelor au rămas singurele oaze de verdeaţă ale ariei urbane
care găzduiesc specii de arbori în număr mai mare. Nici pajiştile nu ocupă suprafeţe foarte mari,
terenurile agricole fiind cele care domină împrejurimile teritoriului urban propriuzis. Chiar şi aşa,
neîntreţinerea şi exploatarea iraţională au condus pe alocuri la reducerea numărului şi vitalităţii
speciilor ierboase şi înmulţirea plantelor ruderale (buruieni). Ca şi vegetaţia, fauna de pe teritoriul
orașului a suferit ca urmare a presiunilor exercitate de activităţile antropice care au determinat
restrângerea sau mutarea arealelor, modificarea componenţei populaţiilor şi a habitatelor, reducerea
numerică a numărului de specii. Datorită rolului important în menţinerea echilibrului biologic al
biocenozelor şi ecosistemelor, rezultă necesitatea protejării şi ocrotirii faunei, prin instituirea de
protecţii speciale pentru speciile vulnerabile sau periclitate. Conservarea habitatelor naturale a florei
şi a faunei sălbatice constituie o condiţie a dezvoltării durabile a societăţii. Deşi în multe locuri
nivelul poluării a scăzut şi protecţia naturii a fost din ce în ce mai mult integrată în planurile de
dezvoltare, biodiversitatea rămâne totuşi sub ameninţarea unui mare număr de factori perturbatori.
Priorităţi în intervenţie
Priorităţile în domeniul mediului se referă, în principal, la acele măsuri necesare pentru
rezolvarea disfuncţionalităţilor majore legate de problematica mediului menţionate anterior. În acest
sens se impun:
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• asigurarea potabilităţii apei prin instituirea şi delimitarea zonelor de protecţie sanitară a
captărilor de apă din subteran, respectarea distanţelor sanitare între acestea şi eventualele surse de
impurificare (closete, gospodării);
• modernizarea şi extinderea sistemului centralizat de canalizare şi alimentare cu apă;
• controlul strict al depozitării deşeurilor menajere şi zootehnice, cu respectarea normelor în
vigoare;
• recuperarea terenurilor afectate de depuneri de deşeuri menajere şi zootehnice;
• recuperarea terenurilor degradate, afectate de excesul de umiditate şi eroziune, prin lucrări
hidrotehnice, agrotehnice specifice de combatere a degradării solurilor;
• aplicarea de fertilizanţi (în conformitate cu necesitaţile solurilor, stabilite prin studii agrochimice
realizate periodic) şi utilizarea raţională a pajiştilor, prin evitarea suprapăşunatului şi practicarea
păşunatului alternativ pe parcele;
• efectuarea de reîmpăduriri în zonele care permit acest lucru; protecţia şi întreţinerea
corespunzătoare a spaţiilor verzi existente pe teritoriul administrativ al municipiului 149.
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PERSPECTIVE DIDACTICE
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
EDUCAŢIA FIZICĂ – SURSĂ DE ENERGIE A COPIILOR PREŞCOLARI
Educ. ALBU ALINA
ȘC. Primară ,,Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”
„Copilul este un atlet dotat cu o mare energie”.
Van Aaken
Educația fizică a copiilor preșcolari are ca scop educarea unei generații de tineri sănătoși,
viguroși, rezistenți, puternici, agili și capabili de muncă.
Pe lângă activitățiledesfășurate în mediul familial, grădinița este instituția în care copiii pot
să-și satisfacă dorința de mișcare, locul unde se realizează exercițiile și jocurile necesare pentru
dezvoltarea lor fizică. Frecventând grădinița, copilul este controlat sub toate aspectele dezvoltării
șicreșterii lui.
În grădinița de copii cele mai importante forme ale practicării educației fizice sunt
următoarele: activități frontale de educație fizică, gimnastica de înviorare, plimbările, excursiile,
jocurile sportive și alte forme în afara activităților obligatorii (serbări sportive, întreceri și
concursuri sportive, demonstrații sportive).
Forma de bază în cadrul grădiniței de copii este activitatea obligatorie-frontală de educație
fizică. Mijlocul fundamental și preponderent folosit în toate activitățile de educație fizică este
exercițiul fizic care are la orice vârstă, dar mai ales în perioada de creștere, un puternic rol educativ.
Executând regulat exerciții fizice corespunzătoare vârstei, copiii îșiperfecționează o serie de
deprinderi motrice aplicative necesare în viață: mersul, alergarea, săritura, echilibrul, cățărarea,
aruncarea și prinderea etc.
Alegerea și îmbinarea exercițiilor trebuie făcută în așa fel de către educatoare încât acțiunea
lor să antreneze întregul organism al copiilor. Un bun educator nu poate fi decât acela care-l învață
pe copil să devină o persoană puternică și responsabilă, armonios dezvoltată, fizic și psihic.
În privința dezvoltării psihice optime, mișcarea efectuată sub forma unor exerciții fizice
susținute, conduce la obținerea echilibrului psihic, autocontrolului, creșterii aprecierii de sine,
dobândirii încrederii în forțele proprii. Pentru o viață sănătoasă și pentru un organism îngrijit, este
necesar ca orice copil să fie învățat să respire corect.
Sarcina principală a educației fizice la preșcolari este formarea poziției corecte a corpului,
aceasta fiind absolut necesară atât pentru dezvoltarea mișcărilor tot mai complexe folosite de copii,
cât mai ales din considerente de sănătate, ca premiază a creșteriiși dezvoltării normale în continuare.
Spre deosebire de celelalte activități, activitatea de educație fizică presupune instruirea și
formarea copilului în și prin mișcare. Exercițiul fizic stimulează nu numai respirația ci șicirculația
sanguină care întărește și dezvoltă sistemul muscular și osos și realizează puntea de legătură între
gândire și acțiune.
Piaget a demonstrat că există un raport între motricitate și inteligenta. La vârsta preșcolară
interesul copiilor pentru mișcare în general, și jocuri șiexerciții în special, este foarte mare.
La intrarea în grădiniță bagajul de deprinderi motrice al copilului este redus, însă pe
parcursul activităților de educație fizică acesta se va îmbogăți, deoarece jocul îl ajută să-și
controleze pornirile și sentimentele.
Pentru o dezvoltare fizică și psihică optimă influenta aerului curat, luminii și soarelui în
timpul desfășurării jocurilor de mișcare este de o mare importantă. Respectarea disciplinei
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colectivului, regulilor de întrecere, asumarea unor sarcini în cadrul colectivului, integrarea în
colectiv, spiritul competitiv reprezintă doar câteva din caracteristicile jocului.
Jocurile de mișcare au ca element caracteristic de desfășurare întrecerea, care impune
existenta unui fond de deprinderi șicalități motrice temeinic consolidate. Întrecerea sporește
interesul copiilor pentru activitate, le mobilizează forțeleși-i stimulează.
Gimnastica de înviorare contribuie la întărirea unor grupe principale musculare (brațe,
picioare, spate, abdomen), formează o ținută corectă, stimulează și reglează funcțiile fiziologice ale
respirației și circulației. Organizată cu pricepere, contribuie la creșterea bunei dispoziții, ajută la
disciplinarea colectivului de copii și la formarea deprinderii de a face zilnic gimnastică.
Plimbările și activitățile alese completează programul de activitate al copiilor în grădiniță,
sub supravegherea și îndrumarea educatoarei.
Reușitaorganizării și a desfășurării unei activități comune de educație fizica depinde de
nivelul de pregătire al educatoarei, de experiența și măiestria sa pedagogică, de capacitatea sa
organizatorică, cât și de condițiile materiale de lucru și de gradul de pregătire anterioară a copiilor.
In activitățile de educație fizică materialele didactice reprezintă mijloace de cea mai mare
importanță, care facilitează procesul de formare a deprinderilor motrice, diversifică șitotodată, cresc
eficienta altor mijloace ale educației fizice.
Jocurile de mișcare permit manifestarea complexă și favorizează dezvoltarea simultană a
deprinderilor motrice de baza sau specifice, calităților motrice, precum și a mișcărilor și
deprinderilor moral-volitive. În cadrul lor se formează și se consolidează deprinderi motrice de
bază: mers, alergare, sărituri, aruncări, și prinderi, cățărări, escaladări, echilibru etc, fiind favorizată
în același timp și dezvoltarea unor calități fizice ca: viteza în multiplele sale forme de manifestare,
rezistenta, forța și îndemânarea, concomitent cu perfecționareasimțului echilibrului și a activității
senzorio- motrice.
Jocul este mijlocul prin care se educa la cel mai înalt nivel relațiile de grup, favorizând
manifesta- rea inițiativei, independentei, a responsabilității. Respectarea disciplinei colectivului,
regulilor de întrecere, asumarea unor sarcini cu cadrul colectivului, integrarea în colectiv, spiritual
competitive reprezintă doar câteva din caracteristicile jocului.
In joc apar relații de grup în formele cele mai complexe de intercondiționare. Coeziunea,
unitatea în acțiuni și efortul tuturor depus condiționeazăreușita.
Jocul de mișcare permite manifestarea inițiativei și independenţei în acțiuni. Aceasta este
posibilă numai în cazul în care preșcolariistăpânesc un bagaj mare de deprinderi, au calități fizice
dezvoltate corespunzător și au fost instruiți în limitele unor reguli precise.
Plimbările și excursiile contribuie la întărireasănătății copilului, ajuta la formarea și
exersarea deprinderilor motrice aplicative.Totodată copiii se familiarizează cu mediul înconjurător,
cunosc aspecte din activitățileadulților și realizările lor.
Plimbările contribuie la educarea morală a copiilor, îi învață să nu evite efortul fizic,
săînvingă unele dificultăți, le dezvoltăvoința, curajul, spiritul colectivist.
Jocurile și activitățile alese cu caracter de mișcare se organizează în funcție de anotimp și
urmăresc pe de o parte depistarea aptitudinilor lor individuale, pe de altă parte, corectarea anumitor
lipsuriîn formarea deprinderilor motrice de bază. Tot în cadrul acestor etape, se poate insista, fără a
forța nota, la anumiți copii asupra exercițiilor mai greu însușite, în acest scop apelând la forme
antrenante.
Educația fizică are un caracter recreativ, prin schimbarea dominantei activității intelectuale
în favoarea celei cu caracter fizic prin oferirea unei alternative utile, agreabile muncii specifice
copiilor.
Mijlocul fundamental și preponderant folosit în toate activitățile de educație fizică este
exercițiul fizic. Orice exercițiu fizic devine mijloc al educației fizice numai daca este conștient
executat, conform unor norme și reguli metodice, în vederea realizării unui obiectiv specific
educației fizice.
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Exercițiiledesfășurate în partea pregătitoareantreneazăarticulațiile, grupele mari musculare
ale trunchiului, acționândtotodată asupra funcțiilor organelor interne.
Deprinderile motrice de baza desfășurate în partea fundamentala sunt: mersul, alergarea,
săriturile, echilibrul, târârea, cățărarea, aruncările.
Mersul este prima deprindere motrică de bază șicea mai importantă pe care și-o formează
copilul începând cu primul an de viață. Pentru însușirea corectă a mersului se folosesc forme variate
ale acestuia: mers obișnuit și în ritm diferit, mers în cerc, în coloana, șerpuit, cu pășire peste
obstacole, mers în cadență, etc.
Alergarea este un exercițiu fizic natural, cu o largă aplicare în viața copilului, care contribuie
la întărirea și dezvoltarea aparatului respirator, cardiovascular și a sistemului muscular. Alergarea
este un mijloc ridicat pentru dezvoltarea unor calități fizice importante ca viteza și rezistența.
Săriturile au un larg caracter aplicativ, contribuie la formarea unor trăsături de caracter cum
ar fi:voința, hotărârea, curajul.
Exercițiile de echilibru sunt executate pe bază redusă de sprijin, de pe loc sau din mișcare.
Acestea formeazăatât deprinderea de a păstra o poziție corectă a corpului, cât și stabilitatea pe bază
redusă de sprijin, contribuie la formarea calităților pozitive ale caracterului și al voinței: încrederea
în forțele proprii, curajul, hotărârea etc.
Târârea este folosită pentru îndreptarea coloanei vertebrale, pentru întărirea musculaturii
brațelor, picioarelor și trunchiului, precum și pentru deprinderea coordonăriimișcăriibrațelor și
picioarelor.Exercițiile de târâre dezvoltăîndemânarea, stăpânirea de sine și iuțeala în mișcări.
Cățărarea și escaladarea constau într-o urcare cu ajutorul mâinilor și picioarelor pe diferite
aparate sau obstacole naturale înalte. Dezvoltăforța musculară, preîntâmpinădeformările coloanei
vertebrale, având un caracter aplicativ, dezvoltăîndemânarea, coordonarea mișcăriibrațelor cu cea a
picioarelor, educă și întărește curajul și încrederea în forțele proprii, stimuleazăvoința de a
învingedificultățile.Am realizat la clasa jocuri ca: Pisica se cațără pe gard, Zugravul harnic,
Stegulețul la turn, Sus pe bancă.
Aruncarea și prinderea contribuie la formarea unor calități fizice și morale, ca:îndemânare,
viteză, precizie, forța, voință, perseverență.Caracterul aplicativ al exercițiilor de aruncare și prindere
constă în formarea deprinderilor de a arunca și prinde obiecte cu îndemânare și precizie.
Ștafetelereprezintă structuri motrice complexe, executate sub forma de întreceri intre 2-3
echipe, contribuie la perfecționarea deprinderilor și calităților motrice.
Pedagogii, medicii, filozofii au luptat și scris pentru triumful educației fizice și pentru
realizarea idealului armonic, dar nimeni n-a reușit s-o obțină mai mult ca noi, EDUCATORII.
Bibliografie:
• Programa activităților instructiv-educative în grădinița de copii, M.E.C.T. ,2006
• Educația fizica în grădinița, Emilia Ivan, Editura Sport –Turism, 1976
• -Metodica predăriieducației fizice în grădinița de copii, E.D.P. ,București ,1969
• ABC-ul învățătorului pentru predarea exercițiilor fizice ,Aurelia Stoicescu ,Ed. Sport-Turism
,București, 1981
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SPORTUL TE ÎNVAȚĂ SĂ CÂȘTIGI CINSTIT
Profesor de educație fizică și sport, Andronic Sebastian
Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava
“Spiritul-spiritul sportului trebuie să fie o disciplină şi o morală, spiritul sportivităţii este un spirit
de nobleţe. A fi sportiv înseamnă a te învinge pe tine însuţi, a te domina”
(Pierre de Coubertin)
1. Istoric
O formă religioasă, tipic grecească, iniţiată şi căpătând o mare amploare chiar în Epoca
arhaică, era cea a ceremoniilor complexe numite “jocuri”.
Aceste “jocuri” îşi aveau, probabil, îndepărtatele origini în serbările teatrale din palatele
cretane, sau în întrecerile de forţă şi dexteritate ale războinicilor dorieni.
Cele mai vechi jocuri au fost cele de la Olympia, începând din sec. VIII îc, dacă nu chiar cu
un secol înainte. În orice caz, anul 776î.C-data la care grecii îşi încep cronologia, ca şi romanii de la
anul 754 ÎC, anul de “fundare al Romei”- n-a fost anul primelor Jocuri Olimpice, ci data de la care
a început să se ţină evidenţa învingătorilor. Tradiţia stabileşte anul 720 ÎC, ca data de când atleţii au
început să concureze complet dezbrăcaţi. Fiecare polis îşi organiza jocurile sale, la intervale diferite
(de 1, 2, 3 sau 4 ani ), dându-le amploarea în funcţie de importanţa şi posibilităţile respectivului
polis.
Cele mai importante erau organizate împreună de mai
multe oraşe şi la care participau concurenţii din toate oraşelesatele greceşti.Acesta erau în număr de patru:
“Jocurile Panalenice”- care erau ţinute la temple din
Delphi;
“Jocurile Phitice”- cele din Nemea;
“Jocurile Istmice”- cele din istmul Corint;
“Jocurile Olimpice”- cele mai strălucitoare, care se
ţineau din patru în patru ani
Olimpyia nu era un oraş, ci un complex sacru, cu temple
şi altare, cu monumente şi un stadion lung de 200m, cu un
prytaneion (edificiu) rezervat şi banchetelor în cinstea
învingătorilor, cu statuia lui Zeus, în faţa căreia atleţii,
“antrenorii” lor şi arbitrii depuneau jurământul prescris. Atleţii
jurau că au făcut timp de10 luni antrenamentele necesare şi că
vor lua parte în mod corect la concurs, iar judecătorii-arbitrii că vor fi drepţi şi că vor păstra secretul
celor discutate între ei, înainte de pronuţarea deciziei. Festivitatea Jocurilor Olimpice dura o
săptămână – timp în care eventualele oscilaţi dintre oraşele-state erau suspendate.
Atleţii însoţiţi de maeştri lor antrenori (pedotribi), veneau cu o lună înainte, se înscriau, li se
făceau verificările cerute, se antrenau luau cunoştinţă de regulile stabilite. Dacă un atlet nu respecta
aceste reguli era eliminat şi condamnat la o amendă considerabilă, pe care dacă nu o putea plăti el
sau rudele sale, o plătea oraşul său, iar dacă nici oraşul nu achita amenda, cetăţenii săi erau excluşi
de la următoarele concursuri. Învingătorul era anunţat rostindui-se propriul nume împreună cu
numele tatălui şi cu cel al oraşului din care provenea,după care era purtat în triumf toată noaptea de
prieteni şi admiratori, totul încheindu-se cu ospeţe şi cântece de victorie. A doua zi, învingătorul
aducea –după un ritual amănunţit stabilit anterior – jerfe la cele şase altare. Premiul consta într-o
coroană de frunze şi o ramură din măslinul sacru din Olympia. De fapt, recompensele mai erau şi de
natură practică (variind de la un oraş la altul). Pindar (heraid), printre alții, a compus nu mai puţin
de 13 ode şi imnuri triumfale penrtu învingători.
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Alteori oraşele lor le ridicau statui de bronz, băteau monede şi medalii cu efigia lor, după
moarte le construiau morminte impunătoare, iar în primele timpuri li se consacra şi câte un cult,
asemenea eroilor. Acestea erau onoruri prin care, de fapt, nu se cinstea “atletul”, ci cetăţeanul, care
în cadrul acestor serbări de cel mai mare prestigiu, cum erau Jocurile Olimpice, adusese glorie
oraşului său. Importanţa şi sensul lor civic au scăzut considerabil începând chiar din sec.IV î.c,
odată cu apariţia atleţilor profesionişti. Dispreţuite la început de cuceritorii romani,jocurile şi-au
recăpătat locul lor,de mare cinste în epoca imperială romană, până când în anul 393 d.c. împăratul
Teodosie le-a abolit.
(Ovidiu Drâmba-Istoria Culturii şi Civilizaţiei)
2. Olimpismul modern
În esenţă “olimpismul” cuprinde unansamblu de idei, privind modul în care sportul poate fi
pus în slujba intereselor dezvoltării armonioase a omului şi progresul unei societăţi umane prospere
şi avansate. Dintre aceste idei amintim:
• Dezvoltarea fiinţei umane echilibrată din punct de vedere fizic, psihic şi spiritual;
• Promovarea unor relaţii de Fair Play faţă de adversar, arbitri şi spectatori pe terenurile de sport;
• Eliberarea sportivului de ideea condiţionării materiale;
• Stabilirea unei atitudini morale demne;
• Stabilirea unor relaţi de respect şi prietenie între oamenii de pretutindeni, în vederea unei bune
colaborări între naţiuni.
Baronul Pierre de Coubertin-părintele de drept al renaşterii Jocurilor Olimpice-a fost
interesat, în egală măsură de competiţia sportivă-ca acţiune şi fenomen-dar şi de fondul etic al
întrecerilor olimpice, care au o influenţă benefică nu numai asupra comportamentului individula, ci
şi asupra moralului naţiunilor.
Olimpismul modern constituie elementul care tinde să întrunească, într-un mănunchi
luminos toate principiile care contribuie la perfecţionarea omului, aducând în domeniul sportului pe
întreaga arie de cuprindere şi de influenţă, prin intermediul profesorilor, antrenorilor, pedagogilor,
oamenilor de artă şi cultură, elementul de echilibrul, de temperare şi stăpânire, de destindere şi
plăcere şi chiar de instruire estetică. Prin refuzul de a admite orice încălcare a respectului faţă de
fiinţa umană se poate vorbi de o influenţă modelatoare, care acţionează asupra regulilor şi normelor
sportive.
În concluzie, olimpismul nu este nici religie, nici ideologie, nici doctrină politică, nici
sistem socio-economic. Este, clar, o stare de spirit, o viziune a omului, o şcoală de nobleţe şi
puritate morală. Cu alte cuvinte, învăţăm să ne formăm un caracter puternic şi sănătos, un cult al
idealului dezinteresat, un efort de a ridica concepţia despre onoare şi demnitate la înălţimea elanului
fizic, pentru afirmarea continuă şi fără sfârşit a omului,care se creează şi recreează fără încetare.
Mişcarea Olimpică înglobează astăzi totalitatea indivizilor şi organizaţiilor din
sporturile,care în activitatea lor se ghidează după principiile olimpismului. Mişcarea Olimpică este
structurată într-un cadru organizat, dar suplu în acelaşi timp care cuprinde:Comitetul Internaţional
Olimpic (C.I.O.) conexate cu Federaţiile Sportive Internaţionale (F.S.I.), care răspund de cerinţele
olimpismului şi recunosc CHARTA OLIMPICĂ (codificarea Principiilor Fundamentale a
Regulilor,a textelor de aplicare şi adoptate de C.I.O.).
Juan Antonio Samaranch (preşedintele C.I.O.) spune încă din anul 1977:
Violenţa este necinste şi laşitate. Sportul este onestitate şi curaj. De aceea, chiar dacă în jurul
nostru marile valori se clatină, sportivii deţin cele mai bune atu-uri pentru a învinge acest virus”.
Olimpismul, promovând spiritul de sportivitate, Fair Play-ul, este un creuzet în care valorile
morale, artistice, politice, juridice sau civice se metamorfozează în valori sportive, dând satisfacţii
şi determinând receptarea calităţii vieţii la cote superioare, atât de către cel care participă
(sportivul), cât şi pentru cel care priveşte şi admiră (spectatorul). În această activitate se naşte
climatul atât de necesar al apariţiilor al apariţiilor valorilor sportive, a valorilor individuale, parte
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integrată a societăţii umane. Astfel lumea sportului, este o lume a valorilor autentice pentru om şi
calitatea vieţii lui:
• Dezvoltarea armonioasă a personalităţii;
• Gândire
flexibilă,
divergentă,
deschisă
diversităţii
politice,
economice,
geografice,culturale,temperamentale şi performanţiale;
• Dezvoltarea creativităţii sportive cu efecte ulterioare asupra comportamentului cotidian al
individului, aflat permanent în situaţia de a rezolva problemele cu care se confruntă;
• Tărie sufletescă, călită la şcoala antrenamentelor şi întrecerilor aspre dar corecte, adevărat suport
al efortului fizic şi al întregului efort de autodepăşire;
• Emoţii şi sentimente complexe-bucuria victoriei, durerea înfrângerii, speranţa revanşei, mândria
patriotică, victoria cunoaşterii binelui;
• Caracter puternic-voinţă disciplinară, tenacitate,perseverenţă, încredere în forţele proprii,
optimism, curaj, dârzenie, rezistenţă la suferinţa fizică, înfrângerea propriilor porniri negative.
“Sportul te învaţă să gâştigi cinstit.
Sportul te învaţă să pierzi în mod demn.
Prin urmare sportul te învaţă de toate-te învaţă ce este viaţa.”
(Ernest Hemingway)
3.Simbolurile Olimpice
JURĂMÂNTUL OLIPMPIC
“ Jurăm că vom lua parte la Jocurile Olimpice, în luptă dreaptă, respectând
regulamentele şi dornici să ne întrecem în spiritul adevăratei sportivităţi, pentru gloria tării
noastre şi a sportului.”
IMNUL OLIMPIC
…………
DEVIZA OLIMPICĂ
CITIUS,
ALTIUS
FORTIUS
( mai repede,
mai sus,
mai tare)
FLACĂRA OLIMPICĂ

ŞTAFETA OLIMPICĂ
DRAPELUL OLIMPIC Are formă dreptunghiulară, de culoare albă, având desenat pe el
cinci cercuri colorate întrepătrunse, simbolizând continentele: (negru-Africa, albastru-Europa, roşuAmerica, galben-Asia, verde-Australia)

SATUL OLIMPIC
Efectul Fair Play-ului s-a dovedit a fi potrivit: el a creat superba civilizaţie greacă, adoptată
de întreg universul. Mărturie stă organizarea Jocurilor Olimpice din patru în patru ani.
“Întreaga lume civilizată are o ţară comună,Grecia,Olympia.”(Victor Hugo)
Școala Românească în Anul Centenarului Marii Uniri
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Grecia a fost leagănul civilizaţiei şi al companiei, Olympia a fost cel al marilor fapte
răsplătite cu cununi de laur. Spiritul sportiv cel mai profund,etica competiţiei, precum şi idealul
sportiv cel mai nobil, s-au dezvoltat în Grecia,unde a luat fiinţă civilizaţia cea mai estetică şi cea
mai artistică. După cum bine s-a spus:
“Arta greacă ar fi de neconceput, dacă nu ar fi existat sportul.”
Expresia Fair Play (Fair-cinstit,Play-joc), cu semnificaţia comună “trebuie să joci cinstit”a
căpătat o rezonanţă mai lungă şi profundă prin raportarea ei la cultură şi civilizaţie.
“Cultura mai vrea şi acum, într-un anumit sens, să fie judecată pe bază de convenţie
reciprocă, după anumite reguli. Civilizaţia autentică pretinde oricând şi în orice privinţă Fair
Play,iar Fair Play nu este alceva decât echivalentul, exprimat în termeni Iudici al bunei credinţe.
Cel care strică jocul, strică însăşi cultura”.
(Johan Huiziga)
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PERSPECTIVE DIDACTICE
ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR
PROIECT DIDACTIC
prof. înv. preșcolarAndriuc Ramona
DATA: 21 FEBRUARIE 2017
PROFESOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR:
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,PETRU MUȘAT”?
G.P.P. ,,LUMINIŢA” SIRET
NIVELUL: I
GRUPA: mică ,,PITICOT”
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?
TEMA PROIECTULUI TEMATIC: TAINELE PĂDURII
TEMA SĂPTĂMÂNII: IARNA ÎN PĂDURE
TEMA ACTIVITĂŢII INTEGRATE: „AJUTOARELE PĂDURARULUI”
ELEMENTELE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE: DȘ + DEC
• DȘ: ,,Să hrănim viețuitoarele pădurii” – joc didactic
• DEC: „Hrană pentru animale”- modelaj
MODELUL INTEGRĂRII: în rețea
TIPUL DE ACTIVITATE: fixare și consolidare
SCOPUL ACTIVITĂŢII: consolidarea achizițiilor logico-matematice pe baza percepției analiticosintetice, prin participare și implicare activă, stimularea capacității de a le aplica în noi contexte
prin intermediul exersării deprinderilor tehnice specifice modelajului.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
• Să alcătuiască grupe cu două obiecte;
• Să numere obiectele unei grupe precizând cantitatea (1 - 2);
• Să asocieze cantitatea la număr (2) și numărul la cifră;
• Să verbalizeze acțiunile efectuate folosind un limbaj matematic adecvat;
• Să găsească soluții la situațiile-problemă, identificând produsele necesare rezolvării
sarcinii;
• Să modeleze cu mișcări translatorii/circulare un anumit număr de obiecte asociind cantitatea
la număr și numărul la cifră;
• Să asocieze ,,hrana” modelată cu viețuitoarele care o consumă;
• Să exprime verbal prin mimică și gestică dorința de a ajuta vietățile , respectiv satisfacția de
a fi venit în sprijinul acestora;
• Să respecte regulile de
comportare adecvată față de animalele sălbatice atât pentru
securitatea personală cât și pentru securitatea vietăților vizate;
SARCINA DIDACTICĂ: numărarea obiectelor și asocierea cifrei corespunzătoare numărului
acestora precum și raportarea cantității la număr și cifră
REGULI DE JOC: Copilul indicat de ”veveriță” va alege un jeton cu imaginea unui animal din
coș și-l ”va citi” cu ajutorul educatoarei. Copiii care au ecusonul cu animalul respectiv îl vor hrăni
pe ”animalul” din pădure, pe rând, dându-i atâtea bucăți de hrană cât este precizat în cerință.; vor
modela atâtea bucăți de hrană cât arată cifra de pe coșuleț/imagine;
STRATEGII DIDACTICE:
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METODE ŞI PROCEDEE: exerciţiul, conversația, explicaţia, demonstraţia, brainstorming-ul,
problematizarea, jocul de rol, turul galeriei.
RESURSE MATERIALE: cadru-decor cu un peisaj din pădure, siluete de animale în
dimensiuni aproapiate de mărimea lor naturală, jetoane cu cerințele exprimate prin imagini și text,
buturugi, hrană pentru animale: fân, porumb, semințe de floarea soarelui și dovleac, bulgări sare,
ghinde, alune, nuci, morcovi, varză , pești silicon, faguri miere; iesle, căruță, coșuri de nuiele,
jetoane cu cifre, ecusoane, planșete, mămăligă, aluat pentru modelaj, căpăcele de ghinde, coaja de la
jir, coșulețe cu animale, săculeți, ”copăcei” construiți la activitatea de dimineață, şerveţele umede,
recompense.
ELEMENTE DE JOC: surpriza-decorul din pădure, darul pădurarului, personajul-surpriză
(veverița), mânuirea materialelor, sarcina didactică sub formă de text rimat, implicarea în
ajutorarea animalelor, fețe zâmbitoare.
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe.
DURATA: 45 de minute
Bibliografie:
- *** ,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Ed. Didactica Publishing House, Ediţia 2009,
Bucureşti;
- Ezechil, E., Paisi, M., ,,Laborator preşcolar ”, ghid metodic, Ed. Integral, București-2002;
- Răileanu, D. (coord.), Proiectarea pas cu pas”, Ed. Diamant, Piteşti, 2010;
- Culea, Laurenţia, Sesovici, Angela, Grama, Filofteia – „Activitatea integrată din grădiniţă” – ghid
pentru cadrele didactice din învăţământul preşcolar, Ed. Publishing House, 2008;
- Ciubotaru, M. „Educaţie ecologică în grădiniţă”, Ghid pentru educatoare, Ed. Erc Press Bucureşti,
2005;.
*** „Repere fundamentale privind învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului între naştere şi 7
ani”, 2007, Reprezentanţa UNICEF din România;
SCENARIUL ACTIVITĂŢII
Deoarece pădurarul le-a cerut ajutorul, copiii ajunși în apropierea ”pădurii” se așază pe
buturugi pentru a afla ce conține ”darul” acestuia. Descoperind coșulețul, educatoarea scoate
veverița pitită printre jetoanele lăsate de pădurar. Personajul-surpriză se prezintă și spune că s-a
cuibărit în coșuleț să se încălzească, a adormit, iar acum este foarte bucuroasă că a ajuns la ei să se
joace împreună!
Educatoarea ”descoperă” pădurea și o invită pe veveriță să-i numească pe copiii care se
anunță că doresc să răspundă la întrebările legate de animalele pădurii. Deoarece copiii recunosc așa
de ușor animalele prezente și numărul lor, veverița le propune jocul ”Să hrănim viețuitoarele
pădurii” pentru a vedea dacă au aflat ce mănâncă acestea și dacă pot să le ofere atâta hrană de câtă
au nevoie. Educatoarea solicită copiii care au ecusonul cu ”căprioare” și ”iepurași” s-o ajute să
aducă de la centrul ”Știință” ”carul” cu hrana pe care ei au adus-o săptămâna trecută când au învățat
despre animalele sălbatice. În timp ce se deplasează toți copiii cântă cântecul ”Masă bună”. Apoi
copiii care au ecusonul cu ”pițigoi”, ”ursuleți” și ”veverițe” vor aduce și coșurile cu restul de hrană
pentru păsări și animale sălbatice.
În acest moment jocul poate începe. Li se explică regulile jocului: ”Rița veverița” va atinge
umărul unui copil, iar acesta va scoate din coșulețul pădurarului un jeton. Cu ajutorul educatoarei va
”citi” ”rugămintea pădurarului”: ,,Ursul (precizează copilul numit) ... este flămând tare/ Vrea doi
pești de mâncare!” completează educatoarea citind cerința), ( faguri de miere, etc.). Copiii care au
ecusonul cu ursuleț, vor căuta din car atâtea alimente câte au fost cerute și le vor așeza pe buturuga
din dreptul ”ursului din pădure”, fără a se apropia de el. După desfășurarea jocului de probă, copiii
vor continua să ”hrănească animalele pădurii” până se termină jetoanele. Veverița este încântată de
237

Școala Românească în Anul Centenarului Marii Uniri

cunoștințele copiilor și dăruiește de fiecare dată câte o ”față zâmbitoare”, când sarcinile sunt
rezolvate corect.
Deoarece aceste animale au suficiente provizii până la primăvară li se propune copiilor să
pregătească mâncare și pentru animalele din alte păduri.
Prin tranziția ,,Sunteți piticoți isteți” (T2) ,copiii se vor îndrepta spre cele trei ”troiene
uriașe” unde, dând ”zăpada” la o parte descoperă imaginea cu animalul sau viețuitoarele pentru
care vor lucra la fiecare masă. Vor intui materialele puse la dispoziție: planșete, coșulețe cu
animalul pentru care trebuie să pregătească hrana și bucăți de aluat. Copiii se vor grupa în funcție de
ecusonul din piept corelând cu prima imagine descoperită: ,,Acest semn de-l ai în piept/ Vino lângă
mine-ncet!” și astfel, la o masă vor modela din mămăligă boabe pentru pițigoi( atâția săculeți cât le
arată cifra de pe fiecare copac pe care l-au confecționat dimineața), la a doua masă vor realiza
atâția morcovi cât arată cifra de pe fiecare iepuraș din coșuleț, iar la a treia masă vor modela pentru
veveriță atâtea ghinde, alune, nuci și bucăți de jir cât le arată cifra de pe veveriță.
Cu ajutorul versurilor, (T3), copiii vor executa câteva exerciţii de încălzire a musculaturii
fine a mâinii, apoi se vor apuca de lucru. ”Veverița” vizitează pe rând fiecare grup și le pune
întrebări, îi încurajează, eventual îi ajută să-și amintească sarcina.
Când sunt aproape de a termina sarcinile lăsate de pădurar, acesta revine în grupă pentru a
strânge mâncarea pregătită de copii. Va trece pe la fiecare grupă, împreună cu copiii de la celelalte
grupe, va aprecia munca copiilor, vor analiza și vor aduce eventualele corecturi, apoi va aduna toate
proviziile pe care le va duce animalelor din pădurea de care răspunde. Cu toții vor trece pe la
”pădurea” de la marginea grupei să-i arate pădurarului ce hrană le-au oferit vietăților de acolo. Cu
surpindere, observă că o parte din hrană a dispărut, o parte din aceasta se află în fața animalelor,
semn că acestea s-au ospătat pe cinste cât ei au lipsit. Drept răsplată pentru ajutorul dat, pădurarul
le va oferi câte o scrisoare de mulțumire cu imaginea animalului pentru care au modelat și îi va
răsplăti cu ceva bun, din pădure, darul pe care îl vor găsi în ”Poșta copiilor” după ce se vor spăla pe
mânuțe.
ANEXA
TRANZIȚIA 2
Sunteți piticoți isteți
și tare iubitori sunteți:
Animale, păsărele
Voi cu drag le-ați ajutat
Ridicați-vă ușor
Să-mi dați o mână de-ajutor!
Haideți la drum să plecăm
Prin troiene să înotăm
Câte unul, câte doi
Pășim toți în pas vioi: Unu-doi; Unu-doi...
Acum toți să ne oprim
Să vedem ce-o să găsim
Sub mormanul de zăpadă...
Cine, cine vrea să vadă?
ACEST SEMN DE-L AI ÎN PIEPT
VINO LÂNGĂ MINE-NCET!
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-

Hai, sărim ca veverița!
Să zburăm ca pițigoii!
Țup-țup-țup ca iepurașii!

TRANZIȚIA 3
Mișcăm degețelele
Batem tare palmele
Într-un coif le transformăm
Și apoi le scuturăm!
Nr.
Crt

Etapele activității

1.

CAPTAREA ȘI
ORIENTAREA
ATENŢIEI

2.

ANUNŢAREA
TEMEI ŞI A
OBIECTIVELOR

3.

PREZENTAREA
CONŢINUTULUI
ŞI DIRIJAREA
ÎNVĂŢĂRII
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Conținutul
științific
Orientarea și
concentrarea
atenţiei se
realizează prin
descoperirea
decorului sub
formă de pădure și
a personajuluisurpriză.
Se enunţă succint
tema şi obiectivele
activităţii utilizând
un limbaj adecvat.
1.Reactualizarea
cunoștințelor
Activarea
proceselor psihice
de cunoaştere prin
conversaţie
examinatorie
prinvind aspectele
lumii vii studiate:
identificarea
animalelor sălbatice
din pădure, hrana
acestora, numărul
exemplarelor
prezente în decor.
2.Explicarea
și
demonstrarea
jocului
Cuprinde
specificarea
laturilor
constitutive
ale
jocului – sarcina
didactică, reguli și
elemente de joc, cu
funcții reglatoare
asupra acțiunilor,
succesiunii
acestora.
Jocul de probă se

Strategii didactice
Metode și
Mijloace de
procedee
învățământ
Conversația
Explicația

Evaluare
(metode şi
indicatori)

Tipul de
inteligență
activată

Decorul
reprezentând
pădurea,
personajulsurpriză

Expunerea,

Conversația
Brainstorming
Explicația,
demonstrația

Joc de rol
Exercițiul

Decor cu
peisaj din
pădure în
anotimpul
iarna,
personajulsurpriză,
jetoane cu
imagini și
text, coșul și
”carul” cu
hrana pentru
viețuitoarele
pădurii,
palete cu
cifrele 1 și 2

Denumirea
viețuitoarelor
prezente în
décor și a
hranei
spcifice;
precizarea
numărului
exemplarelor

Inteligența
naturalistă
Inteligenţa
lingvistică
Inteligenţa
interpersonală
Inteligență
logicomatematică
Inteligența
intrapersonală

Problematizarea

Școala Românească în Anul Centenarului Marii Uniri

4.

OBŢINEREA
PERFORMANŢEI
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efectuează
respectînd regulile
jocului, parcurgerea
etapelor
de
realizare a sarcinii,
raportarea
la
cerințele stabilite,
urmărind
feedback-ul
copiilor
pentru
reglarea
eventualelor
neclarități.
3.
Desfășurarea
jocului
se va
realiza pe mai
multe
paliere
capabile
să
antreneze
copiii:
individual – la
extragerea sarcinii
și în grup la
rezolvarea acesteia
constând
în
determinarea
cantității
prin
intermediul
analizatorului
auditiv și alcătuirea
grupelor
cu
numărul de obiecte
precizat. În timp ce
aceștia
lucrează,
ceilalți copii care
nu fac parte din
grupul
solicitat
exersează formarea
grupelor cu un
anumit număr de
obiecte
utilizând
jocul degetelor și
evaluează
rezolvarea sarcinii.
Complicarea
jocului
se va
realiza
prin
inversarea traseului
urmat
anterior,
pornind
de
la
recunoașterea cifrei
și
trecând
la
formarea
unei
grupe cu tot atâtea
obiecte. Toți copiii
rezolvă în același
timp sarcina de la
grupul din care fac
parte,
însă
la
fiecare grup sarcina
are alt grad de
dificultate:

Brainstorming
Exercițiul

Planșete,
aluat,
mămăligă,
copăcei
săculeți,
iepurașicoșulețe cu
cifre,
coșulețeveveriță cu
cifră,
ghinde, jir,

Alcătuirea
grupelor cu
atâtea obiecte
câte
precizează
cifra/cifrele;
asocierea
hranei
potrivite cu
vietatea căreia
îi este
destinată,

Inteligenţa
naturalistă
Inteligenţa
vizualspaţială
Inteligenţa
logicomatematică
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5.

6.

ASIGURAREA
RETENŢIEI ŞI A
FEED-BACKULUI

EVALUAREA

- modelarea hranei
pentru păsări în așa
fel încât să umple
atâția săculeți câți
arată cifra;
- modelarea atâtor
morcovi cât arată
cifra
fiecărui
iepuraș;
- modelarea atâtor
alune, nuci etc. cât
arată cifra veveriței.
- la fiecare grup se
va
realiza
raportarea
numărului la cifră
și a cantității la
număr.
Prin
intermediul
metodei
“turul
galeriei” copiii îşi
vor analiza lucrările
proprii şi pe ale
colegilor efctuând
eventualele
corecții, utilizând
limbajul matematic.
Stimularea
autoevaluării
și
coevaluării având
ca mobil conținutul
activității, stimulați
de
personajul
prezent care îi
recompensează pe
copii.
Aprecierea
activității de către
educatoare verbal și
în general asupra
desfășurării
activității.

Turul galeriei

Lucrările
realizate

Exerciţiu

Scrisori de
mulțumire,
stimulente

Conversaţie

Concordanța
între cifra dată
și
grupa/grupele
realizate

Inteligenţa
spaţialvizuală

Inteligenţa
logicomatematică
Inteligenţa
intrapersonală

SARCINILE JOCULUI DIDACTIC:

.... - i tristă tare
Două alune îi poți da, oare?
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...e flămând.
Doi morcovi să-i dați,
Pe rând!

... tu ai dorințe?
- Două pahare cu semințe!

...zice: vreau să mănânc
Două mănunchiuri de fân!

...este flămând tare
Vrea doi pești de mâncare!

... acuma ne cere
Și doi faguri plini de miere!

... e flămândă
Aduceți-i doar o ghindă!

SCRISORILE DE MULȚUMIRE DIN PARTEA PĂDURARULUI:
Dragi părinți,
Veverița-i bucuroasă
Va primi masă gustoasă:
Două nuci, două alune,
Jir și două ghinde bune ! !
Oare cine i-a făcut?
Vă mulțumesc mult!
-Pădurarul –
Dragi părinți,
Pițigoiul astăzi are
Doi săculeți de mâncare
Știți cine i-a făcut oare?
Vă mulțumesc mult!
-Pădurarul –
Dragi părinți,
Iepurașul astăzi are
Doi morcovi buni de mâncare
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Știți cine i-a făcut oare?
Vă mulțumesc mult!
-Pădurarul JOC DIDACTIC-AJUTOARELE PĂDURARULUI

CĂPRIOARA A PRIMIT FÂN ȘI BULGĂRI DE SARE

URSUL A PRIMIT FAGURI DE MIERE ȘI PEȘTI
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VEVERIȚA A PRIMIT ALUNE, GHINDE ȘI NUCI
MODELĂM MÂNCARE PENTRU ANIMALELE PĂDURII
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VEVERIȚELE AU NEVOIE DE GHINDE, ALUNE ȘI JIR
PREGĂTIM 2 SĂCULEȚI CU BOABE PENTRU PIȚIGOI

PĂDURARUL A VENIT SĂ IA MÂNCAREA PENTRU ANIMALE
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JOCUL – MIJLOC DE SOCIALIZARE A COPILULUI PRESCOLAR
Educ. Apetre Eugenia
G.P.N. ,,Obcini” Suceava
Grădiniţa reprezintă un prim mediu organizaţional cu care se confruntă copilul şi care
exercită o influenţă profundă, cu rol facilitator pentru experienţele sociale ulterioare. Studiile de
specialitate subliniază faptul că prin integrarea copilului într-un grup social, el dobândeşte abilităţi
în a se raporta la ceilalţi membri ai grupului, cu care învaţă să stabilească relaţii eficiente şi este
ajutat să rupă relaţiile de dependenţă faţă de părinţi, prin afirmarea capacităţilor de autoservire: a
mânca, a se îmbrăca, a se încălţa, a se pieptăna, ceea ce îi conferă o altă libertate de acţiune. În
cadrul programului instructiv-educativ din grădiniţă, copilul este cooptat într-un proces de
construire sau elaborare a unui comportament care să-i permită afirmarea eului prin descoperirea
competenţelor sale ori prin constatarea dificultăţilor pe care le are de învins. Noua orientare a
educaţiei are ca ideal conturarea personalităţii omului de mâine, care să fie mai responsabil, căruia
să-i pese de tot ceea ce se petrece în jurul său, de aceea, educatorii trebuie să-i înveţe pe copii să-şi
dezvolte competenţe sociale, emoţionale, atitudini şi valori.
Evoluţia sociabilităţii obiective, concretizată prin interesul copilului pentru alţii, cu care să
poată acţiona împreună, se datorează principalei forme de activitate ce caracterizează
preşcolaritatea: jocul. Aceasta este forma specifică a copilăriei de cunoaştere şi reproducere a
realităţii imediate sau îndepărtate, a relaţiilor sociale etc. Fie că se joacă liber, fie organizat, copilul
învaţă să respecte unele norme de conduită impuse de colectivul în care acţionează.
Mânuit cu tact pedagogic de către educatori, jocul este cel mai eficient mijloc de modelare
practică a socio-afectivităţii preşcolarului. Educarea sociabilităţii se face prin încredinţarea unor
sarcini şi responsabilităţi sociale, prin antrenarea copiilor în jocuri şi activităţi colective care au ca
obiective generale facilitarea schimburilor şi comunicării cu alţii, „jocul împărtăşit fiind prima etapă
a socializării” (Vincent, R., 1972, p. 264).
Jocurile libere, prin valorificarea şi îmbogăţirea experienţei de viaţă a copiilor,au un rol
important în socializarea acestora.
Jocul are funcţie de socializare a copilului, ceea ce se explică prin tendinţa mereu accentuată
a copiilor de a se acomoda la ceilalţi, dar şi de a asimila relaţiile cu cei din jur la eul său. Această
funcţie este prezentă mai ales în jocul cu reguli, care înseamnă acceptarea normelor exterioare lui,
dar care, odată asimilate, devin un bun câştigat de copil.
Prin organizarea unui mediu ambiant, în aşa fel încât acesta să sugereze şi nu să impună
copiilor subiecte de joc am amenajat diferite sectoare dotate cu materiale, accesorii, jucării pentru
jocurile de rol: De-a bucătăresele; De-a cofetarii, De-a pizzeria, De-a medicul de familie, De-a
chirurgul. De-a veterinarul, De-a farmacia, De-a onomastica, De-a grădiniţa, De-a şcoala, De-a
magazinul cu jucării, De-a coaforul şi frizeria, De-a biblioteca, De-a editorii, De-a spectacolul,
Minidiscotecă, Prietenul meu-calculatorul, De-a constructorii etc.
Copiii sunt primiţi dimineaţa înholul grădiniţei, unde,după preferinţele copiilor şi sub
supravegherea atentă a educatoarelor, se încing jocurileacestora, fără să fie separaţi pe grupe de
vârstă. Faptul că în joc se antrenează şi sunt antrenaţi copii de diferite vârste, sub îndrumarea tuturor
educatoarelor, este benefic pentru copii, pentru socializarea acestora.
Relaţiile care se stabilesc între copii în timpul jocului mă determină să-mi asum şi eu roluri
diferite, în funcţie de situaţiile create, de context: uneori un rol pasiv, de simplu spectator, de
observator sau interpret a ceea ce se întâmplă în jocul respectiv, (acest lucru se întâmplă atunci când
relaţiile între partenerii de joc decurg normal, fără denaturări, fără devieri comportamentale de la
regulile jocului, sau conflicte între copii), alteori, un rol activ, de partener de joc, (când observ că
jocul are un conţinut prea sărac, are prea puţini parteneri etc.), propunând variante de joc posibile,
pentru diversificare, acceptarea în joc şi a altor copii, care au sosit între timp la grădiniţă şi observ
246

Școala Românească în Anul Centenarului Marii Uniri

că îşi doresc să intre în joc, dar nu au suficient curaj sau abilitatea de a se face acceptaţi, posibile
relaţii de colaborare, de parteneriat, prin care îşi pot valorifica cunoştinţele, competenţele,
abilităţile, capacităţile şi îşi pot îmbogăţi experienţa de viaţă.
De exemplu, când fetiţele, în jocul De-a gospodinele au preparat fursecuri, pizza, ceai, cafea
etc., şi ne-au servit pe noi, educatoarele, observând că tot repetă acest lucru, jocul devenind rutină,
le-am propus să-şi dezvolte o mică afacere, un laborator în care să prepare astfel de produse, pe care
apoi să le livreze altor parteneri, care au o cofetărie, o pizzerie, o cafenea, alţi parteneri să-şi facă un
parc auto, alţii să fie şoferi care transportă marfa, alţii cumpărători şi consumatorii produselor, alţii
inspectori care controlează calitatea produselor şi dacă sunt respectate normele igienico-sanitare în
producerea lor, alţii să fie mecanicii care intreţin în stare de funcţionare maşinile, alţii bancheri care
lucrează într-o bancă, unde se depun sau de unde se împrumută bani pentru susţinerea afacerilor etc.
O propunere interesantă a venit de la un copil din grupa mare: de a deschide Clubul oamenilor de
afaceri. Bucuria cu care eu am primit propunerea lui i-a entuziasmat şi pe ceilalţi copii şi imediat
am pornit la fapte.
Astfel, se observă că sugestiile educatorei nu stopează jocul copiilor, nu reduc libertatea
copiilor în joc, dimpotrivă, le dezvoltă imaginaţia, spiritul creator, conţinutul jocului se îmbogăţeşte
prin transpunerea în joc a realităţilor cu care se confruntă societatea noastră şi, cel mai important
lucru, după părerea mea, copiii se simt foarte bine, sunt foarte apropiaţi de educatoare şi o respectă.
Respectând sugestiile ei, ca partener de joc, le acceptă ca puncte de plecare, dând apoi frâu liber
propriei imaginaţii. Acest lucru se întâmplă pentru că ei, la rândul lor se simt respectaţi şi trataţi cu
seriozitate, chiar dacă este vorba de joc, sau mai ales când este vorba de joc, deoarece pentru copil,
jocul este activitatea cea mai serioasă, este un mod de viaţă.
De asemenea, am constatat că unii asupra celorlalţi, copiii exercită o influenţă benefică:
- cei mici la început stau pe margine, mai plâng, mai privesc, mai deranjează, dar se
familiarizează cu noul mediu social în care au intrat, grădiniţa, cu elementele de noutate, care nu
sunt puţine pentru un copil de 3 ani, cu regulile impuse de viaţa în colectivitate, care iarăşi, nu sunt
puţine, şi în felul acesta reuşim să scurtăm şi să facem mai uşoară perioada de acomodare a celor
mici cu regimul de viaţă din grădiniţă. Este plăcut să vezi cum, treptat-treptat ei capătă curaj,
încredere în cei din jur şi în forţele proprii, pentru ca, mai apoi să reclame şi ei roluri în jocurile
celor mai mari decât ei: păpuşa, fetiţa, băieţelul, în jocul De-a mama, copiii, în jocul De-a
educatoarea, De-a grădiniţa, De-a Şcoala, animale, în jocurile De-a carnavalul, De-a fermierii,
ucenicul, în jocul De-a constructorii, echipa Juniorii, în dansurile tematice, populare sau la
Minidiscotecă etc., iar mai târziu, devin iniţiatori de jocuri, primesc sau îşi asumă roluri principale
în joc, sau devin lideri în grupa lor.
- cei mari învaţă să fie buni, miloşi, răbdători, toleranţi cu cei mai mici decât ei, mai puţin
îndemânatici, mai puţin cunoscători sau dispuşi să respecte regulile jocului, ceea ce le dă satisfacţia
de a fi îndrumătorii, mentorii acestora, iar cei mici, învăţăceii, discipolii lor.
Jocul didactic, formă a jocului cu reguli, facilitează procesul de asimilare, fixare şi
consolidare a cunoştinţelor, iar datorită caracterului său formativ influenţează dezvoltarea
personalităţii copiilor, de cultivare a proceselor cognitive superioare (gândirea, imaginaţia).
În timpul dezvoltării psihologice a copilului, prin utilizarea unor variate forme de joc, se
realizează o latură importantă a educaţiei, socializarea treptată a copilului. Prin participarea la joc,
prin respectarea regulilor jocului, prin recunoaşterea învingătorului, prin spiritul de echipă se
dezvoltă importante calităţi umane necesare dezvoltării armonioase din punct de vedere socioemoţional.
De asemenea, are un rol valoros în închegarea colectivului şi în formarea disciplinei
conştiente. În joc, copilul este obligat să respecte iniţiativa colegilor, să le aprecieze munca şi să le
recunoască meritele, să respecte regulile jocului şi să reacţioneze în conformitate cu ele, să-şi
autoregleze propria activitate.
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Jocul didactic este o activitate a cărei acţiune este construită în scopuri didactice: se ţine
cont de linia generală a evoluţiei copiilor şi se complică astfel regulile, complexitatea problemelor
şi, în general, cerinţele către copii. Accentul în aceste activităţi cade pe utilizarea cunoştinţelor în
contexte variate, pe rezolvarea şi construirea de probleme şi pe deprinderea ordinii în gândire, care
poate influenţa copilul în plan atitudinal şi social.
Jocul bine organizat şi pregătit constituie un mijloc de cunoaştere şi familiarizare a copiilor
cu viaţa înconjurătoare, pentru că în desfăşurarea lui cuprinde sarcini didactice care contribuie la
exersarea deprinderilor, la consolidarea cunoştinţelor şi la valorificarea lor creatoare. Acceptarea şi
respectarea regulilor jocului îl determină pe preşcolar să participe la efortul comun al grupului din
care face parte. Subordonarea intereselor personale celor ale colectivului, lupta pentru învingerea
dificultăţilor, respectarea integrală a regulilor jocului şi a succesului final vor pregăti treptat omul
de mâine.
La începutul preşcolarităţii este evidentă incapacitatea copilului de a participa corelat şi
concomitent cu toţi ceilalţi la toate etapele jocului, datorită faptului că realitatea lui subiectivă este
mult dilatată, predominând încă egocentrismul; astfel, jocul practicat este sărac, copilul nu prezintă
dorinţa de joc în grup pentru că înţelege greu jocurile care comportă un schimb reciproc, iar
conflictul apare din dorinţa celor mici de a se juca cu acelaşi obiect, în acelaşi timp, prezenţa altui
copil fiind percepută ca o ameninţare.
În preşcolaritatea mijlocie copilul cunoaşte şi aplică regulile, dar nu se poate vorbi încă de o
integrare socială în joc pentru că socializarea regulilor jocului este în curs de desfăşurare: deşi
jocurile au început să capete un caracter colectiv şi se trece de la rivalitate, de la însingurare la
competiţie, ca formă naturală a relaţiilor, totuşi există o tendinţă de cvasi-colaborare în jocul
didactic, motivaţia conflictului fiind reprezentată de dorinţa de a juca un rol preferat şi de dorinţa de
a-l întrece pe celălalt.
În preşcolaritatea mare se poate vorbi despre respectarea regulilor ca fiind un indicator de
maturizare intelectuală şi afectivă a copiilor: preşcolarul mare se caracterizează prin conduite mai
adaptate, se asigură că şi ceilalţi respectă normele de grup şi regulile jocului, apare acordul şi
proiectul de joc, iar conflictul se iscă, de regulă, numai în urma încălcării regulilor jocului. Chiar
dacă la început legăturile psihologice dintre copii sunt sporadice, fiind generate de prezenţa
anumitor jucării sau a unei activităţi asemănătoare pe care o desfăşoară alături, dar nu împreună,
rivalitatea care apare între ei, motivaţia conflictului – egocentrismul, demonstrează trăirea prezenţei
celuilalt, deşi este o trăire confuză, dominată de identificarea proprie acestei vârste. După vârsta de
4 ani competiţia capătă valoare motivaţională: în cadrul activităţilor ludice şi în special datorită
jocului didactic, prezenţa celuilalt se transformă într-un stimulent activ. Copilul simte nevoia acestei
prezenţe, acceptă anumite reguli, dar îşi descarcă agresivitatea latentă prin competiţie (apare dorinţa
de a nu fi întrecut).
Începând cu vârsta de 5 ani, când activităţile sunt organizate pe bază de reguli, convenţii,
norme ce trebuie respectate, celălalt este perceput ca partener egal de activitate, cu individualitate
proprie, dorinţele acestuia fiind luate în considerare: apare jocul colectiv, în care fiecare joacă rolul
său, dar ţinând cont de acţiunea celorlalţi parteneri; apar relaţii de colaborare şi, chiar dacă mai
există fenomene ca certuri, întreruperi, excluderi şi autoexcluderi din activitate, acestea sunt, în
general, semne de sociabilitate, pentru că viaţa socială şi înclinaţia care îi determină pe anumiţi
copii să o caute multiplică prilejuri de conflict. Totuşi, cu cât copiii singuri reuşesc să le rezolve
între ei, fără apel la autoritatea adultului, cu atât mai mult „există garanţia unei sociabilităţi şi
socializări autentice” (Teodorescu, S., 1976, p. 87).
În contextul jocului, unde relaţiile interpersonale şi cele de grup sunt principalele modalităţi
de relaţionare, încep să se formeze primele trăsături caracteriale care se vor condensa în conduita
copilului. Cerinţele exprimate de educatoare trebuie să fie conforme cu maniera în care copilul
poate satisface aceste cerinţe: contradicţia dintre dorinţele şi aspiraţiile extinse ale copilului şi
posibilităţile limitate de satisfacere ale acestora ar putea conduce fie la instalarea unor trăsături
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caracteriale pozitive şi la o conduită civilizată, fie la o conduită dezordonată şi la trăsături
caracteriale negative. Jocurile didactice echilibrate, cu cerinţe gradate, care ţin cont de particularităţile individuale ale copiilor pot preveni criza negativismului infantil, asociată cu egoism, lipsa
de sensibilitate faţă de alţii, ca şi disfuncţionalităţile din relaţiile acestora cu cei din jur, încurajând
dezvoltarea iniţiativei, implicarea personală în activitate şi echilibrul.
Socializarea conduitei preşcolarului şi evoluţia sociabilităţii se finalizează cu adaptarea
socială a acestuia, care se referă la posibilităţile generale ale copilului de a face faţă dificultăţilor şi
cerinţelor din ambianţa socială, dar şi cu dobândirea capacităţii sociale, concretizată în autonomie,
iniţiativă, conduite corespunzătoare normelor şi valorilor societăţii. Adaptarea socială nu se poate
face decât prin cucerirea succesivă a unor cercuri concentrice care se lărgesc în mod progresiv, mai
ales că, afirma Alfred Adler, „inteligenţa nu s-a dezvoltat decât în mijlocul înţelegerii celorlalţi,
ceea ce înseamnă să te apropii de semenii tai, să te identifici cu ei, să vezi prin ochii lor, să auzi cu
urechile celorlalţi, să simţi cu inima celorlalţi” (Vincent, R., 1972, p. 265).
Pe tot parcursul preşcolarităţii socializarea copilului se înfăţişează ca un proces continuu de
structurări, restructurări şi interiorizări ale conduitelor şi relaţiilor socioafective adult-copil şi copilcopil. Numai participarea efectivă, şi nu aparentă, la activitatea colectivă de joc, acceptarea
normelor, controlul reciproc al respectării lor de către fiecare şi de toţi, întâi pe plan practic, de
acţiune, apoi transformându-se în cerinţe interioare, vor conduce la eliminarea egocentrismului, la
înţelegerea şi acceptarea punctelor de vedere ale celorlalţi, la aprecierea situaţiilor în mod din ce în
ce mai obiectiv, astfel încât preşcolarul va căpăta baza psihologică autentică a subordonării
interesului individual celui colectiv.
Aşadar, copilul preşcolar trăieşte noi experienţe în relaţiile cu cei din jur, experienţe la care
trebuie să se adapteze şi să acţioneze nu numai în funcţie de dorinţele sale, ci să ţină seama şi de
cerinţele celorlalţi. La nivelul grădiniţei, prin jocurile didactice copilul va învăţa să coopereze, să se
conformeze regulilor de grup, să-şi armonizeze cerinţele sale cu cele ale grupului şi să acţioneze în
conformitate cu acestea. Astfel de conduite de interrelaţionare au semnificaţia socializării copilului
şi a valorificării potenţialului său din planul personalităţii, care se află într-o continuă dezvoltare şi
expansiune. Pentru a se putea integra şi coopera eficient cu cei din jur, copilul trebuie să atingă un
anumit nivel al socializării, care presupune o modalitate de percepere şi considerare a calităţilor
celor cu care vine în contact.
Educaţia desfăşurată în grădiniţă reprezintă un ansamblu de demersuri, o abordare complexă
din punct de vedere socio-emoţional, cognitiv, estetic, psiho-motor, cu accent pe elementele
formative, astfel încât copilul să fie capabil de însuşirea valorilor umaniste unanim acceptate.
Activităţile didactice, jocul, sunt componente cu valenţe formative ce structurează direcţiile de
dezvoltare a personalităţii copilului, căruia i se oferă şansa unei optime integrări, tradusă prin
posibilitatea de a rezolva sarcini care necesită efort, voinţă, cooperare, perseverenţă, respectarea
intereselor şi a muncii celor din jur, formarea atitudinii pozitive faţă de muncă şi educarea
sentimentelor morale şi estetice.
In cadrul gradinitei socializarea copilului are loc la nivel complex: pe langa relatiile
dezvoltate cu parintii si cei apropiati, apar cele cu copiii de aceeasi varsta dar si cu persoane din
afara familiei - personalul gradinitei. Acest aspect contribuie la o dezvoltare emotionala armonioasa
a personalitatii copilului, in acelasi timp ajutandu-l sa-si formeze independenta. Prin intermediul
starilor pe care copilul le experimenteaza socializand incepe sa inteleaga ce inseamna prietenia,
sprijinul, generozitatea si ii sunt inoculate principii de viata sanatoasa de la o varsta frageda.
Chiar si confruntarea cu anumite emotii negative care pot aparea este benefica. Copilul
invata sa le infrunte si este incurajat sa se concentreze pe cele pozitive, sa nu dea curs temerilor sau
complexelor. In plus, orele petrecute in cadrul gradinitei alaturi de copii de aceeasi varsta sunt
relaxante, placute si distractive pentru copil. Il ajuta sa se mentina bine dispus, sa manance bine, sa
doarma linistit si minimalizeaza riscul depresiei.
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Viata fiecarui om se bazeaza pe respectarea unor legi si reguli ale societatii menite sa
asigure calitatea vietii: bunastarea, sanatatea, linistea, statutul si rolul fiecarui individ din punct de
vedere social si profesional, in conditii cat mai bune. Prin intermeniul gradinitei copilul invata de
mic si intr-un mod placut cum trebuie sa se poarte intr-un mediu nou: la gradi, la muzeu, la medic,
pe strada, la zoo etc. Au loc vizite periodice si jocuri de rol prin intermediul carora copilul se
confrunta cu situatii inedite carora invata sa le faca fata. El realizeaza practic ce inseamna
disciplina, respectarea unui anumit program, faptul ca intreaga lume este organizata intr-un anumit
fel. Toate acestea ii vor spori capacitatea de adaptare si integrare in societate. La gradinita copilul
incepe sa acumuleze si primele cunostinte generale formandu-si un bagaj informational de baza, din
toate domeniile: geografie, istorie, limbi straine, fizica, matematica etc.
Iata de ce gradinita are un rol atat de important in viata copilului, alaturi de familie.
Mergand la gradinita copilul are sansa de a beneficia de cel mai prielnic mediu adaptat varstei si
capacitatilor sale de dezvoltare, diferit de cel de acasa pe care il completeaza si imposibil de
inlocuit, indiferent de cat de mult se straduiesc bunicii sau bona. La gradinita, copilul va face parte
din primul cadru organizat din viata lui si totodata din primul colectiv de copii cu varste apropiate.
Gradinita il pregateste cel mai bine pentru o viata ordonata si echilibrata, stimulandu-l
intelectual iar trecerea catre scoala se va face intr-un mod firesc.
Bibliografie:
• Bodrug Lungu V. –Familia ca instituţie de socializare de gen- 2008
• Şchiopu U. – Psihologia vârstelor. Ciclurile vieţii. Bucureşti E.D.P., 1997
GUST DE MULŢUMIRE
de Lucia Cîmpean
Ca un mugure pe ram, Nu-i trebuie răsfăţ nemăsurat,
Copilul e o dulce încântare!Nu vrea să îl sufoci cu-a ta căldură;
Atunci când ştii să-l îngrijeşti,Fii înţelept şi cumpăneşte chibzuit,
El se preschimbă-n minunată floare.Tot ce îi dai, să fie cu măsură!
Sub ochii tăi se va desface muguraşul,
Iar floarea plină de parfum şi gingăşie,
Cămara sufletului îţi va umple
Cu fructul sănătos, cu gust de mulţumire.
Ereditatea are un aport fundamental in formarea personalitatii copilului. Studiile au
demonstrat ca trasaturile de personalitate transmise genetic prin procese specifice de natura
biologica, cu care copilul se naste, au un rol esential in formarea sa. Ceilalti factori care slefuiesc pe
parcursul vietii personalitatea copilului si o pot nuanta in sens pozitiv sau negativ sunt: factorii
sociali, educatia si cultura. In final rezulta un mix de calitati, atitudini, ganduri, principii, aptitudini
pe care copilul si le formeaza si le insuseste. Acest mix il vor diferentia de alti copii. Toti cei trei
factori care contribuie la formarea personalitatii copiilor pe langa aportul ereditar se regasesc la
prescolari in activitatea zilnica de la gradinita. Din acest motiv, importanta gradinitei in viata
copilului este una majora.
Socializarea din cadrul gradinitei
Educatia la gradinita
Pentru reusita in socializare a copilului tau este bine sa:
- il ajuti sa se poarte frumos cu cel cu care vine in contact.
- ii lauzi fapta buna, iar daca a gresit (lovit, stricat, vorbit urat) ii spui atunci de ce esti suparat pe el.
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- nu-i critici munca comparand-o cu cea a altor copii; se va simti jignit, va refuza sa mai lucreze sau
nu va mai manifesta interes, va intra in conflict cu unii copii.
- il incurajezi si ajuti cand are nevoie.
- daca copilul necesita o perioada mai mare de acomodare in gradinita urmeaza sfatul celui care
primeste copilul. Daca vei sta langa el, perioada de acomodare va fi mai mare. La unii copii se va
face program special in primele doua/trei saptamani, in special la copiii de 3 ani (vor fi luati cu ½
sau 1 ora mai devreme). Daca nu vi se cere, aveti incredere in personalul unitatii. Lasati numarul de
telefon pentru a fi contactat in caz de nevoie.
-sa nu alegeti dumnevoastra prietenii copilului. Va veti mira poate unii pe cine a ales ca partener de
joaca. Nu va ingrijorati, ci doar urmariti-i progresele si modul de comportare si interveniti numai
daca e nevoie.
-sa luati masuri cand vi se aduce la cunostinta ca unele fapte se repeta (musca, bate, loveste…) daca
nu le stopati la timp, devin automatisme si greu se mai pot corecta.
- nu e rau sa impuneti anumite reguli, incurajati-l cand credeti ca a facut fapte laudabile oferindu-i
ceva ce i-ati promis.
- invatati-l sa-si recunoasca vina / fapta imediat si nu-l certati, altfel nu va mai spune niciodata ( am
varsat apa, am spart ceasca…); uneori il puteti ajuta in alta directie spunandu-i ,,cred ca ti-a
tremurat mana ca nu ai mancat si de aceea ai scapat ceasca jos’’.
Socializarea este primul pas important din viata copilului. Daca il realizam, urcusul pe
treptele care urmeaza se ve reliaza mult mai usor.
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EDUCAȚIA OUTDOOR ȘI ATITUDINEA POZITIVĂ FAȚĂ DE MEDIU LA
PREȘCOLARI

Prof. Înv. Preșc. Baciu Laura
Școala Primară ,,Sf. Ioan cel Nou”, Suceava

Între om și natură există o legătură specială dar care, dacă nu este îngrijită și valorificată,
dispare. Prin natura sa, copilul aude și simte vocea naturii, voce de mult uitată de adultul copleșit de
grijile și responsabilitățile zilnice. Natura este spațiul în care copilul se simte cel mai bine deoarece
aici poate să-și exercite libertatea, pe care el o simte din plin.
Richard Louv (2010) crede că, pentru copii natura vine în multe forme: un vițel nou născut,
un animal de companie care trăiește și moare, o potecă din pădure, un strat de urzici. Orice formă ar
lua natura, copilului i se deschide o lume vastă, diferită, departe de ochii supraprotectori ai
părinților.
Curiozitatea îl caracterizează pe copilul preșcolar, iar acest lucru îl va determina să
exploateze amănunțit mediul înconjurător și să dorească să cunoască fiecare părticică a spațiului
natural, care îi este pus la dispoziție. Informațiile referitoare la mediu și experiențele trăite în
apropierea ei, vor fi sedimentate în memoria copilului, formându-i respectul față de natură și
atitudinea de protector al ei.
Dezvoltarea copilului preșcolar este într-o strânsă legătură cu procesul complex de
cunoaștere a mediului înconjurător, mediu care acționează asupra conștiinței acestuia, fie nemijlocit
prin intermediul unor stimuli, fie prin intermediul cuvântului.
Fără a trece cu vederea ,,cei 7 ani de-acasă”, în care copiii fac primii pași spre cunoașterea
mediului înconjurător și îngrijirea lui, școlii, însă, îi revine rolul important în educarea copiilor
pentru păstrarea echilibrului ecologic.
La vârsta preșcolară, educația ecologică se poate realiza mai mult la nivelul formării
deprinderilor și al trăirilor afective, astfel încât cunoașterea mediului și a problemelor sale, la
această vârstă trebuie să îmbrace aspecte practice și să provoace trăiri emoționale.
Curiozitatea pe care preșcolarii o arată față de natură trebuie dezvoltată cu mult tact și
transformată în dorință de cunoaștere. Observarea sistematică a fenomenelor naturii, a schimbării și
transformării plantelor sau a creșterii și îngrijirii animalelor, ajută la dezvoltarea atenției și a
spiritului de observație. De altfel, observând anumite fenomene, ei vor memora foarte ușor noile
cunoștințe. Această curiozitate se va transforma în timp în cunoaștere și în dorința de a ocroti și
îngriji mediul natural.
Sub îndrumarea educatoarei, cunoașterea mediului înconjurător, îmbogățește bagajul
copiilor cu cunoștințe precise lărgindu-le orizontul intelectual, dezvoltându-le capacitatea de a
cerceta și de a descoperi relațiile dintre fenomene.
Educația cu privire la mediu își propune în primul rând să ofere posibilitatea fiecărui copil
să aibă o atitudine personală responsabilă față de mediul în care trăiește.
Păstrarea mediului reprezintă un subiect de o importanță majoră în societatea actuală, în care
problemele de mediu sunt consecințele acțiunilor nefaste față de natură ale omenirii. Grija pentru
mediu trebuie cultivată încă din grădiniță deoarece la această vârstă se pun bazele conștiinței morale
și se conturează convingeri care îl va ajuta pe copil să devină la maturitate un apărător al naturii. Se
observă o permanentă preocupare pentru dezvoltarea unei atitudini pozitive față de mediu la
preșcolari, însă din lipsă de timp și spațiu aceștia învață de cele mai multe ori despre mediu în spații
închise, fără a avea ocazia de a se conecta direct cu natura. Educația outdoor, învățarea ,,în” și
,,pentru“ aer liber (apud Adkins, 2002) vine în sprijinul educației ecologice prin abordarea directă a
naturii.
Priest (1986) a descris educația outdoor ca fiind o umbrelă ce acoperă toate formele de
educație. Umbrela educației outdoor acoperă educația aventurii, educația de mediu, construirea
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relațiilor sociale și de asemenea, construirea unei relații cu pământul prin înțelegerea lumii naturale
și locul omenirii fără aceasta. (apud Gilbertson et al., 2006, p.4)
Fondatorul primei Școli de Educație Experențială Outdoor - Outward Bound - în 1941 este
Kurt Hahn, cel care era de părere că societatea modernă suferea de câteva ,,boli”, acestea apărând ca
revers negativ al evoluției tehnologiei: declinul condiției fizice, al spiritului de anteprenoriat, al
imaginației, creativității, abilităților practice, al autodisciplinării și al compasiunii interumane.
Modelul educațional din școala lui Hahn putea fi sintetizat în următorul citat: „Consider că
principala sarcină a educației este să asigure supraviețuirea următoarelor calități: o curiozitate
inovatoare, o voință invincibilă, tenacitate în atingerea țelului, lepădare de sine și deasupra
tuturor: compasiune!”. In prezent Outward Bound este cea mai mare organizație mondială de
educație prin aventură programată, cu filiale în 35 de țări. (www.outdoorlife.ro)
Un număr relativ mic dar semnificativ de cercetări a vizat legătura petrecerii timpului în
natură în perioada copilăriei, cu atitudini pozitive față de mediu, pe tot parcusul vieții. De exemplu,
un studiu realizat de Bixler, Floyd și Hammitt (2002) relevă faptul că locațiile jocurilor din copilărie
influențează mai târziu interesul pentru locurile sălbatice, recreația în aer liber și preferințe pentru
joburi care includ realizarea sarcinilor în aer liber. De asemenea într-un studiu a lui Chipeniuk se
spune că oamenii care au căutat în copilărie o varietate mare de lucruri precum: ghinde, vârfuri de
săgeți, pești, broaște țestoase, ca adolescenți, au multe cunoștințe despre biodiversitate. Ewert, Place
și Sibthorp (2005) au examinat relația dintre experiențele în aer liber în prima parte a vieții și
atitudinea față de mediu în adolescență. Datele colectate de la studenții chestionați au indicat că
activitățile în aer liber apreciative (de exemplu timpul petrecut bucurându-se în natură), activitățile
în aer liber consumptive (exemplu: vânătoare și pescuit), expunerea media (exemplu: cărți și
televiziune) și observarea unor evenimente negative asupra mediului de-a lungul tinereții, au
determinat predicția pe mai târziu a unei vieți ecocentrice versus credințe antropocentrice. (Wells &
Lekies, 2006, p.3)
Tările dezvoltate precum Danemarca, împreună cu Australia, Finlanda și Noua Zeelandă au
adoptat un tip de învățământ numit ,,Forest school” care își propune ca spațiul natural să devină
experiență de învățare. Această abordare se referă la integrarea mediului înconjurător în educația
socială, învățând copiii să interacționeze unii cu ceilalți, apreciind natura dar asumându-și riscuri și
provocări.
În 2012 Ministerul Educației propune printr-un proiect de act normativ implementarea
educației outdoor la clasele pregătitoare (mediafax.ro), însă rămâne în acest stadiu. În continuare
grădinițele își desfățoară activitățile între pereții acesteia, activitățile în aer liber fiind limitate
eventual la vizitarea unor grădini botanice sau zoologice. Cu toate acestea, școlii românești nu îi
este străin conceptul de educație outdoor, existând în cadrul acesteia mai multe grădinițe care
respectă structura educației în aer liber.
Una dintre grădinițele care propun conceptul de ,,Forest school” din România este Grădinița
Internațională Ioanid din București.
Tot în București există o asociație numită Growth formată din cinci membri și 12
colaboratori care are ca scop implicarea activă în comunitate prin inițierea unor modalități
alternative viabile de învățare. Totb.ro realizează un interviu cu fondatorii organizației de unde se
desprind aspectele prezentate mai jos.
În cadrul grupului Grown copiii au oportunitatea de a participa la ateliere creative cu o
singură întâlnire, module tematice care se desfășoară pe parcursul a mai multor săptămâni, precum
și excursii și tabere tematice. Grupul are la dispoziție un număr de 17 profesori de discipline
variate: artă, limbi străine, fotografie, drept, teatru, științe, educație civică. Oricare dintre activități
poate fi desfășurată în aer liber, într-un cadru natural, iar multe dintre acestea se regăsesc în cadrul
activităților și excursiilor de ,,outdoor education”.
Grădinița Gifted International din București se numără și ea printre puținele grădinițe care
adoptă un stil nou de învățare, învățarea în natură. Filosofia acestei instituții este pe atât de simplă
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pe atât de interesantă: ,,Fiecare copil este înzestrat de natură cu har şi potenţial. Grădiniţa Gifted
International urmăreşte să descopere, să dezvolte şi să promoveze potenţialul tuturor categoriilor
de copii, abilităţile, aptitudinile şi potenţialele lor naturale prin intermediul unei educaţii bazate pe
proiecte, într-un mediu de formare armonioasă, echilibrată”, în care unul dintre pilonii structurii
educaţionale este “protejarea şi restabilirea legăturii intime dintre individ şi natură”.(
http://www.gradinita-gifted.ro/despre-noi.php)
Educația outdoor rămâne însă o idee greu de pus în practică în școala românească, din mai
multe motive, cum ar fi: lipsa spațiilor în care s-ar putea desfășura activitățile, reticența părinților
dar și a profesorilor pentru un astfel de tip de educație, legislație încărcată în ceea ce privește ieșirile
din incinta grădiniței, numărul prea mare de copii la grupă ș.a. Cu toate acestea, se pot aplica într-o
anumită măsură, idei frumoase care servesc educației outdoor:
• elaborarea unor opționale care să aibă ca scop realizarea activităților în aer liber, ca de exemplu:
,,Hai la joacă afară”, ,,Învățăm despre natură în natură”, Natura ne invită să o cunoaștem”, etc.
• desfășurarea de activități în aer liber cum ar fi: ,,Ne jucăm, aer proaspăt respirăm”, ,,O zi
dedicată naturii”, în care copiii vor fi implicați în diverse jocuri.
• organizarea de excursii tematice şi aplicaţii practice pentru orice materie: Domeniul Estetic și
creativ: ,,Natura prin ochii copilului”, ,,Concert de muzica în pădure”; Domeniul Limbă și
comunicare - ,,Personaje de poveste – prieteni ai mediului, dramatizare”, Domeniul Știință ,,Experimente prietenoase cu natura”, ,,Ce putem învăța de la mediul înconjurător”; Domeniul
Psihomotric – diverse competiții care au loc într-un spațiu outdoor.
Desfășurarea unei Săptămâni Outdoor de către fiecare grupă, prin rotație în sezonul cald, în
care activitățile se vor ține în aer liber.
Pentru ca educația outdoor să poată să fie realizată în cadrul învățământului preșcolar
românesc, este nevoie de câteva demersuri care trebuie îndeplinite: conceptul trebuie promovat mai
mult, atât în rândul părinților cât și a profesorilor; modificarea legislației cu privire la documentația
pentru ieșirile din spațiul grădiniței; realizarea unor proiecte pe termen scurt în care activitățile să se
desfășoare în aer liber, pentru familiarizarea copiilor și a profesorilor cu astfel de activități și
acordarea ajutorului financiar din partea statului pentru asigurarea mijloacelor de transport. Pentru
rezultate favorabile este necesar ca profesorii să înțeleagă importanța acestei metode de abordare și
să o aplice cu pasiune, consecvență și entuziasm, altfel aceasta va deveni doar o formalitate fără
efect.
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FORMAREA PREMISELOR CONCEPȚIEI ȘTIINȚIFICE DESPRE
NATURĂ LA PREȘCOLARI
prof. înv. preșc. Canciuc Gabriela-Otilia,
Școala Gimnazială „Gheorghe Popadiuc” Rădăuți – Structură G.P.N. Nr.6
La venirea în grădiniță copilul are achiziționate o serie de cunoștințe despre fenomene,
obiecte și ființe din mediul în care trăiește pe care le-a dobândit mai puțin sistematic în cadrul
familiei. Mediul înconjurător în care copilul își desfășoară activitatea este un factor important ce îi
influențează dezvoltarea fizică, cognitivă, psiho-socială, pentru că îi oferă posibilități nelimitate ce
îl captează și îl provoacă să se implice în activități de observare, cunoaștere, descoperire pentru a-i
satisface curiozitatea specifică vârstei. Deci putem spune că mediul înconjurător constituie un cadru
indispensabil evoluției copilului, prin multitudinea condițiilor materiale și culturale de care dispune,
oferind în același timp o sursă nesecată de impresii care constituie baza procesului de cunoaștere și
înțelegere a realității. Toate aceste concepții duc la ideea că o bună cunoaștere a mediului
înconjurător – sarcină de bază a procesului instructiv-educativ din grădiniță – duce la o evoluție
multilaterală a copilului de vârstă preșcolară, contribuind, mai ales, la dezvoltarea intelectuală. Prin
activități planificate educatoarei îi revine sarcina de a le lărgi sfera cunoștințelor despre lume și
viață, de a le dezvolta activitatea senzorială ce va duce la perceperea corectă a obiectelor, a
fenomenelor și a ființelor, de a-i obișnui pe copii cu munca intelectuală, de a le dirija curiozitatea
pentru mediul înconjurător în ideea de a-i antrena în cunoașterea relației obiective, în dorința de a
explora căutând explicație pentru fiecare fenomen din natură, ceea ce le va dezvolta interesele
cognitive, sentimentul de mulțumire în momentul descoperirii adevărului și încrederea în forțele
proprii.
Educatoarea trebuie să-i ajute pe copii să răzbată printre multitudinea de legi ce guvernează
natura, prin observări și experiențe simple care să-i îndrume pe drumul cunoașterii de la sesizarea și
înțelegerea materialității și dezvoltării fenomenelor, a corelației și cauzalității, formându-le și
dezvoltându-le astfel gândirea cauzală, spiritul de observație, capacitatea de achiziționare conștientă
și activă a cunoștințelor.
Un prim aspect al mediului înconjurător ce îi incită curiozitatea și îl preocupă pe copil este
alternanța anotimpurilor cu toate fenomenele caracteristice. Ei sunt preocupați de multele aspecte
din viața animalelor, a plantelor, a mediilor diferite de viață, etc. și de aceea un învățământ centrat
pe copil le poate menține în permanență și le poate transformă această puternică dorință de a le
cunoaște și de a le înțelege din ce în ce mai bine într-un „itinerar” al aventurii planificat cu
pricepere de un cadru didactic dedicat profesiei lui.
Strânsa legătură cu aspectele mediului înconjurător pune la dispoziția copiilor o diversitate
și noi mijloace de cunoaștere a interdependenței dintre aceste aspecte, a cauzelor ce le provoacă și a
urmărilor pe care le determină. Un exemplu este acela când copilul, dirijat de educatoare, începe să
intuiască unele legături cauzale simple – descoperă că iarna, sub influența temperaturii, apa
îngheață afară, dar se topește în cameră, începe să intuiască forme simple de alternanță în
desfășurarea fenomenelor și anume schimbarea aspectelor naturii în cele patru anotimpuri: înghețul,
topirea zăpezii, ninsoarea, ploaia, bruma, ceața, căderea frunzelor, fluctuațiile de temperatură.
Familiarizarea cu aceste aspecte concrete din natură îi formează copilului un bagaj de cunoștințe
precise ce îl vor ajuta să se orienteze permanent în acțiunile pe care le va întreprinde în mod
independent: cum se îmbracă, cum își „planifică” activitățile și jocurile în funcție de schimbările
atmosferice sau participă la acțiuni practic-gospodărești, de cosmetizare a mediului apropiat (adună
frunzele uscate, văruiește copacii, sădește și îngrijește flori, plantează copaci, oferă sprijin micilor
viețuitoare, etc.). Aceste cunoștințe le extinde orizontul intelectual, ele fiind baza primei concepții
materialist-dialectice despre lume care treptat va constitui viitoarea concepție științifică.
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Astfel, sub stricta călăuzire a dascălului, începe să se dezvolte la preșcolari aptitudini,
priceperi și îndemânări de a cerceta și a explica relațiile dintre obiecte și fenomene. Pornind de la
simpla curiozitate spontană a copiilor, exprimată prin întrebările: „de ce?”, „ când”, „cum?”, devine
o intensă activitate intelectuală. Câteodată, din cauza experienței limitate specifice vârstei,
preșcolarul nu ajunge la rezultatul dorit, nu analizează corect fenomenul, nu descoperă legăturile
principale, el căutând totuși, în naivitatea lui, o explicație a fenomenelor pe care le percepe, care nu
sunt nici pe departe potrivite cu realitatea – de exemplu ei pot asocia unele fenomene cu superstiții
pe care le-au auzit în jurul lor: dacă rupi iarba va ploua, dacă pisica se spală cu lăbuța înseamnă că
va ploua, dacă strici cuibul rândunicii îți poate lua foc casa, te urmărește ghinionul atunci când
distrugi mușuroiul furnicilor, ș.a. Aceste neadevăruri sunt lămurite treptat prin procesul cunoașterii
organizate, gândirea copilului fiind dirijată spre înțelegerea cauzelor care au corespondent în
realitate. Ei observă sistematic cum se dezvoltă și se schimbă o plantă în timp, ceea ce îi ajută să
înțeleagă mișcarea și evoluția care constituie o caracteristică a fenomenelor naturii, și le educă
atenția, spiritul de observație, le formează deprinderea de a percepe transformările din natură și
curiozitatea de a cunoaște cauzele ce le determină. Explicațiile potrivite nivelului lor de înțelegere îi
vor ajuta să înțeleagă corect interdependența care există între fenomene, îi îndrumă spre o înțelegere
materialistă, lipsită de superstiții, temeri și neconcordanțe între real și o viziune pur întâmplătoare.
Mediul înconjurător, cu toate elementele sale, le provoacă dorința de a cunoaște și de a
investiga noul, curiozitatea copiilor fiind atrasă nu doar de obiectele pe care le observă și le percepe,
ci și de cauzalitatea descoperită între obiectele și fenomenele sesizate în diverse situații. Întrebările
de tipul: „de ce fulgeră/ tună?”, „de ce apare curcubeul?”, „de ce apar inundațiile/ alunecările de
teren?”, „de ce sunt unele animale pe cale de dispariție?” ș.a., pe care copiii le adresează necontenit,
cu perseverență, demonstrează interesul de cunoaștere, modul de manifestare a caracteristicilor
acestei vârste. Educatoarea are obligația de a răspunde cu răbdare și pricepere tuturor întrebărilor
cauzale și de a le explica fenomenele observate în raport cu posibilitățile lor de înțelegere, ajutândui astfel să-și lărgească gradat orizontul de cunoaștere – astfel ei vor înțelege că plantele au nevoie de
anumite condiții de dezvoltare: de apă, lumină, căldură, pământ afânat, îngrășământ natural și că au
nevoie de ajutorul omului să fie îngrijite. De la acest exemplu, pe care îl putem generaliza în multe
alte situații, copiii vor înțelege că fiecare fenomen este rezultatul unei cauze și că între fenomene
există o interdependență. Familiarizând copiii cu conținutul științific al acestor noțiuni și
raportându-ne mereu la potențialul de asimilare și înțelegere al copiilor – să nu depășească, dar să
nu fie nici sub nivelul lor de înțelegere – folosind curiozitatea copiilor manifestată prin întrebări:
„de ce?”, „cum?”, „când?”, „pentru ce?”, și multe altele, precum și observarea pe cale senzorială,
putem dirija treptat gândirea spre înțelegerea corectă a fenomenelor din natură, a cauzalității lor, dar
și spre o educație ecologică ce va determina o conștiință și o conduită proprii spiritului ecologic, a
omului care nu-i este superior naturii, ci interacționează cu ea.
Pentru a împiedica o cunoaștere fragmentară a mediului înconjurător și pentru a le forma o
gândire științifică, educatoarea trebuie să stimuleze interesul copiilor nu numai asupra obiectelor,
fenomenelor care le captează atenția, ci și asupra acelora care par mai puțin interesante pentru ei.
Educatoarea, prin tact pedagogic, va găsi mijloacele adecvate pentru a le provoca și menține
curiozitatea în aflarea cauzelor care le produc, găsind explicațiile potrivite – de exemplu printr-o
observare repetată asupra pomilor sau florilor în cele patru anotimpuri i-a ajutat pe copii să
înțeleagă caracteristica plantelor de a crește, de a se dezvolta și de a se transforma în țesut, sub
influența mediului, a fenomenelor și cu ajutorul omului.
Conversațiile dintre educatoare și copii, pe tot parcursul observărilor, au sporit înțelegerea și
au avut rolul de a le explica în mod științific creșterea, dezvoltarea și transformarea naturii sau
diferite legături ale coexistenței, ale dependenței temporale și cauzale, ale dezvoltării fenomenului,
indiferent de natura lui, în timp și în spațiu. Copiii, cu ajutorul educatoarei „au consemnat”, de
exemplu, în Jurnalul naturii sau la panoul Calendarul naturii legătura dintre temperatura mai
coborâtă din timpul iernii și înghețul, ninsoarea, plecarea păsărilor călătoare, hibernarea animalelor
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sau a temperaturii mai ridicate din timpul primăverii pe care au asociat-o cu venirea păsărilor
migratoare, topirea zăpezii, apariția insectelor, înmugurirea copacilor și ivirea primelor flori.
Instruirea copiilor începe de la intrarea lor în grădiniță, sistematic, prin educarea, în primă
fază, a senzațiilor și percepțiilor care reflectă lumea înconjurătoare în mod unitar, așa cum se
prezintă însăși realitatea în complexitatea ei. De aceea activitatea de observare, obiectul, ființa sau
fenomenul care este perceput de copil trebuie să fie integrată în mediul în care trăiește/se manifestă.
Astfel am încercat, de cele mai multe ori, să observăm plantele și animalele în mediul în care trăiesc
ele sau am observat fenomenele naturii în aer liber, pentru a fi „palpabile” pentru copii. Ei au
perceput realitatea prin prisma legăturilor existente dintre diferite părți ale obiectelor,
interdependența dintre părți și întreg. La grupa mijlocie, de exemplu, atunci când am observat
pădurea în cadrul proiectului tematic „Pădurea și locuitorii ei”, în luna pădurii (15 martie – 15
aprilie), am stabilit o legătură între bradul artificial pe care ei l-au împodobit de Crăciun, după ce lau salvat pe cel natural, făcând apel la cunoștințele copiilor dobândite în cursul iernii, atunci când
am observat bradul. Bazându-mă pe experiența anterioară a copiilor, am reușit să îmbogățesc în
permanență conținutul percepțiilor și reprezentărilor lor, contactul direct cu obiectele și fenomenele
naturii determinând îmbunătățirea calitativă a sensibilității organelor de simț implicate în observare
determinând o aprofundare a conținutului senzațiilor și percepțiilor.
Însușirea cunoștințelor și formarea noțiunilor despre mediul înconjurător este un proces
complex, care implică operații de analiză, sinteză, comparare, abstractizare, generalizare, ce duc la
dezvoltarea gândirii copiilor, la dezvoltarea vorbirii, și care presupune un efort susținut din partea
celui care învață, dar și din partea celui care îl învață. Dezvoltarea gândirii se realizează în procesul
complex de însușire, actualizare și aplicare a cunoștințelor și de aceea operațiile analitico-sintetice –
baza priceperii de a gândi – trebuie să fie stimulate în situații multe și variate în procesul instructiveducativ. Cu cât copiii sunt antrenați în mai multe activități de percepere a obiectelor, ființelor și
fenomenelor, cu atât se obișnuiesc să le deosebească unele de altele, să descopere particularități și
asemănări între ele, legături de cauzalitate, se deprind să gândească. Gândirea copilului trebuie să
pornească de la concret spre a fi capabilă apoi de generalizare și abstractizare.
La nivelul de înțelegere a preșcolarului, cunoașterea științifică este strâns legată de
activitatea practică deoarece determină o percepere mai facilă a noțiunilor fundamentale despre
natură, fiind antrenate în experiența lor personală voința, latura emoțională, spiritul de aventură,
dorința de a investiga, ș.a. În acest sens am desfășurat o diversitate de activități practice care i-au
captivat și i-au implicat într-o învățare prin experiență în care și-au putut organiza informațiile
primite în cadrul activităților de observare. Am semănat împreună cu copiii flori și legume – ei au
cunoscut mai întâi semințele mici, apoi în timp au monitorizat toate transformările produse în
dezvoltarea plantelor. Copiii au contribuit la dezvoltarea plantelor îngrijindu-le, le-au urmărit
evoluția și când au ajuns la maturitate au recoltat semințele și au realizat că acestea sunt identice cu
cele pe care le-au semănat la început, deși între floarea apărută și sămânță nu există nici o
asemănare. În acest fel copiii au experimentat ciclul complet al existenței unei plante.
Pentru a le dezvolta spiritul de observație trebuie să le facilităm copiilor perceperea mediul
înconjurător prin cât mai multe simțuri, formându-le astfel reprezentări clare și precise despre
fenomene, lucruri și ființe.
Lumea înconjurătoare este o carte deschisă cu o infinitate de informații. Educatoarea trebuie
să știe cum să conducă preșcolarii pe drumul cunoașterii și să-i familiarizeze treptat cu noțiuni,
concepții, fenomene, relații ce au loc în acest nemărginit orizont pe care ei încep cu timiditate să-l
descopere. Un cadru didactic bine format trebuie să cunoască particularitățile anatomo-fiziologice și
psihologice ale fiecărei etape din dezvoltarea copilului pentru a accesibiliza cunoștințele și
deprinderile pe care dorește să le formeze, pentru a le alcătui un sistem de reprezentări și noțiuni ce
sunt în concordanță cu nivelul de înțelegere al copiilor și cu potențialul lor de percepere și asimilare
și pentru a le doza în mod sistematic volumul de cunoștințe și deprinderi. În funcție de aceste
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particularități educatoarea își va planifica întreg conținutul activității instructiv - educative din
grădiniță.
În sensul unei dezvoltări complete, pe lângă dezvoltarea gândirii, a spiritului de observație,
în conformitate cu scopurile educative mi le-am propus, am reușit să le dezvolt în permanență
interesul pentru cunoaștere și curiozitatea specifică vârstei, prin observări directe în natură, prin
plimbări, excursii, drumeții explorând natura în fiecare anotimp al anului pentru a percepe cât mai
obiectiv fenomenele și realitatea lumii înconjurătoare.
Copilul este fascinat de tot ceea ce-l înconjoară, iar prin contactul direct cu mediul
înconjurător, cu peisajul, cu locurile în care trăiește, învață și se dezvoltă, îi vom educa dragostea
față de tot ceea ce natura a plăsmuit cu nemăsurată dărnicie. Diversitatea mediilor de viață, a
elementelor naturii, coloritul, forma, textura, mișcarea le încurajează procesele creative și inițiativa,
le dezvoltă spiritul de observație și capacitatea de a sesiza armonia din fiecare colțișor al naturii, le
dezvoltă simțul estetic și gustul pentru frumos. Toate aceste sentimente se înrădăcinează și
îmbogățesc latura afectivă a vieții copilului, construind în același timp o relație de prietenie
adevărată cu natura, devenind un apărător și un confident al ei.
Bibliografie:
• Breben, S., Gongea,E., Matei, E., Ruiu, G. (2001), Cunoaşterea Mediului - Ghid pentru
învăţământul preşcolar, Editura Radical
• Ciubotaru M., Geamănă N.A., Jalbă C. (2005) Educația ecologică în grădiniță, Editura CD Press,
București
• Comănescu M.,Gheorghe D. (1998),Cunoașterea mediului – ghidul educatoarei, Editura Didactica
si Pedagogica, R.A., București;
• Geamănă N.A.(coord.), Dima, M., Zainea, D. (2008), Educația ecologică la vârsta preșcolară mic îndrumar pentru educatoare – Supliment al revistei Învățământul Preșcolar, C.N.I. Coresi,
București
• *** (1977), Valoarea formativă a activităților din grădiniță – culegere metodică editată de Revista
de Pedagogie, București
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INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ ÎN EDUCAŢIA COPIILOR
profesor învățământ preșcolar Cornea Doina- Gabriela
G. P. P “1-2-3” Suceava
“Copiii din ziua de astăzi petrec mai mult timp singuri decât oricând în istoria omenirii, cu
ochii fixaţi pe un monitor. Oare aceşti copii experţi în tehnologie vor ajunge nişte adulţi care să se
simtă la fel de confortabil în compania altor oameni ca în compania propriilor computere”.
Studiile arată că există o mulţime de oportunităţi de a forma obiceiuri emoţionale la copii,
deoarece o stare prelungită de disconfort emoţional poate crea deficienţe în capacitatea intelectuală
a copilului, oprindu-i posibilităţile de a învăţa.
Spre exemplu, un studiu realizat pe 366 de preşcolari cu vârsta de 6 ani a demonstrat că
stilul cognitiv (abilitatea preferată de a analiza și interpreta informaţiile) de tip reflectiv sau
impulsiv conduce la abilităţi sociale diferite, stilul cognitiv impulsiv fiind asociat frecvent cu
probleme comportamentale deficitare în colaborarea socială şi interacţiunea socială.
Într-un studiu realizat pe elevi de vârstă şcolară de către Marquez, Martin și Brackett,
inteligenţa emoţională evaluată prin MSCEIT (versiune spaniolă, 2002) relaţionează moderat cu
competenţele sociale şi succesul academic, chiar şi după controlul variabilelor confundate cu
personalitatea şi inteligenţa generală.
Vârsta preşcolară constituie o perioadă destul de lungă în care se produc însemnate
schimbări în viaţa afectivă a copilului. Emoţiile şi sentimentele preşcolarului însoţesc toate
manifestăriile lui, fie că este vorba de jocuri, de cântece, de activităţi educative, fie de îndeplinirea
sarcinilor primite de la adulţi. Ele ocupă un loc important în viaţa copilului şi exercită o puternică
influenţă asupra conduitei lui. Emoţia este o trăire a unei persoane faţă de un eveniment important
pentru aceasta.
Emoţiile pot fi pozitive şi negative. Emoțiie pozitive apar atunci când ceea ce o persoană îşi
doreşte corespunde cu ceea ce i se întămplă (bucurie, mulţumire), iar emoțiile negative atunci când
există o contradicţie între ceea ce i se întâmplă sau ceea ce obţine o persoană şi aşteptările ei
(tristeţe, nemulţumire, dezamăgire, îngrijorare, furie etc.). De asemenea, studiile din literatura de
specialitate indică faptul că emoţiile unei persoane apar ca urmare a modului în care aceasta
interpretează un anumit eveniment.
Odată cu creşterea, datorită maturizării pe de o parte şi socializării pe de altă parte, din al
treilea an de viaţă, copii încep să prezinte semne de ruşine, jenă, mândrie şi vinovăţie. Pe măsură ce
copilul dobândeşte controlul asupra comportamentului, emoţiile sunt exprimate prin modalităţi tot
mai subtile, acesta învăţând să reacţioneze în conduite aprobate social. Competenţa emoţională pe
care o dobândesc aceștia desemnează abilitatea lor de a-şi gestiona propriile emoţii, precum şi de a
recunoaşte şi de a se adapta la emoţiile celorlalţi.“Copiii trebuie să înveţe să-şi eticheteze corect
emoţiile şi felul în care acestea i-au determinat să acţioneze. Dacă îi ajutăm pe copii să îşi
îmbunătăţească conştiinţa de sine şi încrederea în sine, să îşi controleze emoţiile şi impulsurile
supărătoare şi să îşi dezvolte empatia, răsplata lor nu va consta doar într-un comportament
îmbunătăţit, ci şi în performanţe academice măsurabile.”.
Dezvoltarea emoţională în ansamblul ei trebuie raportată în perioada preşcolară la procesul
identificării. Abilităţile emoţionale înseamnă:
•
a înţelege (a identifica cauza emoţiilor, a numi consecinţele emoţiilor);
•
a exprima (a identifica propriile emoţii, emoţiile altora, a recunoaşte şi a le transmite mai
departe verbal şi nonverbal, a diferenţia starea emoţională de exprimarea ei externă, a empatiza);
• a regla emoţiile (a folosi strategii de reglare a emoţiilor).
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Dezvoltarea abilităţilor emoţionale ale copiilor preşcolari este importantă pentru că ajută la
formarea şi menţinerea relaţiilor cu ceilalţi; pentru că ajută copii să se adapteze la grădiniţă; pentru
că previne apariţia problemelor emoţionale şi de comportament. Părinţi alături de cadrele didactice
sunt cei care contribuie la dezvoltarea abilităţilor emoţionale ale copiilor prin trei modalităţi:
• prin reacţiile avute la emoţiile exprimate de copii;
• prin discuţii despre emoţii;
• prin experimentarea propriilor emoţii faţă de ei.
În jurul vârstei de 3 ani, identificarea se manifestă prin creşterea stărilor afective difuze în
care copilul plânge cu lacrimi şi râde cu hohote, în exploziile lui de afecţiune, de abandon sau de
mânie, după care se simte vinovat. In toate aceste împrejurări exprimarea spontană este treptat
influenţată de conduitele admise şi respinse din viaţa de toate zilele.
Între 4 şi 5 ani, identificarea este mai avansată. Perioada preşcolară se caracterizează prin
dezvoltarea vieţii interioare în care are loc evenimentul complex ca rezonanţa a evenimentelor reale.
La vârsta de 6 ani, termenii utilizaţi pentru descrierea emoţiilor cresc în diversitate şi
cantitate. Copiii devin capabili să poarte discuţii cu alţii despre emoţiile lor interne sau pot să
asculte ce spun alţii despre emoţiile lor. Frecvenţa cu care copii au fost implicaţi în limbajul
emoţional are influenţă pe termen lung, favorizând dezvoltarea unor abilităţi mai bune legate de
înţelegerea emoţiilor. Atragerea atenţiei copiilor la aspectele particulare ale comportamentului
uman face posibilă dezvoltarea unei sensibilităţi faţă de diversele expresii emoţionale, cunoştinţele
despre cauzele şi consecinţele comportamentului emoţional fiind mult mai bogate.
De la 5 la 7 ani, preşcolarii pot lua în calcul şi factorii situaţionali, nu doar expresiile faciale
pentru a descifra un „ zâmbet amar”. Datorită dezvoltării intense a limbajului, copii pot identifica şi
denumi majoritatea emoţiilor, se dezvoltă empatia, adică abilitatea de a fi interesaţi şi de a înţeleg
emoţiile celorlalţi. Exprimarea adecvată a emoţiilor este foarte importantă în cadrul interacţiunilor
sociale, deoarece contribuie la menţinerea lor.
Exprimarea neadecvată de către copii a emoţiilor negative, prin agresivitate fizică sau
verbală, determină un comportament de izolare a acestora. Dacă acei copii care manifestă frecvent
aceste emoţii pozitive au mai mulţi prieteni şi sunt mai îndrăgiţi de ceilalţi, copiii care se comportă
agresiv au dificultăţi în a recunoaşte şi a înţelege emoţiile exprimate de ceilalţi într-o situaţie
specifică. Abilitatea copiilor de a-şi identifica şi monitoriza propriile emoţii sporeşte nivelul de
autoconştientizare a emoţiilor şi de monitorizare şi control a propriilor vieţi.
Preşcolarii sunt mai acurați în denumirea emoţiilor cu ajutorul etichetelor verbale decât cu
ajutorul expresiilor faciale, în mod special pentru frică şi dezgust. Fără o etichetă verbală a
emoţiilor, copiii pot să nu realizeze că acel comportament provoacă o emoţie. Uneori însă, cuvintele
ce denumesc emoţii pun probleme copiilor, deoarece ele se referă în parte la stări emoţionale
interne, neobservabile. Părinții, cadrele didactice trebuie să încurajeze în permanenţă copiii să
utilizeze cuvinte şi expresii ce denumesc stări emoţionale.
Când un copil trăieşte o emoţie puternică trebuie întrebat cum se simte (Cum te simţi când
colegul te jigneşte?, Eşti bucuroasă când te joci cu păpuşile?); copiii vor învăta astfel că este normal
să experimenteze diverse emoţii şi să vorbească despre ele. Pe măsură ce copiii cresc,
experimentarea lor emţională este din ce în ce mai tare afectată de valorile culturale. Deseori
separarea dintre trăirea şi experimentarea emoţională se datorează folosirii conştiente a strategiilor
de reglare emoţională prin care se monitorizează şi controlează calitatea şi intensitatea emoţiilor
exprimate în special a celor pe care le comunicăm celorlalţi.
Înţelegerea emoţiilor celorlalţi este importantă deoarece copiii se bazează pe ea pentru a-şi
ghida comportamentul lor în acţiunile sociale şi a discuta despre emoţii. Abilitatea de a înţelege şi
descrie emoţiile celorlalţi este necesară pentru manifestarea empatiei.
Empatia este asociată frecvent cu două răspunsuri: simpatie şi distres personal.
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Simpatia a fost denumită ca un răspuns emoţional moderat rezultând din înţelegerea trăirii
emoţionale a celorlalţi. Când empatia este exprimată la un nivel moderat, ea conduce la simpatie, în
timp ce o empatie intensă determină apariţia distresului personal.
Distresul personal este o reacţie aversivă la stresul altei persoane şi care se manifestă sub
forma disconfortului sau a anxietăţii. Copiii diferă în ceea ce priveşte răspunsul fiziologic la
situaţiile care necesită empatie, iar acest răspuns depinde din cel puţin două motive de abilităţile de
reglare, de emoţionalitatea (temperamentul) şi adaptarea acestora.
Empatia contribuie la reducerea sau inhibarea comportamentelor antisociale îndreptate
împotriva celorlalţi. Empatia este legată de expresivitatea emoţională a copiilor, de exprimarea
furiei, de frecvenţa cu care ei neagă emoţiile negative (frică, tristeţe, supărare) şi de congruenţa
dintre emoţiile exprimate facial şi cele exprimate verbal.
Înţelegerea factorilor cauzali în situaţiile emoţionale se îmbunătăţeşte în timpul
preşcolarităţii. Copiii încep să utilizeze informaţiile contextuale în experienţele de zi cu zi pentru a
înţelege emoţiile de bază – frică, furie, tristeţe, fericire – şi de ce anume apar ele.
Înţelegerea cazualităţii emoţiilor poate fi educată la copii prin discuţii despre situaţiile în
care o persoană are o anumită reacţie emoţională. Înţelegerea consecinţelor unei emoţii se referă la
capacitatea unui copil de a-şi imagina ce se va întâmpla după exprimarea unei emoţii. Identificarea
consecinţelor exprimării emoţiilor este extrem de utilă în situaţii speciale.
Discuţiile cu copiii despre emoţiile celorlalte persoane în anumite situaţii sau a personajelor
din poveşti, punând accent pe consecinţele comportamentale ale acestora în plan social (Cum
credeţi că s-a simţit Andrei când cineva i-a dărâmat castelul?; Dar când a venit Vlad să il ajute?).
Pentru a întări comportamentele respective ale copiilor este important să-i recompensam verbal
când le observam, astfel copiii vor învăta carui tip de mesaje emoţionale prezente în mediu să fie
atenţi.
Reglarea emoţională este procesul de iniţiere, menţinere, adaptare şi modificare a apariţiei
intensităţii sau duratei stărilor emoţionale interne, a proceserlor fiziologice legate de emoţii şi a
comportamentelor care însoţesc emoţiile, în scopul atingerii propriilor teluri. Un aspect important al
redării emoţionale este controlul voluntar definit ca „ abilitatea de a inhiba un răspuns dominant
pentru a da un răspuns subdominant…” Nivelurile scăzute de control al atenţiei sunt legate de
timiditate şi probleme de internalizare – supărare, anxietate, depresie, frică. Pe lângă reglarea şi
control voluntar, variaţiile în intensitatea şi valoarea emoţionalităţii sunt asociate cu calitatea
funcţionării sociale şi a adaptării. Dacă copiii experimentează emoţii negative puternice şi nu îşi pot
regla/adapta emoţiile sau modul de exprimare a lor, acestia se vor comporta într-un mod neadecvat
prin exteriorizarea emoţiilor negative. Mai mult, copiii care sunt capricioşi sau au înclinaţii spre
emoţii negative, precum furia ,sunt mai puţin legaţi de cei cu aceleasi trări, decât copiii care nu au
această caracteristică.
Emoţionalitatea pozitivă este asociată cu tendinţa de a simpatiza cu ceilalţi în timp ce
emoţionalitatea negativă este relaţionată negativ cu simpatia. Multe din problemele de
comportament se datorează emoţionalităţii negative şi lipsei de reglare emoţională.
Ca urmare, putem afirma că reglarea emoţională este asociată cu o competenţă socială
sporită, operaţionalizată: comportament adecvat din punct de vedere social, popularitate,
comportament prosocial şi puţine probleme de comportament sau comportament agresiv. Strategiile
emoţionale au ca scop nu atât rezolvarea problemei care declanşează emoţia negativă, cât mai ales
ameliorarea acestei trăiri emoţionale negative. În cazul în care problema nu poate fi rezolvată, fie
pentru că nu există soluţii aplicabile, fie pentru că persoana implicată nu are resursele sau
instrumentele necesare, sunt eficiente strategiile emoţionale.
O strategie emoţională prin care se modifică emoţia negativă şi nu problema care a
contribuit la declanşarea ei se referă la implicarea copiilor în activităţi recreative sau activitati
preferate. «A gasi calea de a reconcilia emotile pozitive si negative reprezinta cheia eliberării
energiei pentru schimbare.» (Michael Fulan).
261

Școala Românească în Anul Centenarului Marii Uniri

Fiecare copil este diferit şi nu poate fi comparat „decât cu sine însuşi”. Şi totuşi, câteva
lucruri esenţiale îi fac să fie asemenea: toţi au nevoie de dragoste, de securitate, de îngrijire şi de
exerciţiu. Toţi simt nevoia de recunoaştere şi acceptare. Toţi caută un sprijin în adult şi chiar au
nevoie de un anumit control din partea acestuia pe măsură ce îşi dezvoltă încrederea în sine şi
dobândesc propria experienţă.
„Nici o profesiune nu cere posesorului ei atâta competenţă, dăruire şi umanism ca cea de
educator, pentru că în nici una nu se lucrează cu un material mai preţios, mai complicat şi mai
sensibil decât omul în devenire. Ancorat în prezent, întrezărind viitorul şi sondând dimensiunile
posibile ale personalităţii, educatorul instruieşte, educă, îndeamnă, dirijează, cultivă şi organizează,
corectează, perfecţionează şi evaluează neîncetat procesul formării şi desfăşurării calităţilor
necesare omului de mâine.”
Bibliografie:
• - Maurice J. Elias, Steven E. Tobias, Inteligența emoțională în educația copiilor, Editura Curtea
Veche, 2012
• - Goleman Daniel , Inteligența emoțională, Editura Curtea Veche, 2008
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DIMENSIUNI CALITATIVE ÎN EDUCAŢIA TIMPURIE
Educ. Cozmei Mihaela
G.P.N.”Obcini” – Suceava
“Tot ce n-avem la naştere şi de care avem nevoie când suntem mari ne este dat prin educaţie.
Aceastǎ educaţie ne vine de la naturǎ, de la oameni, sau de la lucruri”
Jean Jacques Rousseau
Calitatea şi eficienţa sunt doi piloni importanţi ai reformelor educaţionale din toată lumea,
care trebuie avute în vedere la construirea sistemelor naţionale de management şi de asigurare a
calităţii şi în învăţământul românesc. Această aliniere este necesară nu numai pentru a se
asigura o integrare reală şi funcţională, din punct de vedere educaţional, a României în Uniunea
Europeană, ci şi pentru ca iniţiativele româneşti din acest domeniu să fie echitabile, din punct de
vedere teoretic şi metodologic, cu ceea ce se întâmplă acum în lume.
În etapa actuală idealul educaţional al şcolii româneşti îl constituie dezvoltarea liberă,
integrală şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative, ideal
ce se intemeiază pe tradiţiile umaniste, pe valorile democraţiei şi pe aspiraţiile societaţii româneşti,
având o contribuţie importantă la păstrarea identităţii naţionale.
Calitatea poate fi definită numai pe baza valorilor sociale, ea este generată prin relația
educator-copil și depinde de modul în care cadrul didactic transmite valori și dezvoltă competențe.
Competența fiind un întreg structurat și emergent de cunoștințe și modele de gândire, de atitudini,
stări afective, valori și reprezentări, de comportamente, seturi acționale și deprinderi care determină
capacitatea unei persoane de a juca anumite roluri și de a realiza anumite sarcini specifice, la nivel
superior de performanță, în situații și contexte diverse.
O educaţie timpurie de calitate porneşte de la cunoaşterea de către adulţi a modului în care
copilul creşte, se dezvoltă şi învaţă. Cu cât îl vom cunoaşte mai bine cu atât vom fi mai realişti în
aşteptările pe care le avem pentru copil şi cu atât vom şti mai bine cum să-l sprijinim în dezvoltarea
lui pentru a-i asigura cele mai adecvate condiţii pentru a-şi împlini potenţialul.
Realizarea idealului educaţional mai bine spus concretizarea lui în comportamente şi
mentalităţi este sigură dacă activitatea de predare şi învăţare dispune de un sistem coerent de căi,
mijloace de înfăptuire, de o instrumentalizare procedurală şi tehnică a paşilor ce urmează a fi făcuţi
pentru atingerea scopului propus.
În contextul actual, când se acordă o importanţă deosebită educaţiei pentru toţi, când
societatea românească tinde spre a deveni o societate educaţională, învăţământul preşcolar
românesc parcurge o perioadă de valorizare şi de compatibilizare cu trepte similare din alte ţări.
Aşadar, obiectivul programelor de dezvoltare timpurie este acela de a ajuta dezvoltarea psihică,
emoţională şi socială a copiilor şi, pe termen lung, de a promova supravieţuirea copilului. În acest
sens, suntem conştiente de faptul că focalizarea pe educaţia timpurie şi anii preşcolarităţii este
importantă, deoarece aceasta este perioada când copiii se dezvoltă rapid şi dacă procesul de
dezvoltare este neglijat în acest stadiu, este mult mai dificil şi mai costisitor să compensezi aceste
pierderi mai târziu.
Învăţământul preșcolar prin obiectivele sale vizează „un învăţământ orientat spre cercetare
ştiinţifică, spre valori, un învăţământ care încurajează competiţia şi favorizează înnoirea un
învăţământ ancorat în realităţile europene”
Pentru atingerea standardelor de perfomanță în metodologia de aplicare a Curriculumului
Naţional pentru învăţământul preşcolar se pune accent pe:
• promovarea conceptului de dezvoltare globală a copilului;
• realizarea unei legături reale între domeniile experienţiale şi domeniile de dezvoltare, fără a căuta
o suprapunere exclusivă a lor;
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• coordonarea eforturilor comune ale celor trei parteneri ai procesului de predare-învăţareevaluare, respectiv cadrele didactice, părinţii, copiii, dar şi a colaboratorilor şi partenerilor
educaţionali din comunitate a căror implicare este la fel de importantă;
• activităţi integrate sau folosind metoda proiectelor;
• organizarea programului anual de studiu în jurul a celor şase mari teme prevăzute de curriculum;
• existenţa în programul zilnic a activităţilor/momentelor/secvenţelor de mişcare;
• folosirea unor metode axate pe necesităţile copiilor.
Metodologia diversificată, îmbinarea dintre activităţile de cooperare, de învăţare în grup, cu
activităţile de muncă independentă reprezintă o cerinţă primordială în educaţia timpurie. Folosirea
metodelor interactive de grup promovează interacţiunea dintre minţile participanţilor, dintre
personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente.
Ştiind că jocul este formă de organizare, metodă şi procedeu, în activitatea instructiv
educativă din grădiniţă, oricare din metodele interactive este un joc cu multiple valenţe formativinformative ce se răsfrâng asupra minţi, personalităţii copilului.
Astfel, utilizarea metodelor interactive:
• dezvoltă şi stimulează capacităţile intelectuale, cognitive, gândirea divergentă, gândirea critică,
gândirea laterală, capacitatea de ascultare, ascultarea activă, capacitatea de comunicare, capacitatea
de înţelegere, de cunoaştere de sine şi recunoaştere a calităţilor partenerilor, coechipierilor,
capacitatea de evaluare şi autoevaluare, capacitatea de sinteză, capacitatea de decizie, de comparaţie
şi generalizare, de descriere, de abstractizare, de argumentare, de aplicare;
• stimulează şi dezvoltă cooperarea şi ajutorul reciproc, spiritul de echipă, competiţia constructivă,
munca în grup, lucrul în echipă;
• dezvoltă şi exersează inteligenţele multiple şi permit instruirea diferenţiată respectând
posibilităţile reale ale copilului în realizarea obiectivelor;
• facilitează învăţarea „altfel” în activităţile integrate;
• stimulează şi declanşează buna dispoziţie, prim asumarea de roluri şi responsabilităţi;
• stimulează copiii să găsească mai multe răspunsuri la întrebări, mai multe soluţii de rezolvare a
unei probleme, a unui caz;
• învaţă copiii cum să înveţe creând momente de relaxare în învăţare jucându-se;
• îmbină armonios învăţarea frontală, cu învăţarea individuală şi pe grupuri;
• învaţă copiii să-şi exprime liber şi curajos părerea şi s-o susţină pertinent cu argumente sau
contra argumente;
• educă răbdarea în respectarea regulilor impuse de joc, de rezolvarea sarcinilor;
• învaţă copiii să formuleze predicţii, să caute soluţii de rezolvare a acestora;
• învaţă copiii să elaboreze „proiecte” sugerând tematici, parteneri, locuri de desfăşurare, mijloace
de utilizare, etc.;
• învaţă copiii să extragă informaţii din mai multe surse;
• implică părinţii alături de copiii în realizarea unor paşi, etape necesare în aplicarea şi rezolvarea
unor sarcini;
• dezvoltă imaginaţia, flexibilitatea, perseverenţa;
• învaţă să formuleze ipoteze, să găsească soluţii de validare/ invalidare a acestora, de a face
legături cauză efect;
• învaţă să aplice în situaţii noi ceea ce au învăţat abordând tema în manieră interdisciplinară,
pluridisciplinară, transdisciplinară;
• dezvoltă noi competenţe.
Folosirea metodelor interactive de grup în activitatea cu preşcolarii permite să
experimentăm, să căutăm noi variante pentru a spori eficienţa activităţii instructiv-educative din
grădiniţă, prin directa implicare a preşcolarului şi mobilizarea efortului său cognitiv.
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Important este însă ca dascălul să fie acela care mereu va căuta soluţii la problemele
instructiv – educative ce apar.
Chiar dacă personalitatea, temperamentul şi stilul pedagogic diferă de la un cadru didactic la
altul, modul în care acesta priveşte copilul, învăţarea şi dezvoltarea acestuia trebuie să fie acelaşi, ca
şi asumarea întregii responsabilităţi pe care o poartă asupra copilului. Numitorul comun al
diversităţii cadrelor didactice îl reprezintă standardele profesionale.
Asigurarea calităţii serviciilor de educaţie timpurie depinde în cea mai mare măsură de
calitatea pregătirii profesionale a cadrelor didactice care lucrează în serviciile de educaţie timpurie.
Un cadru didactic model ar trebui să dețină următoarele competențe:
• competenţa psihopedagogică
• competenţa psihosocială
• competenţa morală
• competenţa profesional-ştiinţifică
De ce este nevoie de toate aceste competențe? Pentru că profesia de educatoare este
complexă şi necesită multă dăruire, profesionalism, timp, studiu, întrebări şi găsirea răspunsurilor.
Pentru atingerea standardelor de performanţă este nevoie de o pregătire profesională
corespunzătoare, de o formare continuă şi nu sporadică, de o schimbare radicală a modului de
abordare a activităţii didactice. În misiunea sa educatoarea, are în vedere toate aspectele pe care le
reprezintă mediul educaţional şi situaţiile didactice. Ea trebuie să fie „expert” în procesul instructiveducativ.
Succesul educaţiei timpurii este rezultatul unei munci stăruitoare, migăloase, desfăşurate cu
pasiune şi responsabilitate de către educatoare în concordanţă cu cerinţele şi valorile societăţii.
Bibliografie:
• - M.E.C.T.S.-,,Curriculum pentru învăţământ preşcolar” (3-6/7 ani), 2008;
• - Silvia Breben, Elena Goncea-,,Metode interactive de grup”, Ghid Metodic. 60 de metode şi 200
aplicaţii practice pentru învăţământul preşcolar”, Craiova: Arves.
• - Silvia Breben ,Mihaela Fulga, Elena Gongea, Georgeta Ruiu- Revista,, Învăţământul Preşcolar
în Mileniul III, Editura Reprogrph, Craiova
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JOCUL – ESENȚA COPILĂRIEI
Prof. Dochia Elena – G.P.N.”Obcini” Suceava
Jocul este o activitatea specific umana, dominantă în copilarie, prin care omul își satisface
nevoile imediat, dupa propriile dorințe, actionând conștient și liber în lumea imaginară ce și-o
crease.
Jocul are o semnificație functională esențiala și nu este un simplu amuzament.
El formează, dezvoltă și restructurează întreaga viață psihica a copilului. Prin joc copiii își
dezvoltă percepțiile, reprezentările, creativitatea, își amplifică posibilitațile memoriei, își formează
însușirile voinței, răbdarea, perseverența, stapanirea de sine. Tot prin joc sunt modelate trasăturile
de personalitate:respectul față de alții, responsabilitatea, cinstea, curajul. Astfel psihologul Ursula
Șchiopu consideră faptul că "jocul stimulează creșterea capacității de a trai din plin cu pasiune
fiecare moment, organizând tensiunea proprie acțiunilor cu finalitate realizată, având funcția de
mare și complexă școală a vieții"
La vârsta preşcolară, jocul cu subiect atinge dezvoltarea sa deplină. Acesta constă în trecerea
de la reflectarea aspectului extern al acţiunii umane spre reflectarea conţinutului lor intern, acela al
semnificaţiilor sociale. La vârsta de 3-5 ani, locul principal al jocurilor copiilor îl ocupă aspectul
extern al acţiunilor cu obiectele. Datele cercetărilor atestă că motivul general, atracţia pe care o
simte copilul pentru joc, constă în repetarea neobosită a aceloraşi acţiuni, fără ca subiectul respectiv
al jocului să evolueze. Astfel pregătind mâncarea pentru păpuşi, copiii repetă aceleaşi acţiuni la
nesfârşit (spălatul vaselor, aşezarea mâncării în farfurie).Dar servirea păpuşilor nu apare în joc; ele
rămân până la urmă flămânde. Prin urmare, semnificaţia socială a acţiunilor umane rămâne
nedezvăluită în joc (în cazul dat, grija părinţilor pentru copii).Prezenţa păpuşii în joc este necesară,
ea dă conţinut subiectului jocului, fără de care acţiunile externe îşi pierd motivarea şi astfel
încetează.
La această vârstă, conţinutul jocului este relativ sărac, subiectul lui fiind instabil. Rolurile pe
care le asumă preşcolarii nu sunt de lungă durată : între copii nu se stabilesc relaţii dictate de
subiectul jocului. Şoferul care conduce maşina nu se îngrijeşte de soarta pasagerilor, nu se stabilesc
relaţii reciproc între ei. Jocul nu reflectă în mod evident relaţiile sociale dintre oameni,semnificaţia
socială a activităţii omului, ci numai aspectul extern al acestei activităţi.
„În jurul vârstei de 5 ani copilul manifestă o mare receptivitate faţă de povestiri, îi plac
episoadele încărcate de întâmplări, este sensibil faţă de deznodământul echitabil moral al
întâmplărilor”
Vârsta preşcolară mijlocie reprezintă un moment de organizare a noi particularităţi în
dezvoltarea psihică. Copilul capătă o atitudine mai receptivă la cererile care se formulează faţă de
el, e vioi, atent, interesat de cele ce se petrec în jurul său, are o atenţie activă faţă de ceea ce
semnifică evenimentele care participă. Este mai reţinut, gândeşte înainte de a vorbi, capacitatea de
cunoaştere se află într-o fază de intensă dezvoltare, manifestă curiozitate. La vârsta de 3-5 ani
copiii, nu sunt în stare să desfăşoare în mod independent jocul didactic. Ei sunt atraşi de acţiunea
jocului, de situaţia lui intuitivă nemijlocită. Impresiile concrete acţionează asupra preşcolarilor mici
mai puternic decât cuvântul educatoarei.
Copiilor le vine greu să înţeleagă sarcina didactică, să realizeze acţiunile de joc, să respecte
în mod independent regulile jocului şi să se conducă după aceste reguli.
De aceea, în grupa mică de 3-4 ani, o singură regulă dirijează conduita tuturor copiilor,
modul lor de acţiune.
În alegerea jocurilor didactice pentru copiii de 3-5 ani necesar este să se ţină seama de toate
aceste particularităţi, prin structura şi conţinutul lor; jocurile trebuie să fie simple şi accesibile
copiilor.Educatoarea trebuie să asigure preşcolarilor mici o cât mai mare posibilitate de mişcare.Cu
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ajutorul mişcărilor se poate reda tot ceea ce este reprezentat în ilustraţii(în variantele jocurilor cu
ilustraţii).Acţiunea trebuie să fie legată întotdeauna de cuvânt, regulile jocului, fiind însuşite mai
greu, vor fi comunicate copiilor succesiv şi alternativ cu demonstrarea acţiunilor de joc.
La vârsta de 5-6 ani subiectul jocului rămâne relativ acelaşi, însă conţinutul lui se
îmbogăţeşte simţitor. Schimbările semnalate se produc în direcţia reflectării relaţiilor sociale dintre
oameni. Acţiunile externe cu obiectele îşi pierd atracţia pentru copil, ele trec pe planul al doilea.
Jocul lor îl ocupă tot mai mult rolurile care încep să reflecte semnificaţia socială a activităţii
adulţilor.
Preşcolarii de 5 ani încep să se înţeleagă reciproc în stabilirea subiectului jocului(„ne vom
juca de-a doctorul”), îşi repartizează rolurile(„doctor”, „soră”, „pacient”), îşi aleg jucăriile şi
obiectele, accesorii pentru rolurile respective(halat alb pentru doctor,pansament pentru soră
etc.).Copii se organizează în jocuri cu subiect mai omogen, iar relaţiile dintre ei se stabilesc şi se
reglementează pe baza rolurilor asumate.
Copiii se comportă într-un mod determinat, aşa cum dictează conţinutul rolului asumat. Ei
manifestă tendinţa de a apropia jocul cât mai mult de realitate, de a proceda la fel ca adulţii.
Preşcolarii sunt nemulţumiţi şi protestează atunci când în desfăşurarea jocului se produc
abateri de la succesiunea reală a acţiunilor efectuate.
Pe plan imaginar, copilul acceptă să substituie un lucru prin altul; în loc de seringă să
folosească un beţişor, în loc de vată un cocoloş de hârtie, în loc de spirt – apă. Aceasta înseamnă
însă că nu schimbă conţinutul şi ordinea reală în desfăşurarea acţiunilor.
„Ceea ce caracterizează jocurile sunt tocmai acţiunile reale din viaţa adulţilor pe care copiii
tind să le reproducă în tocmai. Relaţiile interindividuale sunt controlate din ce în ce mai mult de
regulile implicate în rolurile asumate de către copii.”
În jocul „de-a trenul”, regulile ce decurg din diferite roluri(mecanic,conductorul trenului,
pasageri,şef de gară, casier etc.) determină relaţiile interpersonale dintre copii. Aceste relaţii reflectă
mai mult sau mai puţin adânc, în funcţie de experienţa acumulată de către copii, conţinutul relaţiilor
sociale dintre oameni. În jocul „de-a trenul” funcţia socială a mecanicului este să conducă
locomotiva, să o îngrijească, să o menţină în bunăstare de funcţionare, să transporte călătorii la
destinaţie fară accidente.
Jocurile copiilor la această vârsta nu dezvăluie relaţiile sociale şi semnificaţia socială a
activităţii umane, în toată varietatea şi complexitatea lor. Astfel, mecanicul se ocupă de locomotivă,
dar nu are grijă de călători, şeful de gară intră în relaţii cu mecanicul (semnalizează plecarea şi
sosirea trenului), dar nu intră în relaţii cu pasagerii. Deci, jocurile dezvăluie parţial rolurile şi
funcţia socială a adulţilor O altă particularitate specifică este aceea că pe copii începe să-i intereseze
şi rezultatul jocului. Îi atrage nu numai aspectul distractiv dar şi posibilitatea de a se manifesta în
colectiv, de a-şi arăta iscusinţa şi priceperea.
Datorită faptului că la această vârsta încep să se dezvolte mecanismele inhibitorii, copiii pot
să stea liniştiţi în timpul jocului, să răspundă numai atunci când sunt întrebaţi, când le vine rândul.
Regulile jocului încep să aibă un caracter mai generalizat. Acum devin accesibile şi jocurile cu mai
multe reguli, iar participanţii încep să ţină tot mai mult seama de ele.Regulile să fie formulate şi
explicate în prealabil, să fie demonstrate şi acţiunile pe care copii trebuie să le efectueze în joc.
La vârsta de 6-7 ani raportul dintre rolul asumat în joc şi regulile care decurg din el se
inversează oarecum comparativ cu vârstele precedente. Regulile încep să ocupe o poziţie dominantă
: copiii încep să le respecte şi nu admit nici un fel de abatere de la ele.
Conflictele dintre copii nu mai sunt generate de dorinţa nereţinută de a intra în posesia unei
jucării atractive(ca la preşcolarii mici), nici de a îndeplini un rol preferat(ca la preşcolarii de 5-6 ani
unde încălcarea regulii devine frecvent un motiv al conflictului dintre copii).
Preşcolarii s-au familiarizat destul de bine cu funcţiile sociale aferente diferitelor
profesiuni(doctor, tractorist, militar, profesor etc.) cu semnificaţia socială care stă la baza activităţii
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adulţilor : medicul îngrijeşte de sănătatea bolnavilor, tractoristul ară pământul, militarii apară ţara,
profesorul îi învaţă pe elevi.
Conţinutul jocurilor îl constituie semnificaţia socială a activităţii adulţilor, ceea ce face ca în
desfăşurarea lor să se schimbe însuşi caracterul relaţiilor reciproce dintre copii. . Se accentuează
caracterul colectiv al jocului, se realizează o mai mare concordanţă între acţiunile copiilor, creşte
eficienţa controlului reciproc între participanţii la joc. Dezvoltarea jocului de la un stadiu la altul nu
se realizează de la sine ci sub influenţa îndrumării adultului .Jocurile didactice, după 6 ani ajung la
un nivel şi mai înalt de complexitate.
Copiilor le plac mai ales jocurile în care îşi pot manifesta spiritul de observaţie, concentrarea
atenţiei, prezenţa de spirit, judecata ageră, priceperea de a combina, promptitudinea în
răspunsuri.La aceasta vârsta copiii nu ocolesc, ci dimpotrivă preferă sarcinile care le solicită eforturi
intelectuale, se simt atraşi spre jucării a căror mânuire prezintă dificultăţi(jucării demontabile,
diferite tipuri de mozaic etc.). Ei manifestă interes şi pentru jucăriile care cer îndemânare şi
prudenţă, cum ar fi căpăcelele zburătoare, beţişoarele pentru joc. Sunt captivaţi şi de jocurile care
stimulează perspicacitatea, autocontrolul şi prezenţa de spirit : să-şi frâneze o mişcare, să nu
folosească un anumit cuvânt, să se reţină de la izbucniri de veselie..
Copiii învaţă să înţeleagă şi să aprecieze conduita celor din jurul lor, încep să cunoască în
parte valoarea SOCIALĂ a acţiunilor umane şi prezintă contagiuni importante în conduită(prin
imitare activă şi pasivă), însuşindu-şi numeroase modalităţi de a reacţiona, proprii familiei sau
colectivului de copii cu care vin în contact. Tot acum se constituie cerinţa activă de a fi de folos
celor din jur(mai ales de a fi util adulţilor). Jocul este o activitate complexă, specificăcopiilor,
întoatetimpurilecopiii s-au jucatşi se joacă.
În clasificarea sa O. Decroly are în vedere jocurile care se raportează la dezvoltarea
percepţiilor senzoriale şi aptitudinea motorie,cât şi jocuri de iniţiere aritmetică, jocuri ce se
raportează la noţiunea de timp, jocuri de iniţiere în lectură, jocuri de gramatică şi de înţelegere a
limbajului.
André Demarbre face o clasificare a jocurilor în funcţie de vârsta copilului şi în funcţie de
efortul solicitat : jocuri foarte active, jocuri active, jocuri de slabă intensitate, jocurirecreative şi
jocuri intelectuale. Această clasificare este modificată de autor prin caracterul nesatisfăcător al unui
singur criteriu de clasificare a jocurilor.
Jocurile simbolice sunt împărţite de J. Piaget în funcţie de simbolistică - conştientă şi
inconştientă. În simbolistica de care copiii sau subiecţii umani sunt în genere conştienţi se operează
cu simboluri primare sau conştiente, legate de aspectele multiple ale vieţii, aspecte ce se asimilează.
După J. Piaget asimilarea este un proces comun vieţii organice şi activităţii mintale, fiind ca atare o
modalitate acţională comună fiziologiei şi psihologiei, asimilarea spontană se exprimă prin
imaginaţia creatoare.
În a doua categorie intră simbolistica inconştientă. Acest fel de simbolistică se observă în
situaţiile în care un copil relativ neglijat în familie din cauza naşterii unui alt frăţior, ce se află în
atenţia tuturor, se joacă cu două păpuşi de talie inegală şi face ca în joc cel mic să plece în călătorie
şi cel mare să rămână cu mama. Această simbolistică se crează în domeniul dorinţelor şi
năzuinţelor.
În jocurile de exerciţiu, imaginaţia construieşte conţinutul iar exerciţiul forma, pe când în
jocurile simbolice, imaginaţia simbolică construieşte instrumentul sau forma jocului şi nu conţinutul
său. Jocul prelungeşte şi conturează exerciţii evocate de simbol, în această categorie trebuie trecute
schemele simbolice ce reproduc scheme senzorio-motorii, J. Piaget dând următorul exemplu : un
copil de la un an şi o lună privind tapiţeria camerei în locul unde se află o păsărică strânge mâna, ca
şi cum ar fi prins-o şi-o întinde mamei sale sau când un copil se face că doarme, mănâncă în joc
simbolic.
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Ursula Şchiopu susţine ideea că : „Jocul apare ca o activitate fundamentală formativă şi
dominantă în copilărie, iar munca are aceleaşi caracteristici, din ce în ce mai pregnante, pe măsură
ce se depăşeşte copilăria, este un fel de anticameră vastă şi bogat ornată a muncii.
Aşadar jocul trebuie privit drept activitate care formează, modelează inteligenţa, dar pe de
altă parte permite să se surprindă numeroase din caracteristicile ei.”
De asemenea, jocul prilejuieşte o refacere energetică, o relaxare, o odihnă activă evidentă,
pe când munca se realizează printr-un important consum de energie care trebuie refăcut.
Jocul copiilor poate constitui un teren important de descifrare a capacităţilor psihologice,
inclusiv a celor intelectuale şi a trăsăturilor de personalitate, a aspectelor mai importante ale
sociabilităţii copilului. Ele pot surprinde prin modul în care se joacă.
„Jocul – consideră Ursula Şchiopu – stimulează creşterea capacităţii de a trăi din plin, cu
pasiune, fiecare moment, organizând tensiunea proprie acţiunilor cu finalitate, având funcţia de o
mare şi complexă şcoală a vieţii.”
Bibliografie
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MIJLOACE DE EDUCAȚIE A COPIILOR PENTRU ARTĂ ÎN CADRUL
ACTIVITĂȚILOR ARTISTICO – PLASTICE ȘI MUZICALE
Prof. înv. preșcolar, Doncean Maria
Prof. înv. preșcolar, Curic Monica Elisabeta
Școala Primară "Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava"
G.P.P. "Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava"
Activităților artistico- plastice au rolul de a călăuzi pe fiecare copil spre manifestarea activă
a libertății personale de a gândi, simți și acționa potrivit nevoilor, înclinațiilor, intereselor,
capacităților și posibilităților individuale ale fiecăruia.

Rolul educatoarei este de a încuraja, de a sensibiliza copilul în fața frumosului, de a-l acomoda cu
limbajul și operațiile specifice artei. Procedând astfel și dovedind empatie și respect necondiționat,
educatoarea îl ajută pe copil să se autodescopere, să se armonizeze cu sine, să se descopere și să rezolve
problemele de compoziție și de tehnologie artistică. Perioada preșcolară este prima perioadă în care copilul
manifestă aptitudini și abordează cu destulă ușurință și cu succes domenii ca: muzica, desenul, pictura,
colajul, modelajul.
Culoarea are influență asupra omului, provocându-i impresii, sentimente sau stări psihice diferite.
Noțiunea de culoare apare numai atunci când există lumină. Culoarea este viață, fiindcă o lume fără culoare
se înfățișează moartă. Culorile sunt energii radiante care ne influențează în mod pozitiv sau negativ,
indiferent dacă ne dăm seama de acest lucru sau nu.
Se impune cu tărie necesitate descoperirii și dezvoltării predispozițiilor artistice, care sunt aproape
general comune:

• simțul culorii, actualizat treptat în prezența atributelor cromatice ale naturii (culori calde, culori
reci, pete fuzionate, pete vibrate, pete plate) la cei real înzestrați se manifestă printr-o voluptate
ieșită din comun pentru colori în acorduri strălucitoare, neașteptate,
• simțul formei - se manifestă prin pornirea lăuntrică de a aprecia mintal sau cercetând cu mâna
înainte de a fixa pe hârtie,
• simțul ritmului – care se manifestă prin respingerea energică a uniformității, ritmul liniilor,
culorilor, formelor, va reflecta ritmul demersurilor psihice.
Cadrul didactic îl va instrumenta pe copil cu principalele elemente de limbaj plastic și îl va
stimula să le reproducă, să le transforme (prin modificări, omisiuni, deformări, alungiri, exagerări),
să le asocieze (prin juxtapunere, multiplicare, asamblare, suprapunere).
Principalele elemente de limbaj plastic sunt:
• punctul plastic static sau dinamic pe care preșcolarul îl va multiplica, supradimensiona, antrena
în mișcare; va opera cu punctele pe care le va concentra sau risipi, le va distribui egal sau inegal.
• forma plastică spontană (creată prin scurgere, stropire, pulverizare) sau elaborată (prin analiză,
asamblarea formelor naturale). Aceste forme plastice vor fi supuse descompunerii, amplificării sau
combinării cu unele elemente ale întregului;
• culorile sunt supuse operațiilor de amestecare, juxtapunere, contrastare (contrastul culorii în sine,
contrastul închis-deschis, contrastul rece-cald, contrastul complementar, cel simultan, cel de
cantitate);
• linia – preșcolarul învață să exprime prin linie energie, mișcare, spațialitate, să separe și să
unifice;
Elementele de limbaj plastic vor fi îmbinate cu cele de tehnică:
• dactilo-pictura, care conferă flexibilitate, abilitate în folosirea degetelor și favorizează
armonizarea culorilor prin combinare;
• tehnica tamponului, care conferă libertate în alegerea materialelor și mijlocește fuzionarea
culorilor;
270

Școala Românească în Anul Centenarului Marii Uniri

• tehnica ștampilei, care poate fi aplicată în lucrări colective; suportul ștampilei poate fi variat,
ceea ce conferă imagine asupra posibilităților oferite de natură;
• tehnica conturului, care permite ordonarea elementelor compoziționale, echilibrarea
compoziției (conturul și culoarea se susțin reciproc);
• tehnica scurgerii și suflării, care dezvoltă sensibilitatea pentru armonia cromatică;
• tehnica pieptenelui, care implică un „studiu” despre linii orizontale, verticale, oblice, ondulate,
ceea ce conduce la efecte deosebite.
Tehnicile noi de expresie plastică și procedee ca: fuzionarea, juxtapunerea, tehnica frotajului
mărește curiozitatea copiilor și imprimă activității un caracter atractiv și creativ - exemple relevante
în acest sens sunt exercițiile: „Ne jucăm cu culorile”, „Curcubeul”.
Materialele folosite în pictură facilitează realizarea imaginii artistice de către copil. Astfel,
în afară de suportul obișnuit hârtie, carton, sticlă, faianță, material textil, putem folosi și altele:
• cartoful, morcovul, dopul de plută pentru confecționarea stampilelor („Pădurea de brazi”,
„Motive florale”);
• clorul – pentru tehnica decolorării „Flori de gheață”, „Peisaj de iarnă”, Ghiocei”.
• ceara – pentru tehnica tratării cu ceară – Elementul surpriză se obține folosind o lumânare
aprinsă care se ține aplecată astfel încât din ea să se prelingă pe hârtie picături de ceară topită.
Copiii colorează cu pensula toată suprafața hârtiei în culorile dorite și rămân uimiți la apariția
petelor ivite;
• Gris, nisip, orez, mălai – pentru tehnica tratării suprafețelor („Fructe”, „Omul de zăpadă”,
„Podoabe pentru pomul de Crăciun”).
Educația plastică presupune un efort liber, tonifiant, la care copilul aderă cu plăcere și care
duce întotdeauna la rezultate satisfăcătoare pentru ambii actori ai educației. Pentru aceasta,
educatoarea trebuie să organizeze și să orienteze toate influențele educaționale în jurul copilului; să
țină seama de caracteristicile gândirii lui, asigurând câmpul noțional - afectiv - volitiv în care
manifestarea liberă a relației convergent – divergent să întărească echilibrul interior al copilului; să
stimuleze curiozitatea și curajul de a combina linii, puncte, forme, culori, tehnici de lucru,
întreținând o atmosferă de activitate liberă, de căutări, verificări, întreceri, schimb de idei.
Alături de educația artistico-plastică, educația muzicală este și ea una din componentele
principale ale educației estetice. Cântecele, jocurile muzicale și audițiile sunt mijloace de bază ale
educației muzicale la vârsta preșcolară. Prin intermediul lor, preșcolarii se deprind să asculte
muzică, îndeosebi muzica vocală, și datorită capacității imitative, caracteristica dominantă la vârsta
preșcolară - li se trezește dorința de a cânta ei înșiși. Astfel se formează priceperi și deprinderi
elementare de a interpreta clar, melodios și expresiv piesele muzicale destinate copiilor. Grădinița
acordă pe tot parcursul preșcolarității o atenție deosebită cultivării vocii copiilor, dezvoltării auzului
lor muzical, dezvoltării simțului lor ritmic, melodic și dinamic.
Muzica are deosebite valențe formative, învățarea și practicarea ei constituie o adevărată
„terapie” pentru intelectul copilului preșcolar. Ea educă și dezvoltă o serie de procese psihice:
gândirea, memoria, atenția, afectivitatea, voința etc.
Atunci când preșcolarul cântă urmărim să fie atent la multe operații care, însumate, dau viața
cântecului (este solicitată atenția), trebuie să și amintească textul cântecului (memoria), în cadrul
jocurilor muzicale să respecte anumite reguli, să dea dovadă de acuitate și să fie disciplinat în joc
(atenția, voința, gândirea).
Pentru atingerea obiectivelor prevăzute în Programa instructiv-educativă se organizează
activități și jocuri, exerciții prevocale și vocale care pregătesc aparatul vocal al copiilor pentru
cântare corectă și expresivă, sunt selectate cântece și jocuri muzicale care să faciliteze dezvoltare
aptitudinilor artistice la această vârstă.
Cântecul. Preșcolarii sunt deprinși de timpuriu să asculte muzică, să manifeste interes
pentru ea, li se formează unele deprinderi elementare de a cânta în colectiv și individual, li se
dezvoltă vocea și auzul muzical, simțul melodic, precum și cel ritmic.
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O atenție deosebită trebuie acordată selecționării cântecelor ce se învață cu preșcolarii. În
acest scop, cântecul trebuie să fie accesibil și educativ.
Pentru formarea deprinderilor de a cânta este necesar să dezvoltăm auzul muzical, ca mijloc
de percepere a muzicii și vocea, ca mijloc de redare. Materialul muzical folosit în grădiniță cuprinde
piese muzicale cu un conținut foarte variat: întâmplări și fapte din viața copiilor („La grădiniță”,
„Copilul politicos”, „Familia mea”), fenomene din natură („Ploaia”, „Primăvara a sosit”), aspecte
din viața plantelor și animalelor („Floarea”, ”Brăduțul”, ”Veverița”).
Exercițiile muzicale. În funcție de elementul muzical la care se referă, exercițiile muzicale
se clasifică astfel:
• melodice - aceste exerciții au în vedere relațiile de înălțime ce există între sunetele muzicale;
sunetele înalte sunt asociate cu ridicarea brațelor iar sunetele joase sunt asociate cu lansarea brațelor
în jos.
• ritmice - pentru perceperea duratei sunetelor se realizează prin bătăi ritmice din palme
concomitent cu intonarea unui fragment muzical;
• armonico-polifonice - însoțite de gesturi de către doi copii (unul indică sunetele de sus iar
celălalt sunetele de jos);
• pentru însușirea elementelor de expresie –aceste exerciții sprijină interpretarea artistică, copii
indicând nuanța forte prin îndepărtarea brațelor, iar nuanța pianissimo prin apropierea brațelor;
• de cultură vocală - ținuta corpului, intonația, dicția.
• de mișcare - aceste exerciții se realizează printr-o sincronizare între pași și muzică.
Jocul muzical. În ierarhia mijloacelor folosite în educația muzicală a preșcolarilor, jocurile
muzicale ocupă un loc de frunte deoarece prin structura lor pot rezolva cu mare eficiență
majoritatea obiectivelor prevăzute în programa instructiv-educativ din grădinițe. Jocurile muzicale
îmbină în mod special elementele din joc cu melodia și trec de la simpla executare motorie la o stare
afectivă. Muzica le ridică tonusul, activează și provoacă dorința de mișcare.
Prin jocurile muzicale se urmărește fixarea și consolidarea deprinderilor dar și însușirea de
noi cunoștințe care se realizează nu numai prin cântare, ci și prin mișcare.
Audițiile. Audițiile muzicale susținute în grădiniță ocupă un loc important în educația
muzicală a preșcolarilor. Cu ajutorul acestora se formează de timpuriu la copii dragostea pentru
muzică, priceperea de a desluși unele idei și sentimente pe care le transmite cântecul.
Audițiile muzicale în forme neorganizate constituie primul contact al copiilor cu muzica, iar
cele organizate ocupă un loc însemnat printre mijloacele educației muzicale folosite în grădiniță. Cu
ajutorul acestora se continuă și se îmbogățește experiența preșcolarilor. Copiii sunt deprinși să
asculte, să înțeleagă și să îndrăgească diferite piese muzicale, li se formează capacitatea de
concentrare la un singur stimul, stimulul auditiv.
Audiția muzicală se organizează și se desfășoară în funcție de grupa cu care lucrează cadrul
didactic, de scopul pe care acesta îl urmărește în activitatea obligatorie și în funcție de conținutul și
caracterul pieselor muzicale pe care urmează să le asculte copiii.
Serbările. Există momente în viața copiilor preșcolari care sintetizează în ele amintiri dragi.
Printre acestea se numără și activitățile artistice care au un farmec aparte. Preșcolarii manifestă un
viu interes pentru pregătirea serbărilor și participarea la programe distractive. În cadrul acestor
activități li se formează unele deprinderi de a cânta melodios, de a recita expresiv, de a dansa
elegant etc.
Valoarea educativă a activităților artistice constă în aceea că își aduc contribuția la educație
în general și la educația estetică în special. Succesul și adevărata valoare pedagogică a serbărilor nu
se obțin prin fast și abundență de efecte exterioare ci prin sentimentul măsurii artistice și
pedagogice prin conținut și organizare.
În concluzie educația muzicală cât și cea artistico-plastică ocupă un loc important în viața
copiilor preșcolari și aduc o contribuție de seamă la educația estetică a copiilor, precum și la
educația morală, intelectuală și fizică.
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UTILIZAREA METODELOR INTERACTIVE DE GRUP ÎN EDUCAȚIA
TIMPURIE
profesor învățământ preșcolar Erastov Vasa
Școala Gimnazială ”P. Mușat” Siret G.P.N. Luminița
Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţării experenţiale,
de exersare a capacităţilor de analiză, de dezvoltare a creativităţii copiilor. Specific acestor metode
este faptul că ele promovează interacţiunea dintre preşcolari, schimbul de idei, de cunoştinţe,
asigurând un demers interactiv al actului de predare-învăţare-evaluare. Prin folosirea acestor
metode, preşcolarii depun un efort intelectual, de exersare a proceselor psihice, de abordare a altor
demersuri interdisciplinare prin studiul mediului concret şi prin corelaţiile elaborate interactiv, în
care îşi asumă responsabilităţi, formulează și verifică soluții.
De asemenea, aceste metode activează toţi copiii şi le dezvoltă comunicarea, creativitatea,
independenţa în gândire şi acţiune, îi ajută să ia decizii corecte şi să argumenteze deciziile luate.
Aceste metode presupun respectarea particularităţilor de vârstă, îmbinarea diferitelor forme de
activitate, îmbinarea muncii individuale cu munca pe grupuri şi activitatea frontală, evaluarea
corectă a rezultatelor obţinute şi reconsiderarea relaţiei educatoare-copil. Metodele de învăţare
activă implică copiii în procesul de învăţare în sensul formării lor ca participanţi activi la procesul
de educare, astfel fiind ajutaţi să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să aplice în diferite situaţii de
învăţare ceea ce au învăţat. Aceste metode sunt folosite din ce în ce mai mult în practica
educaţională alături de cele tradiționale sau în combinație cu acestea.
De o reală eficiență s-au bucurat demersurile didactice în care am utilizat anumite metode
interactive de grup în activitatea de la grupă.
Bula dublă - este o metodă de predare-învăţare, uşor de aplicat, care grupează asemănările şi
deosebirile dintre două obiecte, fenomene, idei, concepte etc.. Ea este reprezentată grafic din două
cercuri mari în care se aşează câte o imagine care denumeşte subiectul abordat. De cele două cercuri
mari se află relaţionate prin linii alte cercuri mici situate între cercurile mari în care se specifică
asemănările, iar în cercurile exterioare se specifică caracteristicile fiecărui termen, particularităţile
sau deosebirile. La activitatea din Domeniul Științe (DȘ) realizată prin convorbire cu suport intuitiv
,,Ce ştim despre anotimpuri?” în cercurile mari am așezat imagini reprezentative despre
anotimpurile toamna şi iarna. Copiii au completat două caracteristici ale anotimpului toamna
alegând jetoanele corespunzătoare (cad frunzele, pleacă păsările călătoare), două caracteristici ale
anotimpului iarna (ninge, îngheaţă apa). În cercurile exterioare au ales aspecte specifice care
deosebesc cele două anotimpuri –norul cu picături de ploaie și pomul cu frunze ruginii și fructe,
respectiv norul cu fulgi de zăpadă și pomul desfrunzit. Apoi copiii au selectat două asemănări (
fiecare este un anotimp, fiecare durează trei luni) pe care le-au așezat în cercurile mici din mijloc.
O altă activitate la care am folosit metoda Bula dublă a fost o activitate din Domeniul Limbă și
Comunicare (DLC) -joc didactic ,,În curând voi fı şcolar,,. În acest joc în cele două cercuri mari am
aşezat imagini cu preşcolari şi şcolari, iar copiii au completat cercurile mici din mijloc cu
asemănările existente între preşcolari şi şcolari (sunt copii, se hrănesc şi cresc), iar în cercurile
exterioare au completat cu caracteristicile acestora : preșcolarii frecventează grădinița, se joacă, în
timp ce elevii merg la școală, învață.
Schimbă perechea este o altă metodă interactivă pe care am folosit-o în activităţile cu
preşcolarii. Această metodă are ca obiectiv stimularea comunicării şi rezolvarea de probleme prin
lucru în pereche. Metoda ,,Schimbă perechea” am folosit-o în activităţi de observare, activităţi de
convorbire, activităţi practice. La activitatea de observare cu tema ,,Fructe de toamnă ’’, am urmărit
ca prin lucru în pereche, copiii să descopere cât mai multe caracteristici ale fructelor care se coc în
anotimpul toamna. Am organizat copiii în două cercuri concentrice după ecusoanele pe care le
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aveau în piept, în interior copiii cu frunze galbene, în exterior copiii cu frunze verzi. La îndemnul
educatoarei, copiii au luat din coş un fruct la alegere pe care l-au observat, l-au analizat pentru a
spune totul despre el. Perechea a analizat fructul timp de 3-5 minute. La comanda educatoarei
,,Schimbă perechea’’ copiii din interior s-au deplasat şi au format o nouă pereche. Copiii din cercul
exterior au făcut o sinteză a observaţiilor anterioare şi au continuat analiza cu noua pereche pentru
descoperirea caracteristicilor fructului prin câţi mai mulţi analizatori. Perechile s-au schimbat atunci
când s-au epuizat toate ideile copiilor şi când fiecare copil a făcut, pe rând, pereche cu toți ceilalți
copii din grupă.
Brainstorming-ul, în traducere directă ,,furtună în creier”, sau ,,asalt de idei”, este o metodă
pe care am folosit-o pentru a ajuta copiii să emită cât mai multe idei pentru soluţionarea unor
probleme, fără a critica soluţiile găsite. Această metodă am utilizat-o frecvent în activităţile de
dezvoltare a limbajului pentru a da frâu liber imaginaţiei copiilor şi a le dezvolta capacităţile
creatoare. Cu rezultate bune am folosit brainstormingul în cadrul povestirilor create după un tablou,
sau un şir de ilustraţii, în lecturile după imagini, convorbiri și jocuri didactice.
De exemplu, în activitatea DLC-convorbire cu tema ,,De ce îmi place anotimpul vara?” la
începutul activităţii copiii au stabilit împreună caracteristicile anotimpului vara pornind de la
întrebarea ,,Ce ştiţi despre anotimpul vara?”. Fiecare copil a răspuns printr-un enunţ scurt în ordinea
stabilită fără a repeta ideile colegilor. Ideile emise sunt direct proporţionale cu numărul membrilor
grupului. După enunţarea ideilor, copiii au fost rugaţi să reflecteze asupra lor şi să se pronunţe care
sunt cele mai aproape de adevăr. Au fost subliniate ideile care se încadrau în sarcina didacticăși care
au conturat apoi ideea finală. Aceste caracteristici sunt sunt împărțite în trei categorii:
• Caracteristici care țin de evoluția naturii;
• Caracterisitici care țin de relația omului cu mediul în anotimpul vara;
• Caracteristici care nu se încadrează în nicio categorie și care sunt, ulterior, eliminate.
Această metodă este utilizată cu succes și în cadrul domeniului Științe atât în timpul
activităților liber alese atunci când preșcolarii efectuează experimente privind procesele fizice de
dizolvare, diluare, plutire, cristalizare, procesul de germinație, de înflorire etc fie în cadrul
activităților de cunoaștere a mediului ca disciplină a domeniului la observări, jocuri didactice,
activități de tip out-door. De asemenea această metodă se cadrează la acitivitățile din domeniul om
și societate fie la selectarea tehnicilor, materialelor de lucru, a operațiilor de realizare a produsului
activității, fie la activitățile ce vizează elementele de activitate casnică, elemente de istorie și
georgrafie locală, de viață culturală și socială a mediului apropiat.
Explozia stelară este o altă metodă pe care am folosit-o în procesul instructiv educativ. Este
o metodă de stimulare a creativităţii şi o modalitate de relaxare a copiilor. Ea se bazează pe
formularea de întrebări pentru rezolvarea de probleme. Am folosit această metodă cu bune rezultate
în activităţile de lecturi după imagini, convorbiri, memorizări, povestiri. Ca material didactic am
folosit o stea mare, cinci stele mici de culoare galbenă, cinci săgeţi roşii şi jetoane. Pe steluţa mare
am aşezat o imagine legată de tema abordată, iar pe cele cinci steluţe mici am scris câte o întrebare
de tipul CE ?, CINE ?, UNDE?, DE CE?, CÂND?. Prin folosirea acestei metode, am urmărit
dezvoltarea potenţialului creativ al preşcolarilor, familiarizarea lor cu strategia elaborării de
întrebări de tipul prezentat mai sus, exersarea capacităţii acestora de a alcătui propoziţii interogative
pe baza conţinutului unor imagini şi nu în ultimul rând rezolvare de probleme prin găsirea
răspunsurilor adecvate la întrebările formulate.
Diagrama Venn este o metodă interactivă, de fixare, consolidare şi evaluare a cunoştinţelor.
Această metodă are o largă aplicabilitate şi am folosit-o cu succes în activităţile de observare,
povestiri, convorbiri, jocuri didactice, etc.. Diagrama Venn este formată din 2 cercuri care se
suprapun parţial. În spaţiul care intersectează cele două cercuri am aşezat, desenate sau scrise,
asemănările dintre două obiecte, idei, concepte, iar în cele două cercuri am aşezat aspectele
specifice ale acestora. Pentru fixarea şi evaluarea cunoştinţelor copiilor, am folosit aceasta metodă
în activităţile de povestire, observare, convorbire, fie în etapa reactualizării cunoștințelor, fie la
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dirijarea învățării sau în etapa obțineriii performanței. Cu acelaași succes se utilizează la evaluarea
sumativă și cea finală.
De exemplu, în activitatea din cadrul DLC – convorbire ”Totul despre păsări”, preșcolarii au
realizat o diagramă în care au evidențiat asemănările şi deosebirile existente între păsările de curte
şi păsările sălbătice. De asemenea, am folosit această metodă în jocul didactic ,,În lumea poveştilor”
cu scopul de a verifica cunoştinţele copiilor privind poveştile învăţate. În cadrul acestui joc, copiii
au realizat o diagramă Venn în care au aşezat în cele două cercuri personajele specifice fıecărei
poveşti, iar în arealul în care se suprapun cele două cercuri au așezat siluetele personajelor comune.
Interesant de observat în acest caz este faptul că într-o poveste un personaj poate fi pozitiv, iar în
alte negativ. Acest fapt conduce spre aprofundarea mesajelor poveștilor selectate făcând apel la o
altă metodă.
Pe lângă metodele interactive prezentate mai sus, cu rezultate bune am mai folosit şi alte
metode cum sunt: metoda cubului, turul galeriei, ciorchinele, tehnica blazonului, pălăriuţele
gânditoare, studiu de caz etc.
Modernizarea şi perfecţionarea metodologiei didactice presupune sporirea caracterului activ
al metodelor de învăţământ, adică aplicarea acelor metode care au un pronunţat caracter formativ.
Pentru a realiza o educaţie de calitate centrată pe copil este necesar ca activităţile de învăţare să fie
combinate cu activităţile de cooperare, de învăţare în grupşi de muncă interdependentă.Folosirea
metodelor interactive de grup în activitatea cu preşcolarii mi-a permis să experimentez, să caut noi
variante pentru a spori eficienţa activităţii instructiv-educative din grădiniţă, prin directă implicare a
preşcolarului şi mobilizarea efortului său cognitiv. Adevărata învăţare este aceea care permite
transferul achiziţiilor în contexte noi. Lucrul în echipă a oferit copiilor posibilitatea de a-şi împărtăşi
părerile, experienţa, ideile, strategiile personale de lucru, informaţiile, iar timpul de soluţionare al
problemelor a fost de cele mai multe ori mai scurt.Aşadar, metodele interactive determină
solicitarea mecanismelor gândirii, ale inteligenţei, ale imaginaţiei şi creativităţii. Ele sunt totodată
mijloace prin care se formează şi se dezvoltă priceperile, deprinderile şi capacităţile copiilor, de a
folosi roadele cunoaşterii transformând exteriorul în facilităţi interioare, formându-şi caracterul şi
dezvoltându-şi personalitatea.Am constatat că preşcolarii s-au implicat mai mult în învăţare decât în
abordările frontale sau individuale, au manifestat dorinţa de a împărtăşi celorlalţi ceea ce au
experimentat.
Din multitudinea de metode interactive, am prezentat pe scurt doar câteva dintre cele pe
care le-am aplicat la grupă, metode prin care noul si căutarea de idei conferă activităţii ”un mister
didactic” în care copilul e participant activ la propria formare.
Bibliografıe:
• Breben, S, Goncea, E., Ruiu, G., Fulga, M., – Metode interactive de grup-ghid metodic, Editura
Arves, 2002;
• Breben, S., Ruiu, G., Gongea, E., – Activităţi bazate pe inteligenţe multiple, Editura Reprograph,
Craiova, 2005;
• Gluiga Lucia, Spiro Jodi – Învăţarea activă, Ghid pentru formatori şi cadre didactice, Bucureşti,
2001;
• Jeder, D., Răileanu, D., - Elemente de didactică aplicată în învățământul preșcolar, Metode
didactice – repere și exemplificări, Editura Didactica Publishing House, 2017.
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VALENȚELE FORMATIVE ALE ABORDĂRII INTEGRATE A
CURRICULUM-ULUI PREȘCOLAR
profesor învățământ preșcolar Iacoban Mihaiela
G.P.P. ,,1-2-3” Suceava
Educaţia desfăşurată în grădiniţă reprezintă un ansamblu de demersuri, o abordare complexă
din punct de vedere socio-emoţional, cognitiv, estetic, psiho-motor, cu accent pe elementele
formative astfel încât copilul să fie capabil de însuşirea valorilor umaniste unanimacceptate.
Activităţile didactice abordate în mod tradițional sau integrat , jocul sunt componente cu valenţe
formative ce structureazădirecţiile de dezvoltare a personalităţii copilului, căruia i se ofera şansa
unei optime integrări,tradusă prin posibilitatea de a rezolva sarcini care necesită efort, voinţă,
cooperarea, perseverenţa, respectarea intereselor şi a muncii celor din jur, formarea atitudinii
pozitive faţă demuncă şi educarea sentimentelor morale şi estetice.
Curriculumul pentru învăţământul preşcolar defineşte activitatea integrată ca fiind un
demers didactic global în care graniţele între categoriile de activităţi dispar, activitatea
desfăşurându-se după un scenariu unitar, în scopul investigării unei teme.
Literatura pedagogică actuală descrie integrarea curriculară drept o modalitate
eficientăde proiectare a curriculumului care presupune sintetizarea şi organizarea didactică a
conţinuturilor din domenii diferite ale cunoaşterii, astfel încât să se asigure achiziţia de către
preșcolari a unei imagini coerente, unitare despre lumea reală.
Modalităţile de organizare a activităţilor în spaţiul grădiniței ţin cont de faptul că
preşcolarului trebuie să-i fie satisfăcute trebuinţele fizice, sociale, intelectuale şi dezvoltarea
personalității. Vârsta preşcolară reprezintă un punct crucial în evoluţia şi maturizarea copilului
astfel încât demersul educativ devine o condiţie importantă pentru acestea, condiţie ce se
îndeplineşte prin: crearea unui mediu educaţional adecvat, pentru o stimulare continuă a învăţarii
spontane a copilului şi prin introducerea copilului în ambianţa culturală a spaţiului social căruiaîi
aparţine, în ideea formării lui ca o personalitate autonomă şi conştientă de sine.
Primul pas îl face educatoarea care, acceptând ideea de schimbare şi adaptându-se cu
uşurinţă acesteia, aduce schimbări în modul de a gândi şi acţiona al copilului, al părinţilor acestuia
şi chiar în sistemul educaţional.
Al doilea pas îl reprezintă metodele de predare folosite la grupă şi a rolului educatoarei în
procesul didactic care trebuie să fie legate de vârsta copilului şi să ţină cont de creativitatea şi
încrederea în sine a fiecăruia dintre cei doi factori implicaţi în procesul didactic.
Ultimul pas este necesar în regândirea şi potenţarea valenţelor formative ale mediului
educaţional. Aproape tot ce se află în mediul educaţional în care se mişcă copilul poate constitui
obiectul unei intense curiozităţi din partea acestuia şi, în acelaşi timp, poate conţine ceva interesant
din care el poate învăţa. Educatoarea este cea care creează mediul educaţional favorabil învăţării în
sala de grupă.
Argumentele psiho-pedagogice în favoarea dezvoltării unui curriculum integrat sunt
multiple. Astfel, în planul profunzimii şi solidităţii cunoştintelor dobândite printr-o atare abordare,
plusul calităţii este evident; cei care învaţă identifică mai uşor relaţiile dintre idei şi concepte, dintre
temele abordate în grădiniță şi cele din afara ei; baza integrată a cunoaşterii conduce la o mai rapidă
reactivare a informaţiilor, timpul de parcurgere a curriculum-ului este sporit. În planul relaţiilor
interpersonale: integrarea curriculară încurajează comunicarea şi rezolvarea sarcinilor de lucru
prin cooperare. În ceea ce priveşte rolul cadrului didactic, acesta devine un “facilitator” mai mult
decât o sursă de informare.
Reuşita predării integrate a conţinuturilor în grădiniţă, ţine în mare măsură de gradul de
structurare a conţinutului proiectat, într-o viziune unitară, ţintind anumite finalităţi.
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Această abordare are o eficienţă crescută în creşterea motivaţiei copiilor şi în stimularea
operaţiilor superioare ale gândirii, deoarece învăţarea bazată pe proiect este acţiune de cercetare şi
acţiune practică în acelaşi timp.
Predarea prin proiecte contribuie la învăţarea unui mod de „gândire interdisciplinar” şi a
unui mod de abordare unitar – modul integrat. Maniera integrată presupune abordarea realităţii
printr-un demers globalizat, holistic, în care graniţele dintre categoriile şi tipurile de activităţi
dispar, se topesc într-un scenariu unitar în cadrul căruia tema se lasă investigată cu mijloacele
diferitelor ştiinţe.
Realitatea înconjurătoare nu este compusă din obiecte separate, ci mai ales din realităţi în
care intră aceste obiecte. De aici şi necesitatea desfăşurării activităţilor integrate în care abordarea
realităţii se face printr-un demers global, renunţând la fragmentare. De această dată accentul cade pe
activităţile de grup, nu pe cele cu grupa întreagă. Integrarea se face prin alipirea într-un scenariu
bine închegat a unor conţinuturi care aparţin unor domenii diferite. Aceste conţinuturi au,
bineînţeles, un subiect comun care urmează a fi investigat şi elucidat în urma parcurgerii acestora şi
a realizării obiectivelor propuse. Pentru a fi posibilă abordarea în manieră integrată, educatoarea
trebuie să stabilească cu claritate obiectivele şi conţinuturile activităţilor zilnice, pentru ca pe baza
acestora să stabilească un scenariu al zilei. Activitatea zilnică a copiilor pentru elucidarea
problemelor prezentate va fi canalizată de motivarea făcută la începutul scenariului.
Un alt aspect important îl constituie repartizarea sarcinilor activităţilor zilnice la fiecare zonă
de activitate, în aşa fel încât să fie posibilă realizarea obiectivelor propuse pentru fiecare activitate
comună. La centrele de interes pot fi desfăşurate secvenţe din activităţile comune, acelea care
prezintă un interes deosebit pentru copii şi care permit realizarea obiectivelor. În felul acesta,
întregul program al zilei reprezintă un tot, un întreg cu o organizare şi structurare a conţinuturilor
menite să elimine departajarea diferitelor categorii de activitate.
Abordarea integrată constituie o împletire a conţinuturilor într-o formă atractivă, flexibilă,
mobilizatoare, care conduce activitatea copilului spre investigare, documentare, cercetare şi
aplicarea în practică a celor învăţate. Armonia activităţii integrate este dată de educatoare, care
gândeşte creativ şi face ca activitatea să fie un joc, o poveste cu fază iniţială conţinut şi finalitate. În
prima fază se porneşte de la un punct comun, care iniţiază copiii asupra scopului activităţii şi a
obiectivelor de referinţă.
În momentul în care a făcut cunoştinţă cu ambientul şi cu cerinţa, copilul poate alege
sectorul unde se va juca, pentru ca mai apoi să poată circula şi la alte sectoare unde poate privi sau
acţiona după dorinţă.
Finalitatea activităţii trebuie să cuprindă realizările de la toate sectoarele (în forma în care au
fost făcute) şi să se constituie într-o concluzie care, pentru copii, să devină dorinţa de a se mai juca
în această formulă, iar pentru educatoare să constituie o oglindă a performanţelor fiecărui copil.
Secvenţele iniţiale pot fi abordate în moduri extrem de diferite, mai ales că la mijloc sunt
particularităţile de vârstă ale copiilor, starea materială a grupei, pregătirea profesională a
educatoarei şi imaginaţia ei; important este să fie ceva ce poate fi continuat.
Desfăşurarea activităţii integrate cuprinde parametri daţi de nivelul de cunoştinţe al copiilor,
stadiul priceperilor acestora, obiectivele propuse, amenajarea clasei pe arii de stimulare.
Ex: 1. O povestire clasică este o cale de comunicare într-un singur sens, folositoare numai
pentru copiii pasivi , nepotrivită pentru copiii activi, curioşi care se simt încorsetaţi. În acest caz,
dezvoltarea este impiedicată, e inactivitate şi obstrucţionare a activităţii.
2. O povestire integrată dă posibilitate copilului să înveţe experimentând activ: copilul se
ridică, se mişcă, este activizat şi implicat, i se oferă posibilitatea de a-şi folosi imaginaţia, i se dă
posibilitatea de a fi original.ALA 1 + DLC (povestire) ”Împreună cu Scufița Roșie”-grupa mică
Conținutul de idei , mesajulpovestirii ”Scufița Roșie” este însușit/înțeles de către copii într-o
formă dinamică antrenându-i pe aceștia în refacerea drumului Scufiței către bunicuță prin așezarea
unor pietricele, a construirii unei căsuțe, a unui pod (la centrul Construcții), prin colorarea/ pictarea
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floricelelor culese, a altor elemente întâlnite : ciupercuțe, copaci, păsări (la centrul Artă),
numărarea, trierea, clasificarea în funcție de anumite criterii (la centrul Știință) , prin interpretarea
rolurilor asumate în cadrul jocurilor de rol (scufiță, vânător, bunică, lup), adoptând comportamentul
specific și utilizând cuvinte și expresii din text.
ALA1 + DLC (joc didactic)
”În lumea minunată a poveștilor” copiii de grupă mijlocie au fost antrenați în jocul didactic
”Ne jucăm cu personajele” cu scopul consolidării cunoștințelor despre personajele din poveștile
învățate și exersării calităților expresive ale limbajului. În jocul didactic sunt utilizate materiale
confecționate de copii la centrele de interes (joc de masă, bibliotecă, știință, artă). Astfel, preșcolarii
identifică personajele pe baza siluetelor, plasează personajele în cadrul de poveste corespunzător,
ordonează imaginile în succesiunea logică a desfășurării evenimentelor, formulează răspunsuri la
întrebări legate de conținutul poveștilor, utilizează un limbaj corect din punct de vedere gramatical,
expresii și replici specifice personajelor.
Activitate integrată de o zi : ADP+ ALA1+ DLC (joc didactic) – DPM (traseu
aplicativ)+ALA2
Implicarea preșcolarilor de grupă mare în activitatea integrată de o zi „Ce ne-a adus
primăvara?”oferă posibilitatea copiilor să-și dezvolte capacității de exprimare orală, de
înțelegere și utilizare corectă a semnificațiilor structurilor verbale orale în contexte create prin
situații diverse de învățare precum și exersarea unor deprinderi motrice cu aplicație integrată în
conținuturi ce satisfac nevoia de mișcare și de valorizare a competențelor copiilor. Sarcinile jocului
didactic sunt împletite cu verigile traseului aplicativ oferind dinamism, conținut științific bine
structurat, cu un grad de dificultate ridicat, susținând într-un mod plăcut exersarea, consolidarea,
evaluarea cunoștințelor și comportamentelor vizate.
Finalitatea activităţii poate însemna un concurs, un cadou, o consemnare în jurnalul grupei
sau orice modalitate la îndemâna educatoarei; atunci experienţa copiilor va fi mai motivată decât
este prin ea însăşi şi, mai ales, totul trebuie să fie prin joc.
De ce joc?Pentru că jocul este activitatea preferată a preşcolarului. El satisface în cel mai
înalt grad trebuinţele copilului: de mişcare, de exprimare originală, de realizare a dorinţelor pe care
nu le poate satisface în plan real. În lumea imaginată în joc, copilul se simte puternic, inteligent,
adult, aici el este capabil de fapte eroice, de acţiuni spectaculoase; totul este permis: în joc el poate
reflecta insatisfacţiile proprii asupra păpuşii sau al ursuleţului pe care le ceartă, le hrăneşte. În jocul
de rol el poate fi poliţist, aviator, cosmonaut, vânzător, etc. În joc, copilul este independent, nu are
nevoie de sprijinul adultului, se poate întrece cu colegii care îi sunt egali. Jocul este un mijloc de
cunoaştere şi autocunoaştere, de exersare a socializării primare, de exteriorizare a emoţiilor şi
sentimentelor.
Întregul program se realizează prin joc, printr-un joc organizat, în care copilul are prilejul să
exploreze medii diferite şi să îndeplinească sarcini, fie individual, fie în grupuri mici. Rolul
educatoarei este de a organiza activitatea în aşa fel încât să ofere o paletă variată de opţiuni care
permit realizarea celor propuse la începutul programului.
Atingerea unui obiectiv educaţional nu înseamnă numai obţinerea performanţei respective
din partea copilului, ci presupune, mai ales drumul către acea performanţă, prin oferirea permanentă
de către educatoare a modelului de comportament dorit şi asigurarea de către aceasta a ambientului
educaţional.
De aceea educatoarea trebuie să facă faţă unor cerinţe:
• să organizeze situaţiile de joc în aşa fel încât să ofere copiilor o paletă variată de alternative;
• să discute cu copiii despre anumite limite care trebuie respectate (de exemplu: aici au loc 6 copii,
când terminaţi puneţi lucrurile la loc şi curăţaţi locul, etc)
• să-i încurajeze pe cei care hoinăresc nehotărâţi;
• să-i monitorizeze pe cei ce au tendinţa de a folosi zilnic aceleaşi materiale;
• să fie un ghid bine pregătit teoretic şi practic;
279

Școala Românească în Anul Centenarului Marii Uniri

• să-i liniştească pe cei zgomotoşi şi să –i sprijine pe cei care au nevoie de o atenţie deosebită;
• să creeze în sala de grupă un spaţiu educaţional stimulativ, care să favorizeze experimentul,
interacţiunea şi creativitatea, pentru că atunci când copilul lucrează ne interesează mai mult ce este
în mintea lui decât ce a ieşit din mâinile lui;
• să-i implice pe copii în procurarea materialelor;
• să asigure accesul liber al copiilor, favorizând interacţiunea acestora ;
Fiecare copil are dreptul să aleagă şi să participe la activitatea care-l interesează – acesta
este motto-ul care stă la baza noii abordări educaţionale în învăţământul preşcolar.
Activitatea integrată dă copilului infinite posibilităţi:
• să opteze şi să decidă,
• să fie spontan,
• să devină autonom şi conştient de sine;
• să lucreze independent;
• să fie capabil să experimenteze pe măsura propriilor posibilităţi;
• să hotărască ce are de făcut;
• să înveţe din practică; să se exprime pe el însuşi;
• să aibă roluri active;
• să-şi etaleze priceperile, deprinderile şi cunoştinţele.
Activitatea integrată prezintă avantaje şi pentru că lasă mai multă libertate de exprimare şi
acţiune educatoarei, contribuie la sporirea eficienţei învăţării (deoarece tema de interes transcede
graniţele diferitelor discipline şi organizează cunoaşterea prin îmbinarea, includerea cunoştinţelor
într-un tot), conduce la creşterea capacităţii de aplicare a cunoştinţelor şi la o amplificare a
transferului de idei şi de metode de învăţare de la o activitate la alta. De altfel, activitatea integrată
înseamnă învăţare prin acţiune cu finalitate practică, fiind opusul instrucţiei verbaliste şi livreşti, dă
libertate omului practic, de acţiune independent în gândire.
Activitatea integrată se dovedeşte a fi o soluţie pentru o mai bună corelare a activităţilor de
învăţare cu viaţa societăţii, cultura şi tehnologia didactică.
Abordarea integrată a activităţilor promovează învăţarea centrată pe copil, acesta beneficiind
de:
• mai multă libertate de acţiune;
• posibilităţi de a se manifesta natural;
• oportunităţi de a se implica în pregătirea activităţilor căutând şi aducând diferite materiale de
acasă;
• sporirea încrederii în propriile posibilităţi, devenind capabili să îndeplinească sarcinile ce şi le-au
ales sau li s-au încredinţat;
• educarea capacităţii de a colabora cu copiii de aceeaşi vârstă, de a lucra în grup, de a ajuta la
îndeplinirea sarcinilor echipei;
Educatoarea, preocupată să conceapă scenarii care să ofere situaţii de învăţare interesante
pentru copii, are următoarele oportunităţi:
• cunoaşte mai bine copii;
• încurajează diferite tipuri de comportament, depistează și corectează altele nedorite;
• poate aplica metode noi, activ-participative;
• stabileşte relaţii de tip colaborativ cu celelalte educatoare şi grupe din unitate, cu părinţii
copiilor, cu comunitatea.
Să ținem cont că trăim într-o lume care ne pune la încercare, în fiecare clipă, capacitatea de
a face faţă unor impacturi afective, sociale, de a manifesta reacţii comportamentale în care să nu
uităm demodul în care ne văd ceilalţi, de gradul în care, prin deciziile noastre, i-am putea
afecta.Rapiditatea deciziei de acţiune, calitatea acesteia, depind de educaţia primită, de capacitatea
de a relaţiona cu ceilalţi, de a-şi cunoaşte posibilităţile, de a se putea mobiliza pentru a trece de
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eşec, de deschiderea spre acceptarea părerilor celorlalţi, de puterea de a fi un om bun. Și toate
acestea încep încă din grădiniță fructificând în permanenţă modalităţile de realizare a activităţilor
cu copiii, găsind forme şi mijloace cât mai originale pe care să le adaptăm nevoilor acestora,
sporindu-le în acest fel capacitatea de a aplica cele învăţate în situaţii noi.
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STIMULAREA INTELIGENŢELOR MULTIPLE ÎN GRĂDINIŢĂ
Educatoare Luca Dorina
Grădiniţa cu Program Normal „Obcini” – Suceava
Întreaga activitate pe care o desfăşoară copilul în grăginiţă constituie mijlocul principal prin
care se realizează treptat şi gradat dezvoltarea inteligenţelor multiple în instituţiile preşcolare.
Fiecare copil are diferite tipuri de inteligenţe, de aceea tratarea diferenţiată a copilului privită prin
prisma inteligenţelor multiple presupune din partea educatoarei cunoaşterea fiecărei inteligenţe şi
găsirea acelor oportunităţi care să conducă la depistarea, exersarea şi dezvoltarea acestora.
În grădiniţă activitatea de învăţare se bazează şi pe experienţa socială şi naturală a copilului,
pe imagini, muzică, numere, cuvinte. Educatoarele trebuie să dezvolte prin tehnici de instruire
adecvată aceste inteligenţe multiple care la unii copii excelează unele, la alţii altele.
În cadrul evaluărilor iniţiale efectuate la fiecare început de an şcolar educatoarele observă
copilul în diferite momente ale programului zilnic, în vederea obţinerii unor imagini cât mai
apropiate de realitate.
De exemplu: dacă se joacă singur sau cu alţi copii; dacă îi place mai mult o activitate sau
alta; dacă îi place sau nu să mânuiască calculatorul; dacă îi plac sau nu jocurule de masă; dacă îi
place să audieze o poveste; dacă îi place să înveţe o poezie; dacă îi place să înveţe folosind
imaginile; dacă îi place arta;
Prin strategii de evaluare adecvate am descoperit copii ce au darul cuvintelor. Aceşti copii
inteligenţi din punct de vedere lingvistic înţeleg mai bine lumea prin intermediul cuvintelor vorbite
şi apoi scrise; au un interes deosebit pentru basme, poveşti, poezii; le plac ghicitorile, jocurile,
dramatice, jocurile de cuvinte; sunt interesaţi să înveţe o limbă străină;
Copii ce au darul imaginilor
Copiii depistaţi cu această inteligenţă înţeleg mai bine lumea prin intermediul vizualizării şi
orientării spaţiale. Acestor copii le face plăcere: să demonteze jucăriile şi să le monteze la loc; să se
joace cu puzzle; să construiască un obiectiv din cartierul lor;
Copii ce au darul muzicii
Copiii cu acest dar înţeleg mai bine lumea prin: ritmuri şi melodii; fredonează şi
interpretează melodii; cântă din voce sau la un instrument; au ureche muzicală, cântă bine, ţin
ritmul;
Copii ce au darul trupului
Acestor copii le place: mişcarea fizică şi experienţele tactile; să alerge; să meargă în
excursii; să facă plimbări; să danseze;
Copii ce au darul numerelor şi al logicii
Copiii depistaţi cu inteligenţe logico-matematice înţeleg cel mai bine lumea prin cauzeşi
efecte: fac rapid calcule mintale; le plac jocurile şi problemele care necesită raţionamente;
Copii ce au darul naturii
Copiii inteligenţi din punct de vedere al mediului înţeleg cel mai bine lumea prin
intermediul mediului lor. Acestor copii le place să lucreze şi să-şi petreacă timpul în aer liber .
În urma evaluărilor făcute, cunoscând bine copilul, educatoarei îi revine sarcina să sprijine
copiii pentru a-şi dezvolta inteligenţa predominantă, dar şi inteligenţa mai puţin dezvoltată, acest
lucru putând să se realizeze prin exerciţiu.
Pentru dezvoltarea inteligenţelor multiple în toate unităţile preşcolare se foloseşte un bogat
material didactic: nenumărate seturi de jucării; jocuri de masă; diferite truse de construcţie;
materiale şi aparate pentru educaţie fizică (corzi, mingi, spaliere, scăriţe); planşe, cărţi, reviste
pentru copii, atlase; materiale din natură; instrumente muzicale;
La aceste materiale clasice se adaugă şi mijloace audio-vizuale: -casetofonul,
retroproiectorul, diapozitivele, diafilmul, video, cd-uri şi mai nou calculatorul, care este la modă şi
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care poate fi mânuit de copiii ce au coordonare vizuală foarte bună, pentru a putea opera singur şi
rapid.
Inteligenţele multiple apar ulterior pe parcursul anilor şi a activităţilor desfăşurate. Ele
constituie baza curriculum-ului preşcolar, deoarece se crează oportunităţi de a exersa aptitudinile
înnăscute sau obţinute prin exerciţiu în activităţile opţionale ca „Matematică distactivă”, „Clubul
curioşilor”, ce vizează capacităţi specifice unei anumite inteligenţe.
Bibliografie:
• Breben, Silvia, Ruiu, Georgeta, Gongea, Elena –“Activităţi bazate pe inteligenţe multiple”, vol.
III, Editura Reprograf, 2005.
• M.E.C. – “Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţele de copii” Bucureşti, Editura
Val & Integral, 2005.
• Ezechil, L; Păişi-Lăzărescu, M. – “Laboratorul preşcolar, ghid metodic”, ediţia a II a revizuită;
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INDIVIDUALIZAREA ÎNVĂȚĂRII LA COPIII PREȘCOLARI
profesor învățământ preșcolar Lungu Geta
G.P.P.”1-2-3” Suceava
Realizarea obiectivului principal al educaţiei preşcolare, acela de a permite fiecărui copil săşi urmeze drumul său personal de dezvoltare şi creştere, impune tratarea lui diferenţiată şi
individualizată.
„A individualiza învățământul înseamnă să se țină seama de resursele autoeducative ale
fiecărui copil, adică în fond, de individualitatea sa” (pedagogul francez Couchet). In condițiile în
care conținutul activității desfășurate de fiecare copil (individual) este același pentru toți copiii din
grupă, fară a fi nuanțat pentru a-l adapta posibilităților fiecăruia, nu se realizează o autentică
instruire individualizată. Pentru a reduce confuzia care se poate face între cele două concepte:
munca individuală independentă și individualizare, Jean Vial prefera conceptul de munca
personalizată pentru a desemna activitatea realizată individul dar cu conținut diferențiat.
La intrarea în grădiniță, unii copii prezintă lacune care îi diferențiată de ceilalți, care pot fi
cauzate de o dezvoltare psihointelectuală mai lentă, sau pe parcursul anilor, pot fi accentuate de
frecvența slabă la grădinița. In acest caz, educatoarea trebuie să identifice acele sarcini care îl vor
ajuta pe copil sa înlăture lacunele (va proiecta activități de recuperare). Aceasta activitate, în acord
cu necesitatile copilului, implică tratare diferențiată.
Tratarea personalizată, individualizată constă în îndeplinirea unor sarcini de lucru aparte, de
către fiecare copil, în mod independent, sarcini corelate cu specificul și cu necesitățile de dezvoltare
ale respectivului copil. In felul acesta, fiecare copil își însușește deprinderi de muncă individuală, se
obișnuiește cu diferite responsabilități, fiind independent în gândire și comportament, își revizuiește
lacunele, iar educatoarea poate să aprecieze exact capacitatea fiecărui copil tratat separat. Această
abordare are totuși câteva limite: afectarea unui timp special pentru formularea sarcinilor, efortul
sustinut pentru identificarea sacinilor relevante, izolarea copiilor pe parcursul activității.
Pregătirea activității
Depistarea acelor trăsături care ii diferențiază pe copii reprezintă operația inițială – premisa
oricărei acțiuni de tratare diferențiată și individualizată. Educatoarea trebuie să fie preocupata de:
• cunoașterea particularităților psihice, a intereselor, a inclinațiilor, a vieții afective a fiecărui
copil;
• „clasificarea” psihologică a copiilor în procesul instruirii, cu referire la particularitățile activității
de gândire si ale capacității de învățare;
Evaluarea psihointelectuală se bazează pe testarea inițială, continuă sau sumativă și pe
observarile curente practicate la grupă în contextul unor activități cu conținut diferențiat al învățării.
Se pot identifica categorii de copii cu resurse intelectuale reduse, medii (normale) și cu aptitudini
deosebite.
Organizarea grupurilor de lucru
Individualizarea poate fi gândită în funcție de potențial (bun și foarte bun), nivel de vârstă,
aptitudinile, talentul și interesul manifestat de către copii. Pentru a dinamiza procesul
individualizării pot fi constituite grupuri eterogene ( grupuri verticale) cu diferențe de vârstă.
Sarcinile de lucru date fiecărui copil pot fi diferențiate sub aspectul obiectivelor. Structura
grupurilor nu are caracter permanent, este mobilă, temporală, în funcție de evoluția fiecărui copil –
locul lui putând fi schimbat în ierarhia grupului de la o etapa la alta, de la un conținut al învățării la
altul.
Desfășurarea activității
Pe tot parcursul activității copiii au rezolvat sarcini diferite pe categorii: pentru copii rapizi
în gândire cu potențial foarte bun, pentru copii cu un ritm mai lent și potențial bun și pentru copii
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care au lacune. Fișele diferențiate, cu sarcini individuale, pregătite cu multă atenție de educatoare
după ce au cunoscut în prealabil fiecare copil în parte, oferă posibilitatea reală a individualizării
actului didactic. Mai mult decât în orice domeniu experiențial, în cadrul domeniului știință se
formează nivele de gândire şi ritmuri de lucru foarte variate, uneori chiar specifice fiecărui individ.
Folosirea modului de învăţământ individual şi mai ales a muncii diferenţiate, oferă posibilitatea de a
obţine cele mai bune rezultate în munca didactică: deprinderi temeinice de muncă intelectuală,
cunoştinţe asimilate precis şi capacitatea e a le aplica în practică, dezvoltarea corespunzătoare a
proceselor psihice. Jocurile exercitiu, utilizarea fişelor sunt procedee care permit fiecărui copil să
execute o muncă personală mai bine adaptată posibilităţilor sale intelectuale. Fişele pot fi aplicate
cu condiţia să cuprindă sarcini care să nu depăşească nivelul de înţelegere a copiilor,
particularităţilor lor psihice şi cerinţele programei şcolare, care trebuie concepute, structurate,
integrate, corectate şi valorificate în lecţie.
Fişele de lucru pot fi concepute în aşa fel încât să aibă o formă atractivă (culoare, desene) iar
gradarea lor nuanţată a dificultăţilor pot transforma fişele de exerciţii într-o activitate plăcută
copiilor.
Model de sarcini diferenţiate, la grupa mijlocie, în cadrul activităţii de predare a numărului 5
pentru fiecare grup .
Grupa I (nivel minim)

Grupa II(mediu)

Grupa III (nivel de performanţă)

Desenează pe etichetă „tot
atâtea” linii câte elemente
sunt în mulţime.

Completează numărul de
elemente din
mulţime,aşa încât să
fie”tot atâtea”cât arată
cifra.

Colorează cu albastru şirul cu”tot
atâtea”elemente câte cercuri sunt pe
etichetă şi asociază cu cifra
corespunzătoare.

Colorează „tot atâtea” ouă

Desenează „tot

Colorează cu verde cu un element
mai puţin decât numărul cercurilor
de pe etichetă şi asociază cu cifra
corespunzătoare.

In cazul grupelor verticale se constată o serie de avantaje :
• Creșterea gradului de cooperare între copii prin realizarea unor sarcini comune echipei, sub
principiul că nu pierde nimeni, toată lumea participă, se joacă și victoria este colectivă. Nu exista
competiție.
• Dezvoltarea autonomiei. Atelierele de lucru îi ajută pe copii să găsească echilibru între libertate
și autonomie.
• Întărirea vieții de grup. Socializarea este arta și capacitatea de a trăi cu ceilalți.
• Un spațiu mai mare pentru inițiative. Copiii au ocazia să își aleagă activitățile, să discute și să
intre în contact cu copiii pe care îi preferă.
• Un spațiu mai mare pentru creativitate. Copiii, profitând de libertate, lasă liberă imaginația,
împărtășesc cunoștințe cu alți copii, au ocazia să descopere modalități noi de abordare a jocurilor.
Copii se angajează plenar în activitate, se simt ajutați, înțeleg că eșecurile sunt de natură
temporală.
Grădiniţa trebuie să-i ofere copilului un ambient bine organizat, care să încurajeze copilul,
să-i permită să aibă iniţiative, să-i dezvolte creativitatea, să-i dezvolte tendinţa de a acţiona în
cooperare cu cei din jur. Acest ambient trebuie să-i ofere copilului posibilitatea de a explora
necunoscutul, de a exersa acţiuni şi activităţi învăţate şi desfăşurate.
Astfel îşi găsesc motivaţia zonele educaţionale numite centre de interes care contribuie în
mod definitoriu atât la dezvoltarea creativităţii şi iniţiativei copiilor, cât şi oferă educatoarei
posibilitatea de a observa, evalua ,corecta nivelul psihic şi intelectual al fiecărui copil.
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Spaţiul amenajat pe arii de stimulare ajută copiii să-şi dezvolte personalitatea prin faptul că
le lasă posibilitatea de a alege singuri unde, cu ce, cu cine şi cât se joacă, îşi asumă responsabilităţi
pentru alegerile făcute, percep activităţile ca fiind reuşite deoarece sunt potrivite nivelului lor de
dezvoltare şi nu vor resimţi o frustrare ca urmare a faptului că sunt constrânşi să participe la
activităţi care sunt fie prea dificile, fie prea uşoare. Alegând singuri şi asumându-şi
responsabilitatea deciziei, copiii devin independenţi, capabili să se descurce singuri, încrezători în
propriile forţe ceea ce duce la formarea unei imagini de sine pozitive.
Una din responsabilităţile cele mai importante ale educatoarei este de a-i sprijini/ ajuta pe
copii să înveţe din propria lor experienţă. Folosind situaţiile de învăţare ivite în contextul
activităţilor de joc, acesta trebuie să le furnizeze permanent ocazii de acţiune trezindu-le şi totodată
stimulându-le responsabilitatea. Oferind preşcolarului un mediu securizant şi stimulativ educatoarea
îl face încrezător în forţele sale, creativ, capabil să-şi asume decizii şi responsabilităţi după puterile
sale, construindu-i şansa la independenţă şi libertate de exprimare, care îl va ajuta în viitor.
Cadrul de învăţare trebuie să ţină seama de particularităţile fiecărui copil. El este în
dependenţă de informaţiile culese despre copiii grupei. Materialele dispuse în arii trebuie să fie
variate şi să motiveze curiozitatea preşcolarilor pentru a-şi urmării propriile interese şi investigaţii.
Fiecare copil are nivelul său de cunoaştere, psihomotricitatea sa, o dezvoltare psihoafectivă care îi
este proprie, un limbaj care îl caracterizează şi propriul său nucleu de personalitate care îl
diferenţiază de ceilalţi.
Totodată, curriculumul pentru învăţământul preşcolar promovează conceptul de dezvoltare
globală a copilului, considerat a fi central în perioada copilăriei timpurii. Perspectiva dezvoltării
globale a copilului accentuează importanţa domeniilor de dezvoltare a copilului în contextul în
care, în societatea de azi, pregătirea copilului pentru şcoală şi pentru viaţă trebuie să aibă în vedere
nu doar competenţele academice, ci în aceeaşi măsură, capacităţi, deprinderi, atitudini ce ţin de
dezvoltarea socio-emoţională (a trăi şi a lucra împreună sau alături de alţii, a gestiona emoţii, a
accepta diversitatea, toleranţa etc.), dezvoltarea cognitivă (abordarea unor situaţii problematice,
gândirea divergentă, stabilirea de relaţii cauzale, etc., asocieri, corelaţii etc.), dezvoltarea fizică
(motricitate, sănătate, alimentaţie sănătoasă etc.).
Ariile de interes asigură o planificare flexibilă şi deschisă activităţilor. Utilizarea ariilor de
interes ajută educatoarea să observe, să-şi organizeze şi să-şi planifice activitatea într-un mod
nerigid şi deschis nevoilor de dezvoltare ale copiilor. Circulaţia liberă între arii şi interacţiunile ce
se stabilesc în joc crează copiilor tot mai multă independenţă şi încredere în forţele lor. În acelaşi
timp, se trezeşte interesul manifestat pentru o arie sau alta şi posibilitatea satisfacerii lor. Copiii îşi
întăresc motivaţia pentru învăţare şi acţiune şi sentimentul de siguranţă pe care îl dă produsul
propriei activităţi.
Cel mai mare avantaj, pentru copii, îl reprezintă independenţa în acţiune şi creativitatea
soluţiilor, particularităţi care sunt formate prin amenajarea spaţiului educativ în arii de interes. De
aceea, sunt apreciate toate produsele copiilor dar şi procesul de realizare a lor.
Iată, de exemplu centrul „Bibliotecă”este locul liniştit, confortabil, unde ei se pot retrage
pentru a se relaxa şi a se bucura de lumea cuvântului scris asociată cu imaginea. În această arie de
interes, educatoarea desfăşoară activităţi cu caracter diferentiat prin care copiilor li se dezvoltă
imaginaţia, se îmbogăţeşte vocabularul (povestiri, repovestiri, lecturi după imagini,
convorbiri,memorizări) se dezvoltă cursivitatea şi coerenţa exprimării, prin efectuarea de exerciţii
logopedice, se îmbogăţeşte capacitatea de discriminare vizuală. Se învaţă şi se formează respectul
pentru carte.
În centrul de interes „Joc de rol”copiilor le place să se joace „de-a ceva”. Aici născocesc o
serie de diverse scenarii de joc, în funcţie de ceea ce îi interesează.
Prin intermediul activităţilor din această arie de interes educatoarea are posibilitatea să
activeze copiii timizi, să-i tempereze pe cei mai dinamici, prin diversele roluri pe care aceştia şi le
asumă în joc, să exerseze deprinderi de autonomie personală, să le formeze şi consolideze
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deprinderi sociale, de cooperare, să le dezvolte limbajul, creativitatea acestuia, să le stimuleze
învăţarea spontană şi să îl pună pe copil în ambianţa culturală a spaţiului social în care el va deveni
o personalitate independentă şi conştientă de sine. Educatoarea are posibilitatea să valorifice
potenţialul fizic şi psihic al copilului, ţinând seama de ritmul propriu, de nevoile sale afective, şi de
activitatea fundamentală- jocul; Astfel, se îmbină elementul didactic, instructiv cu cel de
divertisment în care copilul se implică cu stări emoţionale complexe care genereaza noi
comportamente mult mai adaptate situatiilor create.
Centrul de interes „Construcţii”oferă posibilităţi multiple de realizare a activităţilor
recuperatorii şi ameliorative, educatoarea ajută copilul:
• în domeniul afectiv, să exerseze folosirea în comun a lucrurilor şi cooperarea cu ceilalţi;
• planificarea în grup pentru atingerea unui obiectiv comun; aptitudini de negociere; creativitate;
bucuria lucrului bine realizat;
• în domeniul fizic: dezvoltarea musculaturii, coordonarea ochi –mână, înălţime, greutate, număr,
• în domeniul limbajului: descrierea construcţiilor, comunicarea unor idei.
În domeniul dezvoltării intelectuale: să cunoască şi să opereze cu formele, culorile,
dimensiunile obiectelor; să opereze cu mulţimi de obiecte, să facă raportări cantitate-număr- cifră.
În centrul de interes „Jocuri de masă”,manipulând piesele acestor jocuri, copiii îşi dezvoltă:
coordonarea ochi –mână, musculatura mică, capacitatea de discriminare vizuală, deprinderi de
îmbinare, triere, aşezare în ordine, clasificare, numărare, punere în corespondenţă, percepţiile de
culoare, mărime, formă, sociabilitatea, capacitatea de a rezolva probleme, sentimentul de bucurie la
realizarea unor sarcini.
Prin intermediul activităţilor din centrul „Artă”copiii arată cum gândesc, simt şi văd lumea,
exprimându-şi astfel potenţialul creator. Majoritatea copiilor iubesc această arie de stimulare iar
educatoarea poate să consolideze şi să evalueze modul in care copiii:
• exprimă în limbaj plastic elemente diferite,
• identifică culorile, nuanţele, materialele şi accesoriile folosite,
• modelează, exersând tehnici de lucru diferite,
• decupează, îmbină, selectează diferite obiecte,
• să utilizează tehnici specifice
• apreciază frumosul în lucrările proprii şi în artă.
Centrul „Ştiinţă” poate fi conceput gen laborator multifuncţional, astfel încât să-i permită
copilului însuşirea şi consolidarea de cunoştinţe diverse. O mare influenţă trebuie să exercite asupra
copilului cadrul ambiental care să-i incite curiozitatea şi să-i producă plăcere. Acest cadru este
amenajat în funcţie de anotimp şi de teme de interes pe o perioadă determinată.
Obiectivele urmărite în cadrul activităţilor individualizate din cadrul acestui centru sunt de
natură să-i încurajeze pe copii să exploreze, să facă experienţe simple, să descopere anumite
caracteristici ale obiectelor, să ordoneze şi să clasifice, să formuleze întrebări şi răspunsuri în
funcţie de investigaţiile făcute.
Deosebirile dintre copii sunt evidente, fiind legate de capacităţi individuale şi modalităţi de
structurare pe plan mental relativ constant, de aici rezultă necesitatea nuanţării formelor de muncă, a
metodelor folosite, a ritmului de lucru, în funcţie de capacitatea de asimilare dovedită de copil.
Creşterea eficienţei actului didactic este dată de îmbinarea formelor de organizare pentru a realiza o
predare diferenţiată, dată atât de diferenţierea conţinuturilor cât şi de alegerea metodelor şi
procedeelor adecvate în funcţie de particularităţile fiecărui copil.
Tratarea individualizata a copiilor presupune o adaptare reciprocă între cerinţele grădiniţei şi
posibilităţile copiilor. De aceea,orice acţiune de individualizare a instruirii trebuie să pornească
întotdeauna de la sesizarea trăsăturilor comune, dar şi a deosebirilor dintre subiecţi, deosebiri
referitoare la tipul dominant al proceselor nervoase superioare, dezvoltare intelectuală, capacitate de
învăţare, ritm de lucru, interes, înclinaţii,etc., cunoaşterea şi respectarea particularităţilor psihofizice
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de vârstă şi individuale constituind o condiţie sine qua non a intervenţiilor educatorului al cărui
scop este construcţia personalităţii preşcolarului
Toate aceste fenomene pot fi stăpânite de educatoare, copiii pot fi ajutaţi să le depăşească şi
se poate ajunge la un confort psihic favorabil copilului, dacă acesta este cunoscut şi evaluat sub
toate aspectele, pentru a putea şti ce modalităţi de intervenţie psihoeducaţională trebuie adaptate la
nivel individual sau la nivel de colectivitate.
Acest lucru o îndeamnă pe cea care a îmbrăţişat misiunea de educatoare să fie la înălţimea
chemării. ,,În profesia de educatoare se îmbină mai mult ca oriunde ştiinţa cu arta, tehnica de lucru
cu talentul, experienţa cu iniţiativa, tactul cu măiestria, calmul cu entuziasmul, căutările cu
siguranţă”(Dumitru Salade, Didactica, Editura didactică şi pedagogică,1982)
Educatoarea este ,,arhitect al sufletului de copil”, oferind dragoste, fără de care nu poate
exista nici o legătură de viitor, nici colaborare, nici învăţare cu copiii. Educatoarea oferă iubire
necondiţionată, prin tot ce întreprinde, prin exemplul personal, prin căutare şi dăruire contribuie la
modelarea personalităţii copilului, în stadiul cel mai hotărâtor al devenirii sale - preşcolaritatea.
Educatoarea să aibă tact, răbdare, mobilizare, creativitate, dăruire, colaborare, unitate de cerinţe cu
familia şi şcoala.
Obiectivitatea, tratarea cu respect a copiilor, iubirea responsabilă, seninătatea sufletească,
încrederea în devenirea copilului, optimismul pedagogic în relaţia educatoare-copii, sunt câteva din
ingredientele reţetei care contribuie la optimizarea strategiilor psihopedagogice de tratare
diferenţiată, care asigură un climat tonic, încurajator, de bună dispoziţie, având ca efecte
menţinerea tonusului motivaţional-afectiv al copiilor din grupă şi dorinţa lor de participare la
activităţi şi la propria formare.
Pe măsură ce vom ajunge să cunoaştem copiii pe care îi avem în grijă, străduindu-ne
permanent să le înţelegem firea , personalitatea, vom putea identifica treapta pe care se află
fiecare pe scara dezvoltarii şi, oferindu-le cunoştinţe, ocazii de dezvoltare şi căldură sufletească,
îi ajutăm să urce cu încredere pe această scară.
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IMPLICAREA STILURILOR SENZORIALE ÎN ÎNVĂŢAREA PE BAZA
PROIECTELOR TEMATICE LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ
profesor învățământ preșcolar Niță Niculina
G.P.P. „1-2-3” Suceava
“Şi ca totul să ţi se imprime mai uşor trebuie apelat, ori de câte ori este posibil, la simţuri .. să fie
unite auzul cu vederea şi gustul, cu mâna ..., materia care trebuie învăţată să nu fie doar expusă, ca
să pătrundă numai în urechi, ci ea trebuie prezentată şi prin imagini, ca astfel reprezentarea să se
imprime ochiului, urechii, intelectului şi memoriei.(...) Prin intuiţia reală se începe învăţarea şi nu
prin descrierea verbală a lucrurilor.” (J.A. Comenius, Didactica Magna).
Didactica modernă recomandă ca învăţarea realizată de copii să fie activă şi interactivă, să
presupună implicarea deplină a acestora (intelectuală, motrică, afectiv volitivă), să aibă la bază
activităţi practice, experimentale, să se realizeze prin conexiuni intra şi interdisciplinare, pe un fond
euristic şi problematizant, să stimuleze gândirea activă, critică şi creatoare a copiilor.
Construcţia cunoştinţelor este un drum lung de căutare punctat de numeroase tentative ale
copilului de a efectua coordonări necesare asupra cunoştinţelor şi de a atinge un nivel superior al
înţelegerii. Acest nivel este rezultatul activităţii sale directe, realizată cu sprijin, prin care îşi poate
structura propria cunoaştere, îşi valorifică experienţa anterioară, îşi face o reprezentare de anticipare
a soluţionării.
Alegerea unei strategii corespunzătoare unui stil de învăţare nu reprezintă o simplă opţiune.
Profesorul trebuie să ţină seama de prezentarea informaţiilor în conformitate cu logica ştiinţei şi a
didacticii, prezentarea unor situaţii cât mai apropiate de realitatea imediată a copilului, de gradul de
valorificare a experienţei cognitive sau practice. În formularea sarcinilor trebuie să se facă apel şi la
informaţiile nonformale şi informale ca experienţe reale ale copilului ce trebuie clarificate, înţelese,
corelate şi introduse în experienţa cognitivă conştientizată. Spaţiul educaţional trebuie să permită
activitatea individuală cu materiale suport şi activităţi de grup iar climatul să fie stimulativ, să
încurajeze afirmarea şi interacţiunile.
Modul în care învaţă copiii variază foate mult. Fiecare are puncte forte şi puncte mai slabe
care pot fi dezvoltate şi îmbunătăţite printr-o instruire eficientă. Învăţarea pe bază de proiecte
reprezintă o modalitate foarte bună de a utilize punctele forte ale copiilor pentru a-i sprijini să înveţe
autonom.
Sarcinile de proiect care le dau copiilor posibilitatea de a-şi folosi stilurile individuale de
învăţare nu sunt totuşi o cale directă pentru dezvoltarea gândirii de nivel superior. Este posibil să se
creeze produse care reflectă o gândire superficială. (Ennis, 2000). Cu toate acestea, factorii
motivaţiei asociaţi cu alegerea, atunci când stilurile individuale de învăţare sunt vizate în cadrul
proiectelor, sugerează că predarea în vederea dezvoltării capacităţilor de gândire în contextul
stilurilor individuale de învăţare sporeşte probabilitatea ca elevii să dezvolte aceste capacităţi.
Folosirea tehnologiei în proiecte le oferă de asemenea elevilor oportunităţi de a alege cum să
înveţe, permiţându-le să valorifice punctele forte ale propriilor stiluri de învăţare. Folosirea softurilor educaţionale, a compoziţiilor muzicale îi poate ajuta pe elevi să înveţe conţinuturile şi să-şi
dezvolte capacităţile de gândire în moduri care ţin cont de aptitudinile şi interesele lor.
Identificarea stilurilor de învăţare contribuie la înţelegerea relaţiilor dintre copii şi actul
învăţării.
Determinarea stilului de învăţare a preşcolarului este esenţială pentru viitoarele performanţe
şcolare ale lui. Dacă abordarea în realizarea sarcinilor şcolare este corespunzătoare, iar motivaţia
pentru învăţare este insuflată de timpuriu, atunci succesul preşcolar, şcolar şi, mai târziu cel
profesional este garantat.
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Dascălii au permanent în vedere cercetarea modului cum învaţă copiii şi identificarea
modalităţilor potrivite de formare a abilităţilor necesare învăţării eficiente. Procesarea informaţiilor,
folosind cu precădere unul dintre analizatorii senzoriali, are implicaţii profunde şi asupra modului în
care învăţăm.
Stilul de învăţare ne însoţeşte de când ne naştem. Nu este un „dat” pe viaţă. Este o
„structură flexibilă”. (Băban, A., 2001) 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.
Învăţarea eficientă se realizează când cadrul didactic este capabil să descopere punctele tari
ale elevilor şi să construiască la aceştia capacitatea de a învăţa într-o gamă largă de stiluri.
Din varietatea stilurilor de învăţare, cel mai frecvent discutat în literatura de specialitate şi
anume, este cel care are drept reper de clasificare modalitatea senzorială, adică stilul vizual, auditiv
şi kinestezic (cunoscut sub denumirea de modelul VAK).
Invăţăm cu ajutorul a trei receptori senzoriali principali – vedere, ascultare şi atingere
(kinestezic). Majoritatea copiilor le folosesc pe toate cele trei pentru a recepta informaţii. Cu toate
acestea, unul sau mai multe dintre aceste stiluri de receptare sunt dominante. Stilul dominant
defineşte modalitatea cea mai bună prin care o persoană poate acumula noi informaţii prin filtrarea
conţinutului care urmează să fie invăţat. Acest stil poate să nu fie întotdeauna acelaşi pentru toate
sarcinile. Copilul poate prefera un stil de învăţare pentru o sarcină şi o combinaţie de alte stiluri
pentru altă sarcină.
Foarte puţine persoane învaţă orice bazându-se doar pe un singur stil. Marea majoritate au
un stil de învăţare dominant şi încă unul, cel puţin, secundar.
Cei care se bazează pe stilul de învăţare aditiv absorb cel mai bine informaţia nouă şi
conceptele dacă le aud. Ei au simţul auzului foarte bine dezvoltat şi o putere de concentrare şi de
reţinere a informaţiei prin ascultare. Aceşti copii reuşesc să înveţe dacă au muzică pe fundal şi îşi
folosesc auzul pentru a explora lumea. Le plac discuţiile în clasă sau în grupuri mici, îşi expun
părerile cu lejeritate în prezenţa altor persoane şi reuşesc să înţeleagă ideile discutând despre ele. Au
o memorie bună a datelor, îşi amintesc cu uşurinţă ceea ce spun, dar şi ceea ce spun alţii şi preferă
activităţi care implică dialoguri, folosirea muzicii.
Cel mai bun mod de a-l ajuta pe copil este să îi insufli şi să îi stimulezi această capacitate
prin alegerea instrumentelor auditive de învăţare : muzica, audio-book-urile, lectură, jocuri verbale,
spectacole, scenete, teatru de păpuşi, etc.
Dacă observăm că un copil învaţă mai bine prin implicarea profundă în activităţi fizice,
atunci este kinestezic. Acestora le place foarte mult mişcarea şi să se implice trup şi suflet în astfel
de activităţi. Le place sportul, dansul şi gesticulează mult din mâini şi devin agitaţi când vorbeşti cu
ei. Învaţă din situaţiile în care experimentează, le place să utilizeze computerul, să construiască şi să
mânuiască materialele de învăţare, manifestă tendinţa de “a se juca” în timp ce învaţă. Entuziasmul
este canalizat şi se manifestă atunci când au parte de activităţi motrice. Le place jocul de rol,
gesticulează “vorbind” cu mâinile.
Astfel de copii pot fi ajutaţi stimulându-le activităţile şi hobby-urile, precum şi implicându-i
în activităţi care folosesc din plin mânuţele şi corpul pentru a explora şi învăţa lucruri. Excursiile,
drumeţiile şi călătoriile sunt perfecte pentru a învăţa. Alegerea unor jocuri care se pretează la munca
fizică (crearea unor jocuri lego, construcţiile, activităţile practice etc.), înscrierea la un sport sau la
alte cursuri de artă care să-i permită folosirea corpului în însuşirea informatiei sunt de asemenea
modalităţi de sprijin.
Copiii care se bazează pe simţul vizual pentru a învaţa sunt uşor de observat. Sunt cei
pasionaţi de puzzle-uri, cărţi, forme si litere, desen şi arte. Copiii vizuali sunt foarte atenţi la buzele
tale când vorbeşti cu ei şi chiar sunt atenţi la tine când vrei să demonstrezi ceva. Observaţia este
punctul lor forte. Ei se bazează pe simţul vizual pentru explorarea, înţelegerea şi memorarea
informației. Preferă suporturi vizuale, accesorii ale conţinutului, în completarea explicaţiilor, au
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nevoie de ilustraţii, hărţi, diagrame, elemente care reprezintă stimuli atunci când învaţă, preferă să
vadă cum se face un lucru. Sunt uşor distraşi de zgomotele din jur, având nevoie de linişte, preferă
ordinea, atât în organizarea materialelor de învăţare, cât şi în spaţiul de învăţare, asupra căruia deţin
controlul.
La fel ca şi în cazul celorlalte 2 stiluri de învăţare, stimularea şi susţinerea copilului în
activităţile şi domeniile care-l pasionează reprezintă cea mai bună metodă.
Educatoarea are datoria să creeze oportunităţi de învăţare printr-o varietate de strategii de
predare şi prin organizarea judicioasă a mediului educaţional. Sala de grupă trebuie să asigure
fiecărui copil oportunitatea de a învăţa sprijinindu-se pe stilul de învăţare dominant.
Urmând tendinţa naturală a copilului de a sorta şi clasifica impresiile senzoriale, materialele
utilizate în grădiniţă contribuie la creşterea potenţialului intelectual. Mintea copilului este stimulată
să judece şi să tragă concluzii, făcând comparaţii în funcţie de mărime, culoare, textură,
temperatură, greutate, miros sunet… experienţe care îi fascinează pe copii. Astfel ei capătă uneltele
necesare pentru a avea un mai bun control asupra mediului înconjurător.
Prin intermediul materialelor din centrele de interes copilul este ajutat să înţeleagă, să
ordoneze şi să ataşeze cuvinte gamei largi de informaţii pe care le primeşte prin simţuri (imagini,
mirosuri, sunete, senzaţii, sentimente etc.), dezvoltându-şi percepţiile fizice şi mentale. Fiecare
exerciţiu izolează o anumită calitate, punând-o în evidenţă, pentru a putea fi mai uşor percepută şi
clasificată. De exemplu, tăbliţele colorate sunt identice în ceea ce priveşte forma, textura, greutatea,
sunetul, mirosul etc., singura diferenţă reprezentând-o culoarea, iar în cazul cutiilor sonore acestea
diferă doar prin sunetele generate, având aceleaşi dimensiuni, textură, culoare etc.
Materialele senzoriale sunt primul pas spre abstractizare, ele fiind materializarea unor
noţiuni abstracte.Experienţele senzoriale şi motorii sunt modalitatea prin care copiii învaţă,
”cercetând” lumea cu ajutorul mâinilor. De aceea, în grădiniţă abstractizarea se face prin trecerea de
la concret la concept, prin manipularea şi mişcarea materialelor. De exemplu, folosind piesele
colorate copilul va învăţa mai întâi care este rosu, care albastru etc., ajungând în cele din urmă să
înţeleagă şi conceptul abstract de ”culoare”. El va face astfel conexiunea între cuvinte şi anumite
calităţi -(mare, rece, greu…) iar ulterior va combina mai multe astfel de proprietăţi (înălţime şi
lăţime etc.) pentru a identifica obiecte. Având aceste noi unelte de comunicare, el îşi va putea
împărtăşi cunoştinţele şi face schimb de informaţii, lărgindu-şi aria cunoaşterii.
Metoda proiectelor asigură o învăţare diferenţiată, bazată pe experienţă, individualizată, în
cadrul căreia copilul experimentează lucruri noi, apoi îşi însuşeşte algoritmul învăţării. Se
împleteşte astfel învăţarea spontană cu cea dirijată. Această metodă oferă posibilitatea de a respecta
ritmul individual de dezvoltare a fiecărui copil din grupă, educatoarea stabilind obiectivele de
învăţare, dar şi metodele specifice prin care va urmări realizarea acestora.
Fiind pus în situaţia de a descoperi singur răspunsul la întrebări şi în situaţiile problemă,
copilului i se dă ocazia să-şi consolideze astfel cunoştinţele dobândite prin propria experienţă şi săşi însuşească algoritmul de învăţare.
Un alt aspect foarte important îl constituie organizarea mediului educaţional. Un spaţiu bine
organizat şi împărţit pe arii de stimulare oferă condiţii de dezvoltare proprii tuturor preşcolarilor.
Jocul, activitatea de bază a preşcolarului, este principala modalitate de învăţare eficientă de aceea
între joc şi spaţiul educativ este o strânsă legătură. Mediul în care se joacă preşcolarul transmite
mesaje, stimulează, impresionează şi condiţionează esenţial formarea acestuia, se constituie într-un
element de bază pentru experienţa sa de viaţă.
O varietate de oferte îl ajută pe copil să aleagă ceea ce i se potriveşte şi îşi doreşte să înveţe.
Alegerea locului de joacă şi a jocurilor sau materialelor didactice îi satisfac nevoia de independenţă
şi iniţiativă, îl motivează afectiv. Educatoarea sprijină copiii în acest spaţiu să înveţe din propria
experienţă. Prin situaţii de învăţare organizate sau situaţii ivite spontan se furnizează permanent
ocazii de acţiune şi de responsabilizare a preşcolarilor. Prin organizarea spaţiului pe arii de
stimulare şi prin pregătirea materialelor în funcţie de nevoile educative ale copiilor, educatoarea
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realizează o individualizare a activităţilor. Individualizarea nu înseamnă o îndrumare strictă a
acţiunilor copilului, dar, fiind o învăţare de tip experimental, acesta trebuie să-şi asume
responsabilităţi, să cerceteze, să descopere, chiar dacă la început este mai greu. Activităţile
planificate în cadrul activităţilor comune trebuie desfăşurate în centrele de interes, aici copiii având
posibilitatea de aplicare nemijlocită a cunoştinţelor asimilate anterior. Aici are loc investigarea
directă, nemijlocită a subiectului, aici copiii fac observări, înregistrează rezultatele, explorează,
compară, fac presupuneri, analizează, sintetizează în diferite forme rezultatele. În cadrul acestora ,
ei deţin rolul principal şi acţionează conform sarcinii primite şi asumate.
Pentru desfăşurarea proiectului tematic “În lumea insectelor” am creat un spaţiu stimulativ
care a favorizat experimentul, documentarea şi educarea încrederii în sine. Am amenajat zonele de
interes corespunzător, cu materialele necesare – mini-pădure (muşchi, copaci, insecte, frunze etc.)
Zona ŞTIINŢĂ:
• copiii observă insectarul cu gâze (înfăţişarea insectelor) - „Insectele din insectar” (tactil),
„Culorile fluturilor” (culoare), „Fluturi mari, fluturi mici” (mărime);
• se informează despre viaţa şi mediul de viaţă al insectelor, hrana lor şi foloasele sau daunele pe
care le aduc oamenilor şi naturii;
• efectuează “disecţii” pe insecte pentru a vedea din ce este alcătuit corpul;
• se informează despre viaţa insectelor;
• observă adăposturile gâzelor;
• efectuează operaţii de adunare şi scădere folosind jetoane cu insecte.
Zona BIBLIOTECA:
• copiii “citesc” reviste, cărţi, albume, pliante, enciclopedii, imagini despre gâze şi viaţa lor;
• învaţă poezii despre insecte;
• ascultă poveşti despre insecte şi întâmplări cu insecte;
• “scriu” în jurnalul grupei impresii;
• compun poveşti după ilustraţii sau din imaginaţie despre insecte;
• discută pe marginea unor imagini despre viaţa insectelor
• “Curiozităţi din lumea vieţuitoarelor”;
• concurs de ghicitori;
• interpretează proverbului „Harnic ca o albină”;
• pun în scenă dramatizarea “Greierele şi furnica” de La Fontaine.
Zona ARTE:
• desenează, pictează, modelează insecte;
• decupează după contur, lipesc, confecţionează insecte;
• tratează suprafeţe cu materiale din matură (griş, orez, mălai, nasturi, scoici etc.);
• confecţionează un insectar;
• confecţionează “Jurnalul grupei”, “Albumul cu insecte”, “Albumul cu poze” – realizate pe
parcursul proiectului.
•
•
•
•
•
•

Zona JOC DE MASĂ:
reconstituire “puzzle”;
sortează jetoane, imagini;
Domino, Loto cu insecte.
Zona JOC DE ROL:
ajută la îngrijirea albinelor;
se joacă “De-a greierele şi furnica”; „De-a cum îşi adună gâzele hrană pentru iarnă” etc.
întâlnire cu un prof. de biologie şi un crescător de albine etc.
Zona CONSTRUCŢII:
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• “Construiesc căsuţe” pentru insecte, „Stupi pentru albine”, „Căsuţă pentru greieraş”,
„Muşuroiul” etc.
Cunoaşterea stilului de învăţare este benefică, atât pentru copii, cât şi pentru profesori.
Copilul va conştientiza calităţile, lacunele, nevoile de învăţare şi va alege mediul de studiu care îl
avantajează cel mai mult. Profesorul trebuie să iniţieze exerciţii în cadrul cărora copiii să-şi
identifice stilul dominant de învăţare. De asemenea, se dezvoltă relaţia interpersonală profesorcopii-parinţi, se stabilesc strategii de optimizare a învăţării şi se ţine seama de punctele tari, se
formează o imagine precisă asupra diversităţii colectivului de copii.
Ca educatori, se impune să prezentăm informaţiile folosind toate modalităţile senzoriale.
Aceasta creează pentru toti copiii, indiferent de stilul lor preferat, oportunitatea de a se implica.
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ROLUL FACTORILOR EDUCATIVI
Prof.înv.preșc. Pomohaci Alina-Mihaela
Șc. Gimn. Nr.1 „Iulian Vesper” Horodnic de Sus, G.P.N 3
Educaţia incluzivă are ca principiu fundamental - un învăţământ pentru toţi, împreună cu toţi
- care constituie un deziderat şi o realitate ce câştigă adepţi şi se concretizează în experienţe şi bune
practici de incluziune. Programele de stimulare timpurie a dezvoltării reprezintă o etapă decisivă în
realizarea obiectivelor educaţiei pentru toţi. Acestea au o influenţă determinantă asupra formării
inteligenţei, a personalităţii şi a comportamentelor sociale. În pedagogia contemporană există o
preocupare intensă pentru găsirea căilor şi mijloacelor optime de intervenţie educativă încă de la
vârstele mici asupra unei categorii cât mai largi de populaţie infantilă. Incluziunea poate fi susţinută
de existenţa unui cadru legislativ flexibil şi realist, de interesul şi disponibilitatea cadrelor didactice
din şcoala de masă şi din şcoala specială, de acceptul şi susţinerea părinţilor copiilor integraţi, de
implicarea întregi societăţi civile, dar şi de nivelul de relaţii ce se formează şi se dezvoltă la nivelul
clasei integratoare, care se bazează pe toleranţă şi respect faţă de copilul cu probleme. Angajarea şi
responsabilizarea familiei în educaţia copiilor este fundamentală pentru reuşita participării în
grădiniţă. La orice copil, în mod particular la copiii cu dizabilităţi gradul de interes şi de colaborare
a părinţilor cu grădiniţa este cel mai adesea direct proporţional cu rezultatele obţinute de copii. De
aceea, putem afirma că familia este primul educator şi are cel mai mare potenţial de modelare.
Grădiniţa are rolul de a sprijini familiile să aibă încredere în resursele proprii, să facă faţă
greutăţilor cu care ele se confruntă. Educaţia părinţilor şi consilierea au un rol important în
integrarea copiilor cu afecţiuni de natură psihică, emoţională, ori de altă natură în grădiniţă.
Comunicarea părinte – educatoare, sau chiar comunicarea părinte – copil, în contextul integrării
copilului în instituţia grădiniţei asigură un anumit echilibru. Familiile dezorganizate au un mod
caracteristic afectat de tiparul de comunicare, echilibrul familiei fiind sever tulburat de permanenta
existenţă a conflictelor. Familia este cea care poate influenţa copilul pe mai multe căi, iar rezultatele
disfuncţiei familiale se situează între cei doi poli: hiperprotecţie sau neglijare. În familiile
echilibrate comunicarea între membrii acesteia decurge fără perturbări. Prin informare, părinţii au
descoperit cum să găsească şi să aplice soluţii eficiente în rezolvarea problemelor ridicate de copii.
Educaţia incluzivă urmăreşte o modalitate instituţionalizată de şcolarizare a copiilor cu dizabilităţi,
dar şi a altor copii cu cerinţe educative speciale în şcoli şi clase obişnuite. Educaţia incluzivă
presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare , având ca scop exploatarea
resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susţine participarea la procesul de
învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi. Aceasta relevă o concepţie ecologică şi
interactivă asupra problematicii dificultăţilor de învăţare şi evidenţiază posibilitatea ca schimbările
organizaţionale şi metodologice, realizate în unităţile de învăţământ, ca reacţie la dificultăţile de
învăţare ale unor copii, să conducă la ameliorarea predării- învăţării pentru toţi copiii. Dezvoltarea
copilului în perioada preşcolară constituie o preocupare nu numai a familiei, ci şi a sistemului
general de învăţământ, prin programele elaborate şi derulate de grădiniţe. Ele au o influenţă
determinantă asupra formării inteligenţei, personalităţii şi a comportamentelor sociale. Am asigurat
accesul la educaţie şi instruire al garantării unor drepturi şi şanse egale pentru toţi copiii, indiferent
de gradul şi tipul de dizabilitate. Educaţia incluzivă vizează reabilitarea şi formarea persoanelor cu
nevoi speciale,aflate în dificultate psihomotorie, de intelect, de limbaj, psihocomportamentală etc.
printr-o serie de măsuri conjugate de ordin juridic, politic, social, pedagogic. Ca strategie, principiul
educaţiei integrate atrage incluziunea persoanelor cu handicap în medii de formare normale,
generale, dar cu dispozitive de instrucţie şi educaţie diferenţiate, circumstanţiate la diversitatea
situaţiilor de handicap. Scopul acestei educaţii îl constituie maximizarea abilităţilor şi
performanţelor pornind de la registrele şi nivelurile deja existente, normalizarea existenţei acestor
persoane, dobândirea unor competenţe sociale optime, care să le asigure o inserţie benefică şi
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persoanelor aflate în dificultate. Dacă prin educaţia integrată se vizează mai ales obiective legate de
şcolarizarea normalizată a copiilor cu cerinţe educative, incluzivitatea educaţiei are ca obiectiv
principal adaptarea şcolii la cerinţele speciale de învăţare ale copiilor, iar, prin extensie, adaptarea
şcolii în general la diversitatea copiilor dintr-o comunitate – ceea ce presupune reforma şi
regândirea statutului şi rolului şcolii.
În pedagogia contemporană există o preocupare intensă pentru găsirea căilor și mijloacelor
optime de intervenție educativă încă de la vârstele mici asupra unei categorii cât mai largi de
populație infantilă. Integrarea / incluziunea poate fi susținută de existența unui cadru legislativ
flexibil și realist, de interesul și disponibilitatea cadrelor didactice din școala de masă și din școala
specială, de acceptul și susținerea părinților copiilor integrați, de implicarea întregii societăți civile,
dar și de nivelul de relații ce se formează și se dezvoltă la nivelul clasei integratoare, care se
bazează pe toleranță și respect față de copilul cu probleme.
Primirea în grădinița a copilului cu cerințe educative speciale, atitudinea față de el trebuie să
păstreze o aparență de normalitate, copilul trebuind să fie tratat la fel cu ceilalți.
Cadrele didactice apreciază pozitiv posibilitatea flexibilizării și selecției la nivelul
curriculumului în funcție de capacitățile de învățare ale copiilor cu CES, iar părinții sunt mulțumiți
de faptul că proprii lor copii nu sunt puși din start în situația de a se confrunta cu solicitări care le
depășesc posibilitățile. De aceea este nevoie și de valorizarea progresului individual prin evaluare –
element de bază în adaptarea curriculară pentru această categorie de copii care reclamă abordări
educative speciale ( AES ).
Caracteristicile copiilor cu dificultăți de învățare:
• Lipsa maturitățiiși un comportament de tip narcisist și egocentric, ceea ce îi determină pe adulți
să îi trateze ca pe copiii mici;
• Nevoia de sprijin:speriați de școală, ei nu pot depăși aceste probleme decât cu ajutorul colegilor;
• Exprimare dificilă:pot înțelege informațiile, dar sunt incapabili să răspundă la întrebări, ceea ce
denotă o incapacitate de redare a celor știute;
• Lipsa aplicației spre practică și exemplificare:pot fi copleșiți de sarcinile de rezolvat, pot ști să
rezolve o problemă, dar nu realizează practic demersul respectiv
KIRKși CHALFANT(1984, p.14) sugerează două tipuri mari de dificultăți specifice de
învățare:
• Dificultăți de învățare și dezvoltare (pre-achiziții ale învățării).
• Dificultăți de învățare academice / teoretice (achiziții ale învățării).
Politicile și strategiile naționale pentru copii și tineri cu nevoi speciale au la bază ideea de
„educație pentru toți”și în același timp, „educația pentru fiecare”.
Curriculum școlar trebuie să fie controlat de nevoile elevilor. Să îl gândim accesibil, centrat
pe nevoile și punctele forte ale elevilor, să valorifice colaborarea, experiența personală și ocaziile
sociale, fiind mereu focalizat pe esențial. Etapele prin care profesorul adaptează curriculum sunt:
identificarea punctelor slabe și ale celor forte ale fiecăruia, stabilirea priorităților de învățare,
instruirea prin metodele și strategiile cele mai adecvate, înregistrarea progreselor elevului și
evaluarea intervenției.
Fiecare copil cu dificultăți de învățare are dreptul de a fi considerat un copil cu șansă la
dezvoltare și felul cum îl apelăm este important pentru imaginea lui. Munca didactică trebuie să
pună în centru copilul, nu problema acestuia.
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GRĂDINIŢA – O ŞANSĂ PENTRU FIECARE
Prof. înv. preşc. Pomohaci Răduţa
Şcoala Gimnazială „Gheorghe Popadiuc”
structură G.P.N.Nr.6
"Adevăratul dascăl este caracterizat prin aceea că mintea sa se mişcă în armonie cu minţile
elevilor săi, trăind împreună dificultăţile şi victoriile intelectual deopotrivă."
(J.Dewey)
Fiecare copil este diferit şi special şi are propriile nevoi, fie că este sau nu un copil cu
dizabilităţi, toţi au dreptul la educaţie în funcţie de nevoile lor. PESTALOZZI spunea că ,,ceasul
naşterii copilului este ceasul începutului educaţiei sale” de aceea familia este şi va rămâne prima şcoală
a omenirii, poarta prin care copilul este introdus în viaţa umană şi unde-şi va forma personalitatea.
Referindu-se la aceeaşi perioadă, 0-3 ani, Lev Tolstoi spunea, în lucrarea sa “Primele amintiri” că
aceasta este etapa în care copilul învaţă să privească, să asculte, să înţeleagă, să vorbească, să meargă, să
se bucure. Este perioada în care dobândeşte un bogat “material” din care trăieşte adultul mai târziu atât
de mult, încât în tot restul vieţii omul nu câştigă nici a suta parte din achiziţiile primei perioade de viaţă.
Creşterea şi educarea copilului reprezintă unul din cele mai complexe acte închinate vieţii iar
părinţii sunt primii care trebuie să stabilească o bună comunicare cu copilul. În fiecare familie,
indiferent de gradul ei de emancipare pedagogică, ,,zestrea educativă “ se poate transmite în trei
moduri: comunicare verbală, propria comportare morală şi exemplele pe care ni le furnizează
copilul, îmbinându-le armonios. Un mare pedagog francez spunea că ,,în familie şi pe genunchii mamei
se formează ceea ce este mai valoros în lume– omul de caracter”.
Atunci când copilul este foarte mic, el nu poate „participa” direct la actul educaţional,
influenţele fiind organizate şi pregătite de adulţii care îl înconjoară: la început părinţii şi ceilalţi
adulţi din familie, apoi educatoarele şi copiii cu care vine în contact. Grădiniţa este incluzivă printrun curriculum flexibil şi deschis ce permite adaptări succesive. Nu copilul urmează curriculumul, ci
acesta este un instrument menit să sprijine dezvoltarea lui, se adaptează nevoilor şi particularităţilor
acestuia. Când spunem ,,grădiniţă incluzivă”, nu trebuie să ne ducem cu gândul doar la copiii cu
nevoi speciale, ci la fiecare copil în parte, pentru că fiecare are un ritm propriu de dezvoltare şi la un
moment dat poate avea nevoie de anumite cerinţe speciale în ceea ce priveşte educaţia. Există, de
asemenea, şi anumite situaţii de risc, în care educatoarea trebuie să cunoască trăirile şi
comportamentele copilului pentru a-l sprijini. Riscurile pot apărea din mediul socio-cultural din
care acesta face parte, din relaţiile de familie care îi determină existenţa zilnică, precum şi modul de
dezvoltare, din modelele formale educaţionale ce pot exercita un stres deosebit asupra copilului care
nu corespunde ,,normalităţii” cu care ne-am obişnuit. Copilul este un mare organ “senzorial” care
absoarbe în mod inconştient tot ce există în jurul său sub aspect fizic si emoțional, imitând modul de
a vorbi, comportamente, gesturi ale celor din jur, fiind o copie a modelelor din jur. Educaţia la
această vârstă se face prin exemplul concret. Fiind o entitate vitală, el doreşte să cunoască, să
exploreze, să cerceteze pe cont propriu, să acţioneze, să intre în competiţie cu ceilalţi degajat, fără
bariere şi inhibiţii, dând frâu impulsurilor de moment.
După ce copilul intră într-o instituţie de învăţământ sarcinile educaţiei se divizează, rolul de
coordonator revenindu-i educatoarei, dar care nu duce la marginalizarea părinţilor sau deţinerea de către
aceştia a unui rol secundar, împletirea armonioasă a acestora este un pas înainte în educaţia copilului. La
această vârstă învăţarea este eficientă şi fundamentală, acum se fac cele mai mari acumulări, descoperiri
şi relaţii. În grădiniţă, copilul găseşte o lume a lui, un mediu pe măsură, un climat social care-i respectă
particularităţile psiho-fizice, lărgit faţă de mediul familial, ancorându-l astfel în realitatea socială,
potrivit nivelului său. Cunoaşterea de către educatoare a structurii familiei fiecărui copil este de o mare
importanţă pentru că fiecare familie are un climat educativ specific.
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Preşcolarii zilelor noastre vor avea de rezolvat, ca adulţi, multe probleme care implică
cooperarea, de aceea dezvoltarea timpurie a unor comportamente de colaborare, cooperare, respect
reciproc, afecţiune, le va asigura succesul viitor. Depinde de noi, adulţii, cum şi cât dăruim fiecărui
copil sau generaţii pentru a putea înţelege viaţa cu succesele şi insuccesele ei.Toate eşecurile
adultului îşi au originea în anii copilăriei, mai ales acum când părinţii sunt foarte ocupaţi şi
consideră unităţile de învăţământ direct responsabile de educaţia propriilor copii.
Seneca spunea că „viaţa noastră este legată de a tuturor. Nu poate fi fericit cineva care se
uită numai la el şi care aduce toate lucrurile spre interesul lui, trebuie să trăieşti şi pentru altul,
dacă vrei să trăieşti pentru tine.”
Dezvoltarea optimă a copilului este posibilă doar atunci când instituţiile abilitate conlucrează
eficient cu familia. De-a lungul carierei am întâlnit multe cazuri, din toate mediile şi categoriile sociale:
familii dezorganizate, uniparentale, defavorizate din punct de vedere material sau copii orfani ce
proveneau din centre de plasament, cu grave probleme de sănătate sau un comportament imoral, copii ce
locuiesc în zone izolate, de la centrul de emigranţi, de etnie rromă care se integrează cu greutate în
colectiv. Rolul grădiniţei este de a-i învăţa pe copii cum să convieţuiască într-o lume marcată de
diferenţe lingvistice, culturale sau sociale, prin acceptarea acestora, dar şi prin identificarea şi însuşirea
valorilor care îi unesc. Copiii proveniţi din aceste familii aveau un potenţial diferit în funcţie de zestrea
ereditară, gradul de implicare al familiei, de visele şi aspiraţiile adulţilor. Cel mai adesea prezenţa
oamenilor diferiţi conduce la dezinteres şi indiferenţă, ceea ce în cele din urmă nu înseamnă altceva
decât o formă de discriminare. Copiii cu diverse dizabilităţi, copiii de etnie rromă, emigranţii sunt
adeseori marginalizaţi de către colegi, dar cadrele didactice trebuie să realizeze activităţi în care să se
integreze şi aceştia, deoarece prejudecăţile pot genera un comportament discriminatoriu, să fim deschise
şi capabile de gestionare a fiecărei situaţii. Toate acestea se vor realiza dacă vom fi bine informate,
interesate de problemă, vom aborda cu tact, diplomaţie şi discreţia necesară. Mentalitatea omului este
foarte greu de schimbat iar obişnuinţa este a doua natură.
Să nu uităm că în faţa lui Dumnezeu toţi suntem egali iar dacă unii dintre noi am primit mai
mult asta ne obligă pentru a deveni mai buni şi mai darnici, pentru că nu este un merit în
exclusivitate al nostru ci este o şansă.
Cunoştinţele şi experienţa legate de copilăria timpurie nu sunt statice, ci se modifică în
timp. Aceasta se datorează tendinţelor sociale care influenţează viaţa copiilor mici, a părinţilor şi a
altor adulţi, politicilor şi priorităţilor schimbătoare care vizează educaţia şi îngrijirea copiilor,
inovaţiilor, programelor şcolare şi metodelor pedagogice.
Educaţia este un miracol, este arta de a forma oameni, un proces complex al vieţii şi singura
investiţie ce nu va falimenta nicicând, ea presupune deopotrivă dragoste şi competenţă, mediu
ambiental, atmosferă de lucru plăcută, activităţi de înaltă ţinută pedagogică, fără însă a uita să le
lăsăm lucrul cel mai important: copilăria.
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DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ȘI A COMUNICĂRII COPIILOR
UTILIZÂND CARTEA
Profesor învățământ preșcolar Pricop Cornelia
Școala Ginazială ”P. Mușat” G.P.N. Luminița Siret
Deşi dominaţia tehnologiilor moderne în lumea contemporană este de necontestat, cititscrisul, în sensul de „cuvântul tipărit”, se dovedeşte a fi un domeniu cu valenţe dintre cele mai
importante pentru viaţa umană. Copilul intră în contact cu tipăritura încă de la vârsta primei
copilării, în familie: existenţa în casă a cărţilor, ziarelor, scrisorilor, existenţa grijii părintelui de a+i
explica , de a-l corecta, de a-l îndruma pe tărâmul limbajului scris, existenţa unor aspiraţii
intelectuale ale familiei, valorizarea cărţilor, a culturii în general, indiferent de nivelul real de
cultură al familiei asigură tot atâtea experienţe pozitive pentru copil.

Grădiniţa asigură un meiu educaţional care trebuie să valorifice întreaga experienţă a copilului,
scopul principal urmărit fiind învăţarea sau pregătirea citit-scrisului. Calea cea mai sigură pentru atingerea
acestui ţel este aceea de a-i oferi copilului o experienţă plăcută şi generatoare de succes cu materialul
tipărit/scris. Situaţiile de acest fel duc la interes pentru carte, pentru citit şi pentru comunicare scrisă. În
primii paşi pe calea descoperirii universului cuprins în tipăritură motivaţia este esenţială. Ea poate fi
construită, ori dezvoltată dacă a fost deja creată de familie ţinând cont de considerente psihologice privind
dezvoltarea timpurie a copilului:

• crearea nevoiii de a face un lucru, în acest caz , de a citi/ a scrie;
• existenţa necesităţii determină dorinţa de a o satisface – copilul doreşte să citească/să scrie;
• dorinţa canalizată spre un scop determină direcţia pe care o ia efortul copilului pentru
satisfacerea ei – copilul caută cărţi, materiale pentru a scrie;
• succesul în satisfacerea acestei dorinţe canalizate spre un scop trezeşte interesul, care este deja
motivaţie internă.
De asemenea, este dovedit faptul că interesele copiilor sunt o parte a experienţelor avute,
legate în mare măsură de activităţile de joc şi de activitate zilnică. Un copil nu poate fi interesat de
ceva despre care nu ştie nimic, nu poate avea o dorinţă, o motivaţie privind un obiect a cărui
experienţă o ignoră. De aceea, este necesar ca în ambianţa de învăţare – sala de grupă – oferta de
cultură să apară evidentă copilului, iar această ofertă să aibă un caracter natural: citit-scrisul să fie
încorporat într-o sarcină relevantă pentru viaţa zilnică a copilului, ca parte a jocului în care este
implicat.
Este deja normal ca, la vârste foarte mici copiii săţşi cunoască adresa, numărul de la casă,
numărul maşinii sau de telefon. Copilul de 3 -4 ani, dacă are un şcolar mic în familie, îi va uimi pe
toţi arătându-le că ştie să citească , să scrie, să socoteascănumai pentru că l-a urmărit pe
frăţiorul/surioara făcându-şi lecţiile. Nu este vorba de copii-minune, ci de copii obişnuiţi, puşi în
condiţii favorabile stimulării învăţării spontane.
Acest lucru oferă posibilităţi nebănuite grădiniţei, ca mediu favorizant, care organizează
activităţi concepute în funcţie de fiecare copil şi nu ca un program general valabil pentru toată
grupa. De aceea, amenajarea spaţiului educaţional are în vedere crearea de situaţii cât mai apropiate
de cele în care se produce învăţarea spontană a copilului, accentul fiind pus pe interacţiunea
educator-copil. Se produce o colaborare într-o activitate comună asupra investigării textului scris,
emiţând ipoteze asupra conţinutului şi verificându-la prin citire. În acest fel atenţia se centrează pe
semnificaţia textului scris şi nu pe grafie ca atare.
În acest sistem de predare a limbajului pe care l-am abordat, prima sarcină a constat în
construirea unui mediu care să favorizeze percepţia acestei semnificaţii. Ambianţa este continuu
îmbogăţită sau schimbată, fiind orientată spre diferite tematici legate de investigaţiile proiectului
derulat. Cu ajutorul părinţilor, prin contribuţie proprie şi a partenerilor, zona Biblioteca este
îmbogăţită cu reviste, cărţi, ziare, enciclopedii, în grupă sunt indicatoare, instrucţiuni scrise- regulile
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grupei, tabela de responsabilităţi, calendarul naturii, jurnalul grupei, afişe, etichete, alte tipărituri
care, cu ajutorul imaginilor şi simbolurilor pot fi înţelese de copii.Copiii aduc şi ei materiale tipărite
pentru centrul tematic, fac afişe, scriu notiţe, compun poveşti, „creează cărţi”, transmit mesaje
colegilor sau personalului unităţii , confecţionează felicitări pentru părinţi cu diferite prilejuri,
pentru colegi de ziua lor, trăiesc într-un cuvânt experienţa unui mediu al cuvântului scris, purtător
de sens.
Copiii preşcolari sunt fascinaţi de carte şi de contactul cu lumea poveştilor. Le plac poveştile
despre animale şi natură, povestirile despre oameni şi copii, lucruri şi locuri familiare. Le plac
rimele şi ritmurile cântecelelor din poveşti. Treptat, pe măsură ce li se citesc poezii, basme, creaţii
folclorice, ei descoperă o lume nouă, lumea datelor, a faptelor, a informaţiilor. Din păcate,
abundenţa filmelor de desene animate, timpul prea îndelungat petrecut în faţa televizorului unde
dramatizarea nefericită unor poveşti şi basme lasă urme în capacitatea de concentrare asupra
textului audiat .
În ultimii ani, copiii manifestă din ce în ce mai puţin interesul pentru povestiri şi lecturi ale
educatoarei, fiind tentaţi să vizioneze mai degrabă un film animat. În acest fel se pierde savoarea
textului literar transformat într-un dialog sec, cu expresii nepotrivite, cu exces de agresivitate. Acest
lucru ne-a determinat să derulăm proiecte educaţionale pentru cultivarea gustului pentru lectură,
redescoperirea textului scris din literatura pentru copii., antrenând şi părinţii în campanii de lectură,
prin vizite la bibliotecă, serate literare, concursuri literare, întâlniri cu scriitori, oameni de cultură.
Treptat copiii sunt introduşi în lumea personajelor din poveştile audiate, interpretează roluri,
reproduc sintagme şi cuvinte din texetele literare. Apoi sunt antrenaţi să compună ei înşişi structuri
verbale, rime, propriile lor poveşti sau texte făcute de ei. „În lumea poveştilor şi a poeziei” – proiect
derulat în cadrul Programului naţional „Să citim pentru mileniul III” a oferit copiilor şansa de a se
întâlni cu scriitori locali, de a investiga viaţa şi creaţia literară a celui mai îndrăgit povestitor – Ion
Creangă şi a prietenului său de o viaţă – Mihai Eminescu. Vizitele la micro-muzeul organizat la
Clubul Copiilor şi Elevilor din oraş, excursiile pe urmele celor doi mari autori ai literaturii române
care au scris şi pentru copii, experimentul scrierii cu pana muiată în cerneală la lumina lămpii de
gaz aduse de către o bunică de la grupă au fost experienţe care au trezit interesul copiilor şi pentru
alte opere accesibile vârstei. Schimburile de experienţă cu unităţile din oraş şi judeţ au constituit
alte prilejuri de a pune în valoare frumuseţea şi expresivitatea limbajului literar. Copiii au
confecţionat apoi „cărţi”, relatând prin intermediul desenului, al simbolurilor, a unor cuvinte scrise
de ei înşişi, dar şi transpunerea ideilor pe hârtie cu ajutorul părinţilor sau a elevilor au creat
momente de satisfacţie deosebită de a-şi auzi ulterior „creaţiile” citite, împărtăşite colegilor din
celelalte grupe. Aceste activităţi realizate atât ca activităţi extracurriculare, dar şi în cadrul
programului zilnic au condus treptat copiii spre lumea minunată a poveştilor şi povestirilor cu un fir
narativ clar, cu un text vioi, cu un conţinut care stimulează imaginaţia. De asemenea un sprijin
pentru cultivarea interesului pentru citit îl constituie implicarea activă a copiilor în povestirea şi
citirea poveştilor, arătându-le ilustraţiile şi discutând cu ei. Le place să repete rimele şi cântecelele
din poveşti, să bată din palme, să imite personajele din poveste. De un real succes se bucură
antrenarea copiilor în anticiparea evenimentelor care urmează, în descifrarea sentimentelor eroilor,
în exprimarea trăirilor proprii referitor şa situaţiile şi acţiunile din textul urmărit. Uneori am
implicat copiii să confecţioneze „cărţi - gigant” pe care apoi să le „citească”. Dacă una dintre
poveşti îi impresionează puternic, i-am încurajat să deseneze propriile lor ilustraţii, să decupeze
personajele astfel realizate pentru a realiza colaje. Pe parcursul acestor activităţi copiii colaborează,
reproduc fragmente din poveste, creează un final diferit, original poveştii. Firul poveştii l-am
utilizat în jocl de rol, în dramatizări, teatru de păpuşi, atunci când disponibilitatea copiilor pentru
acest gen de activităţi era manifestat. Am organizat discuţii despre cărţi, despre conţinutul lor,
despre informaţiile găsite în aceste cărţi: copiii au descoperit că cele de poveşti sunt pline de
istorisiri şi aventuri, includ lucruri magice, fantastice, în timp ce cărţile de informare vorbesc doar
despre lucruri care există în realitate, ne arată cum funcţionează lucrurile, cum trăiesc fiinţele, ne
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vorbesc despre viaţa în alte ţări sau despre animale, plante etc. După aceste convorbiri am implicat
copiii să aleagă individual sau în grup o temă şi să idntifice cartea sau cărţile care oferă informaţia
de care au nevoie. La tema „Îngrijirea animalelor de casă” am prezentat copiilor mai multe cărţi şi
le-am pus întrebări de felul: „Ce cărţi au pe copertă imagini cu animale de casă?”; „Priviţi aceste
cărţi. În care dintre ele se vorbeşte despre animalele de casă?” În acest fel copiii au structurat seturi
de cărţi pe diferite domenii, care au fost utilizate în perioade diferite ale proiectului tematic.
În toate aceste activităţi este foarte impotant să vedem dacă textul audiat este şi înţeles de
către copii. Numai dacă povestirile şi lecturile educatoarei sunt urmate de activităţi de repovestire
pe baza unor imagini-suport, respectând ordinea cronologică a acţiunii, dacă reţin numele
personajelor, reproduc replici ale acestora, identifică secvenţele/ideile principale, fac predicţii,
reformulează ideile, utilizează expresii şi cuvinte nou însuşite, putem avea confirmarea că au înţeles
ceea ce au audiat. Pentru a observa la copii un comportament de receptare adecvat, pe lângă
capacităţile de audiere este necesară şi urmărirea capacităţii copilului de a intui expresivitatea
limbajului. Pentru acest lucru educatoarea le citeşte sau le povesteşte zilnic copiilor istorioare,
poezii, poveşti, îi implică în vizionări de teatru, diafilm, invită copii mari, adulţi, actori profesionişti
care să le citească ori să le spună poveşti şi poezii. Este important ca aceste texte să fie reproduse cu
expresivitate: evidenţiat prin intonaţie, pauze, ritmul vorbirii, modificări ale vocii; vocea poate fi
mai groasă ori mai subţire, calmă sau înfricoşată, molcomă sau grăbită, sprinţară ori misterioasă,
şoptită, dar şi utilizarea expresiilor faciale – mimică, ale corpului – mişcări expresive corporale,
pantomimă. Cu timpul copiii singuri se „adună” să se relaxeze, să „simtă” cuvintele, frumuseţea şi
expresivitatea lor. Încep să se intereseze despre cuvinte pe care le întâlnesc în împejurări variateale
vieţii.
Treptat vocabularul copiilor se îmbogăţeşte prin utilizarea resurselor mediului ambiant,
diversificând şi aprofundând pe această bază experienţa verbală a preşcolarilor, făcând permanent
apel la exemplificări concrete, acţionale. Chiar dacă materialul ajutător dintr-o grădiniţă este
deficitar ori, dimpotrivă prea abundent, calea cea mai bună şi mai puţin costisitoare rămâne cartea –
procurată de la librărie ori bibliotecă, împrumutată pe termen scurt din biblioteca unui părinte ori a
educatoarei sau confecţionată de cadrul didactic însuşi în funcţie de obiectivele educaţionale şi
nevoile specifice de educaţie ale copiilor.
Bibliografie:
• Dumitrana, M. Educarea limbajului în învăţământul preşcolar. Comunicarea orală, Bucureşti,
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VALENȚELE FORMATIVE ALE JOCURILOR LOGICO-MATEMATICE
LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ (REPERE TEORETICE ÎNSOȚITE DE
EXEMPLE CONCRETE, EXPERIENȚE, PRACTICI)
Profesor în învățământul preșcolar Solcan Anca-Cosmina
Școala Primară ”Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava
„Jocul este o asimilare a realului la activitatea proprie, oferindu-i acestei activități
alimentația necesară și transformând realul în funcție de multiplele trebuințe ale eului. Iată de ce,
toate metodele active de educare a copiilor mici cer să li se furnizeze un material corespunzător
pentru ca, jucându-se, ei să reușească să asimileze realitățile intelectuale care, fără aceasta, rămân
exterioare înțelegerii copilului” (J. Piaget).
Jocul ocupă un loc foarte important în viața de zi cu zi a copilului, deoarece acesta
acționează cu obiecte reale sau imaginare, se transpune în diferite roluri și situații ce îl implică în
cunoașterea realității înconjurătoare.
Jocul didactic constituie factorul principal al dezvoltării psihice, angajând preșcolarul în
pregătirea pentru viața socială și integrarea în mediul școlar, având rolul de a dezvolta capacitățile
intelectuale preșcolarului prin activitățile senzoriale, intelectuale, afective, prin dezvoltarea atenției,
a spiritului de observație și a exprimării verbale.

Jocurile logico-matematice sunt o continuare firească a jocurilor didactice, desfășurate pe baza
mulțimilor de obiecte concrete, valorificând, pe plan superior, toate achizițiile dobândite în cadrul acestora.
Ele contribuie la realizarea proceselor de abstractizare și generalizare a cunoștințelor și, pe această bază, la o
mai reală apropiere a copiilor de primele noțiuni matematice menite să le faciliteze înțelegerea noțiunii de
număr și a operațiilor cu numere care se vor studia în școală.
În organizarea acestor jocuri, educatoarea folosește informațiile culese din alte activități desfășurate,
din jocurile libere, insistând în eliminarea golurilor sesizate în cunoștințele copiilor sau în exprimare.
O mare parte din aceste jocuri utilizează ca material suport trusa Diènes. În primele jocuri, copiii
trebuie să separe piesele trusei după variantele aceluiași atribut: mărime, culoare, formă. Următoarele jocuri
urmăresc să sistematizeze cunoștințele copiilor în legătură cu atributele pieselor, să asigure o conexiune
naturală a acestora: “pătrat, mic, albastru”.
Folosirea corespondenței element cu element între mulțimi constituie criteriul de bază pentru
stabilirea echivalenței grupelor de obiecte. Prin exerciții repetate, copiii intuiesc proprietățile relației de
echivalență și efectuează operații cu grupe echivalente, pregătitoare pentru înțelegerea adunării și scăderii cu
numere naturale.

Jocul logic acordă un rol dinamic intuiției și pune accentul pe acțiunea copilului asupra
obiectelor, în scopul formării percepțiilor și a structurilor operatorii ale gândirii. De la manipularea
obiectelor se trece treptat la acțiunea cu imagini ale obiectelor și se continuă apoi cu desene, urmate
de simboluri grafice ce permit accesul copiilor spre noțiuni abstracte. Acționând asupra obiectelor și
a imaginilor acestora, copiii sunt solicitați să interpreteze anumite raporturi între obiecte care apar
în cadrul jocului, să le redea într-o exprimare verbală adecvată. Unul dintre procesele psihice de
stocare a informației, de acumulare și utilizare a experienței cognitive, memoria este profund
implicată în activitatea de învățare.
Chiar dacă privim această disciplină ca pe un domeniu al culturii umane orientat mai ales pe
dezvoltarea, prin gândire, a implicațiilor ascunse, nu putem face abstracție de rolul pe care
cunoștințele memorate îl au în procesul de rezolvare sau de formulare a problemelor.
Mai mult, poate, decât în cazul oricărei alte discipline școlare, asimilarea unor cunoștințe noi
de matematică se bazează pe experiența anterioară a copilului, pe actualizarea informațiilor de care
acesta dispune sau, pe reorganizarea și recombinarea unor elemente vechi.
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Intensa solicitare a gândirii impusă de desfășurarea jocului didactic matematic acționează
asupra operativității ei generale nespecifice tot atât de mult cât acționează asupra celei specifice,
creându-se astfel „raționalizarea” înțelegerii lumii vii și a vieții.
Sunt jocuri matematice prin care se poate dezvolta spiritul critic al elevilor, ceea ce
înseamnă că aceștia nu vor prelua în totalitate o situație, un fapt, o soluție ci, vor remarca calitățile
și defectele, determinând cauzele și modalitățile de îndreptare a defectelor. Pentru exersarea
spiritului critic se pot realiza jocuri logico-matematice, în care sunt introduse anumite greșeli, iar
aceștia vor identifica și corecta aceste erori introduse voit.
Promptitudinea este o manifestare specială a rapidității gândirii, care presupune acțiunea
imediată a copilului, punctualitate. Promptitudinea înseamnă o bună organizare a gândirii elevilor.
O altă calitate a gândirii este suplețea gândirii. Această calitate a gândirii preșcolarilor se
dezvoltă prin jocuri logico-matematice în care enunțul permite mai multe interpretări, mai multe
soluții.
Teme şi exemple de activităţi matematice şi logice:
1. Exprimarea unei judecăţi logice:

Apariţia operaţiilor logice:
Negaţia
• Joc didactic : „Spune cum nu este .....”
Sarcini de învăţare:

Copilul alege o figură geometrică şi o caracterizează, precizându-i însuşirile;

• Se aşteaptă răspunsul: “ Piesa este roşie, mare şi are formă de triunghi ”.
• Se cere copilului să precizeze şi ce însuşiri nu are piesa aleasă, în comparaţie cu proprietăţile
celorlalte piese ale trusei;
• Se aşteaptă răspunsul: “ Piesa nu este albastră, nu este galbenă, nu este mică, nu este nici
dreptunghi, nici cerc, nici pătrat ”.
• Se pot accepta, la început, răspunsuri incomplete, dar acestea vor trebui completate de ceilalţi
copii.
• Treptat, în cadrul aceluiaşi joc, copiii vor fi conduşi să facă unele deducţii pentru a uşura
răspunsul: “ Dacă piesa mea este roşie, înseamnă că nu este galbenă şi nu e albastră; dacă este mare,
cu siguranţă nu este mică “.
• Prin repetarea exerciţiului, copiii grupei mari vor înţelege că este mai uşor să enumere succesiv
variabilele fiecărei piese: formă, culoare, mărime şi să utilizeze negaţia pentru aceste însuşiri pe
care piesa nu le posedă.
• Conjuncţia
• Jocul didactic :“ Cum mai este această piesă? “
• Sarcini de învăţare:
Copiii selectează obiecte şi constată că acelaşi obiect poate avea mai multe însuşiri, aceeaşi
pereche de obiecte având mai multe moduri de legătură(mărime, culoare, formă). Se lucrează pe
această mulţime introducându-se noi criterii de culoare, apoi de mărime.
• Prin sarcina de lucru se va solicita copiilor descrierea pieselor astfel: “ Această piesă este un cerc
şi este roşu şi mare“.
• Ordinea în care sunt enumerate atributele nu este esenţială, iar atenţia educatoarei se va îndrepta
spre enumerarea în totalitate a atributelor, exprimarea corectă şi precisă a acestora.
• Jocul continuă atâta timp cât este necesar pentru a se constata dacă fiecare copil posedă
cunoştinţele de bază legate de atributele pieselor prin utilizarea corectă a conjuncţiei.
• Copiii pot alcătui apoi mulţimi de obiecte în funcţie de criteriile date, precum : „Mulţimea
cercurilor şi roşii şi albastre”, „Mulţimea triunghiurilor şi mari şi galbene”, „Mulţimea pătratelor şi
mici şi roşii” etc.
Disjuncţia
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Jocul didactic “ Te rog să-mi dai! “
• Jocul se organizează în grupe de câte doi copii.
• Piesele trusei Dienes se împart în mod egal între cei doi copii, fără a urmări un anumit criteriu de
selecţie. Se pot folosi 24 de piese sau 12, în funcţie de nivelul grupei.
Sarcini de învăţare:
• Unul dintre copii solicită celuilalt o piesă pe care el nu o are în mulţimea primită, determinând-o
prin intermediul disjuncţiei, folosind expresia „Te rog să îmi dai pătratul care este roşu sau
albastru”, „Te rog să îmi dai cercul care este galben sau roşu”, „Te rog să îmi dai triunghiul galben
care este mare sau mic”.
• Dacă piesa a fost denumită corect şi este corect identificată de colegul său, atunci el o primeşte;
în caz contrar, nu primeşte nimic şi este rândul celuilalt copil să solicite o piesă.
Aceeaşi sarcină o are şi cel de-al doilea copil.
• Câştigător este cel care va avea, la un moment dat, cele mai multe piese.
• În urma unei bune activităţi de orientare în sarcină, condusă de educatoare, copilul observă şi
identifică faptul că sunt obiecte care au o însuşire, fie o altă însuşire, fie pe amândouă deodată.
Conjuncţia sau ia sensul neexclusiv, cel mai mult folosit în logică, astfel oferă copiilor informaţia că
obiectele pe care le cunosc au mai mult de două însuşiri.
Gruparea obiectelor
Jocul didactic “ Jocul familiilor“
• Jocul se organizează frontal.
• Copiii vor primi jetoane cu animale şi diferite obiecte.
Sarcini de învăţare:
• Copiii vor fi invitaţi pe rând în faţa unui panou cu diverse obiecte ce sunt aşezate în coloană.
Educatoarea
le
va
cere
copiilor
să
aşeze
fiecare
obiect
în
„familia” potrivită, în funcţie de formă şi mărime, denumind mai apoi familia realizată.
• După ce fiecare copil a luat parte la alcătuirea familiilor de obiecte, educatoarea va schimba
unele elemente astfel încât aceştia să observe şi să verbalizeze corect acţiunea.
•
• Asocierea obiectelor în perechi
Jocul didactic “ Ghetuţele pierdute“
• Jocul se organizează în grupuri de câte şase copii şi vizează asocierea ghetuţelor în perechi,
putând fi aplicat la nivelul 1.
Prin intermediul jocului, copiii vor înţelege noţiunile referitoare la formarea şi asocierea
unor obiecte, elemente în perechi pe baza unor criterii asemănătoare sau care au un punct de
legătură comun.
Sarcini de învăţare:
• Fiecare echipă va trebui să formeze perechi de ghetuţe într-un timp cât mai scurt, prin realizarea
corespondenţei între elementele unei mulţimi.
• Echipa câştigătoare va primi recompense şi va putea trece la următoarea sarcină de
lucru, şi
anume, aşezarea cadourilor în ghetuţe, astfel încât fiecare pereche să primească un singur cadou.
• Echipele vor găsi în cadou câte un bileţel pe care este notat premiul, echipa câştigătoare având
prilejul de a deschide primii cadourile.
Valoarea formativă a jocului logic constă tocmai în faptul că acționează asupra capacității de
învățare a copiilor prin structura sarcinilor de joc. Jocul logic are drept scop formarea capacității de
a elabora judecăți logice, dezvoltarea capacității copilului de a acționa pe baza unor operații și
principii logice și de a asigura, pe această cale, premisele interiorizării operațiilor logice ce au
derivat din acțiunea obiectuală în cadrul unui proces dirijat, printr-o îmbinare optimă între
obiectivele urmărite, conținutul activității și particularitățile psihice ale preșcolarilor.
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MODALITATI DE STIMULARE A CREATIVITATII LA COPILUL
PRESCOLAR
Ed. Mariana Tabarcea
G.P.N.Obcini Suceava
Stimularea creativităţii este un demers educaţional complex ce cuprinde simultan fenomene
de activare, antrenare, cultivare, şi dezvoltare a potenţialului creativ. În acest scop este necesară
utilizarea adecvată a diferitelor metode şi procedee specifice de stimulare şi antrenare a creativităţii
individuale şi de grup în toate momentele zilei şi în toate domeniile de activitate.
Pentru a pune în valoare potenţialul creativ al copiilor, educatoarea trebuie să folosească
acele metode active- asociative, care pun accentul pe libertatea de acţiune, în care copiii devin
participanţi la găsirea răspunsurilor, pot avea iniţiativă, pot pune întrebări, pot discuta şi pot
propune soluţii. Acest lucru se poate realiza aproape în fiecare tip de activitate, cu condiţia ca
educatoarea să nu obstrucţioneze, să nu pună bariere între ea şi copil („stai pe scaun”; „răspunzi
când te întreb”; „ridică mâna când vrei ceva” etc ) sau să elimine răspunsul, copilului, de multe ori
fantezist, numai pentru că ea are în minte un anumit răspuns şi insistă până îl obţine, celelalte fiind
catalogate drept răspunsuri greşite. În cele ce urmează, voi face referire la câteva din modalitaţile
prin care se poate stimula creativitatea copilului preşcolar în gradiniţă şi nu numai:
Jocul, ca activitate fundamentală a copilăriei, oferă copilului câmp larg de combinare şi
recombinare a propiilor reprezentări de care dispune la un moment dat.
La vârsta preşcolară jocurile de construcţie alcătuiesc o variantă importantă a jocurilor
specifice acestei vârste. Aflate în corelaţie cu toate variantele jocului accesibile copiilor, acestea
contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor, la perfecţionarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice, la
dezvoltarea spiritului de observaţie, stimulează procesul căutării şi descoperirii, trezesc curiozitatea
contribuind la formarea: unei gândiri originale şi productive, a imaginaţiei creatoare, la dezvoltarea
motivaţiilor, a intereselor, la educarea în spiritul dragostei pentru muncă, la cultivarea gustului
pentru frumos. În jocurile sale de construcţii, copilul se sprijină pe observaţiile exterioare.
Transpunându-se imaginar într-unul din cele mai impresionante domenii ale muncii oamenilor,
acela al construcţiilor, copiii mânuiesc de cele mai multe ori, simbolic materialele şi uneltele
miniaturale întâlnite, îşi încearcă îndemânarea şi priceperea cerute de acţiunea începută. Îşi
exersează pe această cale imaginaţia şi gândirea creatoare, spiritul de observaţie, emoţiile şi
sentimentele superioare, cât şi capacitatea de a duce la bun sfârşit lucrul început deja, de a lega între
ei raporturi social-morale promovate de societatea în care trăiesc. În jocurile de construcţie se
întâlnesc cele mai fanteziste lucrări: nave spaţiale, roboţi, sateliţi, case cu forme ciudate, oameni
care pot face acţiuni imposibile în lumea reală (zboară, se topesc, se volatilizează şi dispar, folosesc
anumite substanţe sau energii pentru a-i „invia” pe cei „morţi” în diferite bătălii etc
În jocurile de creaţie copiii sunt, pe rând: mame, taţi, educatoare,doctori, vânzatori,
poliţişti, cosmonauţi, constructori, şoferi, mecanici, brutari, farmacişti, zidari, şefi, executanţi etc
Dacă la început se joacă după regulile impuse de adult, mai târziu jocul si regulile acestuia se
îmbogăţesc, devin mai complexe; numărul participanţilor se măreşte sau se micşorează în funcţie de
necesităţi; se creează personaje noi, inedite iar obiectele primesc alte funcţii. Jocurile lor, în virtutea
experienţei sociale de care dispun, sunt jocuri imitative, dar există o nuanţă de creativitate şi în
imitaţie. În jocurile sale, copilul are rol de adult, îmbrăcând categorii diversificate (rol deeducator,
de părinte, de doctor etc). Conţinuturile jocului de rol sunt influenţate la această vârstă, atât de
impresiile directe, dar mai ales de unele elemente educative din basme şi povestiri.
În jocul cu subiecte din basme şi povestiri copiii transpun fapte povestite, având prilejul
de a reproduce conţinutul respectiv, nu numai prin cuvânt, dar şi prin alte mijloace de expresie
(gesturi, mimică), de a-şi exersa imaginaţia şi gândirea creatoare. Copiii interpretează atât roluri
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pozitive cât şi negative. În desfăşurarea jocului accentul cade pe interpretarea rolului, pe timbrul
vocii, pe mimică şi pantomimă, pe imitaţie şi improvizaţie. Împrovizând, copilul îşi găseşte cadrul
de afirmare şi dezvoltare. Lăsat să se manifeste liber el improvizează deosebit de frumos, întrucît
improvizaţia copilului se sprijină pe fantezie, pe experienţa activ însuşită, pe mobilitatea minţii, a
cuvântului şi a gestului. Improvizaţia copilului este o formă de manifestare a creativităţii sale prin
care îşi realizează dorinţele de moment. Prin joc copiii ajung la diferite descopiriri, îşi antrenează
capacităţile de a acţiona creativ, deoarece strategiile jocului sunt, în fond, strategii euristice, în care
se manifestă isteţimea, spontaneitatea, inventivitatea, iniţiativa, îndrăzneala etc.
Jocul didactic, pentru a rămâne joc, adică pentru a fi antrenant şi vioi trebuie să includă
elementele de joc. Acestea pot apărea şi din îmbinarea activităţii cu unele situaţii imaginare, prin
determinarea copiilor de a crea, lăsându-le libera imaginaţia, încurajându-le spontaneitatea şi
dezvoltându-le spiritul de observaţie. Creativitatea verbală se exprimă prin fluiditatea, flexibilitatea,
originalitatea şi elaborarea vorbirii. Pornind de la unele concepte de bază, copilul va fi stimulat prin
intermediul jocului didactic să construiască expresii verbale, să le găsească cât mai multe
semnificaţii, să le combine în construcţii cât mai bogate, mai suple şi diversificate. Copilul de vârstă
preşcolară se joacă cu cuvintele, este atras de anumite sonorităţi, ceează uneori cuvinte pentru a-şi
compensa lacunele în exprimare. Răspunzând unor sarcini simple (denumirea unor cuvinte care
încep cu o silabă dată), copilul dovedeşte fluenţă şi flexibilitate verbală.
Activităţile artistico-plastice sunt modalităţi eficiente de stimulare a actului creator prin
toate formele de organizare. Ca modalitate artistică de exprimare, desenul reprezintă pentru copii cu
totul altceva decât pentru adulţi. Copilul vede lumea cu ochii proprii şi numai după aceea începe să
o perceapă aşa cum o vede adultul. Aceasta nu înseamnă că desenele copilului sunt expresia unei
percepţii denaturate a realităţii obiective. În procesul desenării, copilul se identifică cu propria
experienţă şi astfel descoperă propria sa cale de cunoaştere şi de expresie. Copilul se joacă cu
creioanele pe hârtie chiar de la vârste la care nu ştie să ţină în mână nici creionul, nici hârtia: dă
jocului o semnificaţie, imitată din activitatea adultului şi treptat, pe măsură ce-şi formează
deprinderi de lucru (cu creionul, hârtia, pensula), desenează forme noi, creează fără a mai imita în
totalitate. Unele dimensiuni ale creativităţii (fluiditate, flexibilitate, originalitate, elaborare) le
întâlnim, din plin, în desenele lor. În desen copiii redau imagini care reflectă realitatea
înconjurătoare: diferite aspecte din natură, din munca oamenilor, scene din basme şi povestiri,
figura unor oameni. Jocul cu diverse culori sau forme este jocul apropierii de sensuri multiple ale
lumii reale, dorite şi imaginate.
Pictura le permite copiilor, asemeni desenului, să redea mişcarea şi nuanţele de culoare.
Copiii îndrăgesc aceste activităţi, lucrează cu plăcere şi le solicită des în perioadele din zi destinate
jocurilor şi activităţilor alese. Pentru majoritatea copiilor desenul şi pictura reflectă cu adevărat
jocul imaginaţiei şi al plăcerii de a lucra cu creioane colorate,cu carioca şi acuarele. Când stăpânesc
tehnica desenului şi a picturii copiii talentaţi realizează în aceste activităţi chiar performanţe.
Învăţându-i pe copii să observe natura şi să încerce să o redea prin anumite modele şi culori,
stimulându-le curiozitatea şi interesul pentru acest gen de activităţi şi oferindu-le cadrul în care ei să
se poată desfăşura tot atât de bine ca şi prin limbaj, îi ajutăm să se exprime independent şi creator.
În acest mod, copilul îşi dezvoltă abilitatea vizuală şi manuală, îşi exersează capacitatea
reprezentativă, imaginaţia, forţa de creaţie, perseverenţa, voinţa, iniţiativa. Aceste abilităţi
descoperite şi exersate, întărite şi de înclinaţii native, pot deveni în timp aptitudini pentru desen şi
pentru creaţii în acest domeniu. Pictura, alături de celelalte activităţi artistico-plastice, constituie o
activitate prin care jucându-se, copiii oferă posibilitatea adultului să constate felul cum percep şi
înţeleg lumea, ce i-a impresionat mai mult din multitudinea aspectelor văzute, ce le-a reţinut atenţia,
să descopere interesele şi năzuinţele lor
În dactilopictură li se dă libertatea să-şi aleagă tema, apoi sunt îndrumaţi să-şi aleagă
materialul preferat (foaie de hârtie, faianţă, pietre, lemn) şi să se gândească ce ar dori să picteze pe
suprafaţa aleasă. Prin contactul mâinii direct cu hârtia, copiii încep de la grupa mică să ştie cum să307

Școala Românească în Anul Centenarului Marii Uniri

şi dozeze efortul la apăsare, ating uşor hârtia cu degetul arătător sau cu mişcări fine ale degetelor şi
ale mâinii întregi. În dactilopictură se pot folosi toate cele cinci degete ale mâinii drepte sau după
caz întreaga mână. Folosind această tehnică, mâna copilului capătă o mai mare flexibilitate, o mai
mare siguranţă, iar muşchii mici ai mâinii se dezvoltă şi se întăresc. Această tehnică de lucru are
darul de a trezi interesul copiilor pentru activitatea de pictură, stimulându-le independenţa şi
creativitatea.
Şi modelajul este îndrăgit de copii încă de la grupa mică. În lucrările de modelaj ei
reprezintă subiecte diverse, realizează lucrări originale, despre aspectele concrete ale realităţii
înconjurătoare. Materialul variat (lut, plastilina colorată) şi procedeele diverse însuşite de către copil
(aplatizare, adâncire, lipire, îndoire, împletire, suprapunere etc.) îi ajută să creeze teme variate,
originale şi deosebit de reuşite.
Copilul de vârstă preşcolară este caracterizat ca fiind un bun observator al realităţii, de cele
mai multe ori acesta amestecă realul cu creaţia fanteziei sale, aspect remarcat şi în cadrul
activităţilor practice. Activităţile practice sunt foarte atractive pentru copil, pentru că îl pun în
situaţia de a domina însuşirile particulare ale materialelor, de a-şi exercita imaginaţia şi funcţiile
creatoare. Destul de repede, copilul îşi însuşeşte tehnicile de lucru într-o activitate practică, după
care o poate desfăşura liber. Dacă activităţile practice se vor desfăşura în condiţii favorabile, adică
se vor amenaja spaţii adecvate, materiale variate şi un ambient atractiv, activităţile practice pot
constitui cadre favorabile pentru manifestarea creativităţii copilului. După ce copiii au fost iniţiaţi
cu tehnica de lucru şi şi-au format deprinderile practice (înşirare, lipire, bobinare, înnodare, îndoire,
tăiere, tratarea suprafeţelor, îmbinare, festonare, împletire, cusături, ţesături) aceştia vor fi capabili
să realizeze produse originale, inedite.
Dimensiunile creativităţii verbale-originalitatea,fluiditatea, flexibilitatea vor face un salt
semnificativ la această vârstă prin desfăşurarea atractivă a activităţilor de educarea limbajului.
Activitatea de povestire (Povestirile după un şir de ilustraţii; Povestirile cu început dat create de
copii; Povestiri compuse după jucării sau personaje îndrăgite; Povestiri după desenele copiilor;
Povestirea creată în relaţie cu o situaţie – problemă sau dilematică, Povestirea cu transfer de
cunoştinţe) are valenţe informative şi formative. Copiii asimilează diverse informaţii, dar în acelaşi
timp prin povestiri, poveşti si basme li se satisface nevoia de cunoaştere şi afectivitate, se
stimulează imaginaţia şi se constituie cadrul optim de exersare a capacităţii creatoare. Evenimentele
reale ale copilăriei sunt transformate în lumea poveştilor prin intermediul fanteziei, al imaginaţiei
lui debordante. Gustul pentru peripeţii, pentru întâmplări fantastice, pentru exagerări, este specific
acestei perioade. Pornind de la un fapt simplu (o întâmplare, un personaj, o jucărie), copiii creează
cu o deosebită plăcere o povestire, îmbinând realul cu imaginarul. În povestirile lor, copiii au o
înclinaţie pentru dialoguri care animă relatările. Sunt fascinaţi de dialoguri cu animale,obiecte,
fenomene cu care ei sunt convinşi că pot vorbi. Cuvintele povestirilor exprimă trăirile afective ale
copiilor, creând o lume miraculoasă. Povestind un basm cunoscut, păstrând motivele povestirii
iniţiale, copiii pot modifica într-un fel original conţinutul ei, pot face transferuri ale personajelor de
la o poveste la alta, îmbogăţindu-l cu elemente personale.
Lectura după imagini constituie un mijloc eficient de stimulare a potenţialului creativ
atunci când este desfăşurată corespunzător. „Citirea” conţinuturilor nu se limitează doar la
descrierea imaginilor sau la enumerarea elementelor din tablou ci poate deveni o autentică creaţie
verbală. Elementele de creativitate pot fi realizate prin întrebări problemă, care solicită copiii la un
anumit tip de investigaţie, la a găsi cauzele unor fenomene prezentate în imagine sau a-şi imagina
urmările unor fapte prezente. Toate aceste manifestări creative ale copilului sunt originale în raport
cu experienţa sa individuală, constituind premise pentru viitoarele produse creative.
Putem vorbi deci de creativitatea (ca potenţial) copilului de vârstă preşcolară, remarcată în
diferite activităţi specifice vârstei şi de stimularea ei în toate momentele zilei. Stimularea
potenţialului creativ se poate face prin satisfacera şi dezvoltarea disponibilităţilor de care dispune
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copilul: imaginaţie liberă şi debordantă, curiozitate, trebuinţă de autoexprimare, de independenţă,de
investigare, de cunoaştere şi de progres întâlnite la vârsta preşcolară.
Ansamblul trăsăturilor dominante existente la vârsta preşcolară: imaginaţia liberă şi
debordantă, curiozitatea, spontaneitatea şi animismul gândirii, care mijlocesc interferenţa lumii
personale cu lumea înconjurătoare, constituie disponibilităţi psihologice pe care se fundamentează
procesul de stimulare a creativităţii copilului la această vârstă. Potenţialul creativ este o trăsătură ce
există latent în fiecare copil si care poate fi dezvoltată într-un mediu socio-educaţional stimulativ.
Pot fi responsabili pentru stimularea creativităţii copilului preşcolar, adulţii care se ocupă de
creşterea, educarea şi formarea lui: părinţii fraţii, bunicii şi cadrele didactice. Aceştia, prin trăirile
afective pe care le declanşeasză faţă de copil, prin forma de motivaţie pe care o stimulează, prin
încurajările şi aprecierile manifestate faţă de conduita activă a copilului, contribuie la dezvoltarea
capacităţii lor creative. În grădiniţă, creativitatea copilului poate fi stimulată prin modalităţi
pedagogice concrete prin toate tipurile de activităţi, în toate domeniile experenţiale şi în toate
momentele zilei. Elaborarea lor se va baza pe cunoaşterea
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MODALITĂŢI DE REALIZARE A EDUCAŢIEI MORALE
LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ
Prof. Todereanu Maria - G.P.N.” Obcini” Suceava
Dimensiunea morală a educaţiei reprezintă o componentă esenţială atât a procesului
instructiv-educativ cât şi a acţiunii exercitate de familie, mediul social, colectivul de copii, având ca
scop formarea conştiinţei şi conduitei civilizate a preşcolarului în conformitate cu normele sociale şi
cu particularităţile de vârstă. Toate activităţile din grădiniţă au influenţă şi în direcţia educării
morale, dar acest aspect este urmărit cu preponderenţă în activităţile din domeniul educaţiei pentru
societate. Formarea unui comportament moral pretinde o metodologie şi o strategie complexă,
variată, dinamică şi adecvată numeroaselor componente care trebuie formate şi dezvoltate.
Gradiniţa este prima dintre aceste instituţii care resimte impactul reformelor de tot felul, prin
efectele pe care le generează în planul relaţiilor cu caracter interpersonal şi care se reflectă asupra
climatului afectiv în care se dezvoltă noile generaţii de copii.
Ţinând cont de mulţimea fenomenelor sociale care influenţează procesul formării şi
dezvoltării personalităţii copilului mic, semnalăm creşterea importanţei acţiunilor educative care se
realizează în contextul grădiniţei .
Învăţământul românesc actual se afla într-un efort de schimbare şi adaptare la cerinţele
societăţii democratice. Modernizarea şi ridicarea calităţii sale la nivelul standardelor educaţionale
europene, mereu reînnoite, cer o examinare atentă şi mereu actualizată în concordanţă cu evoluţia
sistemelor de învăţământ din celelalte ţări europene. Eficienţa actului educativ este dată de
disponibilităţile educaţiei de adaptare şi autoreglare faţă de sfidările tot mai numeroase ale spaţiului
social.
Teoria şi practica ştiinţifică au dovedit că educaţia trebuie şi poate fi începută din primii ani
de viaţă ai copilului fiind continuată, in mod sistematic, toată viaţa.
În mediul preşcolar, copilul are posibilitatea de a trăi de mic viaţa de cetăţean ordonat şi
activ prin convingere; în acest sistem copiii îndeplinesc diferite însărcinări cu caracter de utilitate
publică pentru ordinea, igiena, estetica si bunul mers al grădiniţei.
Cunoscând faptul că prin intermediul normelor si regulilor exterioare constrîngerea
încetează sa fie o forma de sine, am pus în fata copiilor modele, norme şi valori social-afective.
Jocurile, distracţia în colectiv, diferite manifestări colective, serbarile sunt
elemente ce vin si completează vastul câmp de investigaţie pedagogică, menite să tempereze şi să
prelucreze toate informaţiile educaţionale.
Consider ca oricât de bine ar fi pregătit un copil, nu se va integra în viaţa socială dacă nu
practică un comportament civic (activ, liber, tolerant, responsabil, deschis, comunicativ, reflexiv,
autoevaluativ), unele atitudini şi valori morale (cinstea, corectitudinea, sinceritatea, respectul faţă de
prieteni, părinţi, oameni în general,faţă de şcoală,munca) .
Copilul trebuie să înţeleagă că societatea în care traieşte se conduce după anumite reguli şi
norme, pe care şi el trebuie să le înţeleagă şi să le respecte printr-un comportament corespunzator şi
specific vârstei, prin valori sociale şi atitudini morale care sa ducă la armonia comunităţii şi la
progresul acesteia.
Actiunea didactica are în vedere transmiterea de cunoştinţe despre societate, exersarea
reflexiei critice asupra normelor şi valorilor sociale şi stimularea atitudinilor civice.
Pentru a stabili o relatie intre educator si copil, pentru cultivarea acestor valori, atitudini,
comportamente, comunicarea dintre aceştia trebuie să-l convingă pe copil de faptul ca:
• este respectat ca partener si nu va fi dominat;
• îi este respectat dreptul la opinie;
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• îi sunt respectate si preţuite deciziile;
• -îi sunt respectate valorile şi experienţa.
Este important să organizăm activităţi care să contribuie efectiv la dezvoltarea personalităţii
fiecarui copil şi la educarea pentru o buna convieţuire a grupurilor de apartenenţă şi de referinţă.
Merită orice efort, dacă ne gândim la amprenta pe care o lasă activitatea şi personalitatea
educatorului în viaţa oricărui individ.
Activităţile desfăşurate s-au concretizat în derularea unor proiecte şi dezvoltarea continuă a
deprinderilor individuale. Dintre obiectivele urmărite prin aceste proiecte şi actictivităţi au fost
dobândirea de cunoştinţe cu încărcătură morală şi spirituală deosebită; asimilarea unor deprinderi
necesare în viaţa de zi cu zi; consolidarea maturităţii psihologice. Derularea activităţilor a avut ca
preambul o serie de discuţii pe teme de educaţie comunitară. Mai concret li s-a explicat copiilor ce
înseamnă să fii un bun cetăţean, ce responsabilităţi şi ce obligaţii are fecare dintre noi în
comunitatea din care face parte.
Voluntariatul oferă copiilor o ocazie deosebită prin care să se distreze şi să se simtă mai
apropiaţi unul de altul. Serviciul în favoarea comunităţii ajută la transmiterea mesajului: “a dărui
înseamnă mai mult decât să oferi bani pentru un cadou mult dorit”, sau “să cumperi multe cadouri
pentru o mulţime de persoane”. Tot volunatariatul poate învăţa pe copii că, dedicând timp, efort şi
bunătate, pot obţine o satisfacţie mult mai mare decât atunci când aşteaptă să primească multe
lucruri. De asemenea, dacă voluntariatul începe de la o vârstă fragedă, poate deveni o parte din viaţa
copiilor, ceva ce ei abia aşteptă şi îşi vor dori să o satisfacă. Îi învaţă pe copii faptul că pot face o
schimbare, de exemplu : dăruind o jucărie pentru un copil mai puţin fericit, copilul învaţă că, uneori
este bine să faci sacrificii, îi învaţă să fie mai toleranţi. Spre exemplu ei vin în contact cu persoane
de diferite etnii, cu nivel de educaţie diferit şi acest lucru se poate pune în evidenţă cu ocazia
sărbătorilor religioase. Îi învaţă să aprecieze ceea ce au, ajutându-i pe alţii, care nu sunt la fel de
norocoşi, copii pot înţelege mai bine toate lucrurile minunate din viaţa lor pentru care trebuie să fie
recunoscători.
. Dintre activităţile derulate în cadrul unor sărbători au fost: confecţionare de cadouri
împreună cu toată grupa; realizarea unui album foto cu acţiuni derulate de copii pentru realizarea
unor daruri; realizarea de desene, picturi, colaje; participare la împachetarea darurilor şi formarea
deprinderii de a împacheta şi, mai ales, de a şti cum să dăruiască un cadou. Implicându-i de la vârsta
preşcolară în activităţi de voluntariat le arătăm copiilor ce înseamnă a dărui şi-i putem învăţa să aibă
o perspectivă bună asupra sărbătorilor, dar şi un sentiment real al dăruirii.
Exemple de proiecte derulate: “Paștele în bucovina”, “Dăruind vei dobândi”, “Bunici pentru
o zi”, “Magia sărbătorilor de iarna” , “O carte pentru un prieten”. Aceste proiecte s-au derulat cu
prilejul sărbătorilor religioase de iarnă, sărbătorilor pascale, cu prilejul zilei de 1 iunie, sau 8
martie.
La vârsta preşcolară copilul este încă dependent de părinţi, de educatoare, fapt ce pune în
prim-plan formarea deprinderilor morale. Trăsăturile morale se consolidează la copil numai dacă
există consecvenţă în atitudinile noastre faţă de el şi dacă munca educativă are continuitate .
Pentru asigurarea acestei continuităţi este importantă dezvoltarea parteneriatelor cu părinţii,
prin care părinţii au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa
de grup, pot înţelege mai bine rolul lor educativ şi işi înşusesc procedee educative pe care să le
aplice în educaţia copiilor lor .
Prin acest tip de parteneriate se stabilesc relaţii mai apropiate şi mai deschise între
educatoare şi părinţi, iar părinţii, cunoscandu-se mai bine între ei pot colabora mai uşor în luarea
unor decizii importante pentru grădinită.
Proiectele de parteneriat educational cu Comunitatea Locală - Primărie , Poliţie – au ca
argument educaţia preşcolarilor pentru cetăţenie democratică în vederea formării unor cetăţeni
activi şi responsabili .
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Prin acţiunile desfăşurate în acest sens copiii îsi însuşesc concepte cheie – libertate, justiţie,
egalitate, solidaritate, cunosc modul de funcţionare a instituţiilor democratice înteleg rolul
drepturilor omului în viaţa cotidiană, sunt puşi în diferite situatii de a respecta pe cei de lânga ei, îşi
formează deprinderi de a-şi proteja propria persoană şi pe ceilalţi.
Educaţia moral – civică este un proces complex ce se produce sub influenţa a numeroşi
factori ai mediului socio–cultural şi în sistemul relaţiilor dintre copil şi adult, relaţii ce se
statornicesc în primii ani în familie, în grădiniţă, şcoală şi apoi continuă în societate.
Un pas în educarea moral-civică îl constituie integrarea copilului în comunitate, ieşind din
familie în grădiniţă, în sat, în excursii în judeţ şi în afara judeţului, în ţară, copilul trebuie să
cunoască adresa, numele satului, comunei, judeţului, ţării, să cunoască obiectivele socio-economice
şi culturale ale localităţii natale şi ţării.
O altă latură a educaţiei pentru societate o reprezintă educaţia religioasă a cărei calitate
poate fi îmbunătăţită prin parteneriate cu reprezentanţi ai bisericii. Astfel, se pot realiza convorbiri
tematice, lecturi, poezii, cântece, colinde, vizite, excursii care au ca obiectiv turistic manastiri. De la
cele mai fragede vârste copii trebuie să participe alături de adulţi la sărbătorile religioase fiind
învăţaţi să le respecte şi să păstreze obiceiurile şi tradiţiile legate de acestea.
O altă componentă a educaţiei moral civice o constituie dragostea faţă de popor, manifestată
prin preţuirea istoriei, a strămoşilor, a limbii române, a admiraţiei pentru folclor şi cunoaşterea
principalelor evenimente istorice: Ziua Naţională, Ziua Unirii.
Un alt domeniu aparte din gama activităţilor cu caracter moral-civic este educaţia rutieră.
Este cunoscută importanţa însuşirii regulilor de circulaţie, a aplicării acestora şi a formării unor
deprinderi de disciplină a străzii.
O componentă deosebit de importantă a educaţiei moral-civice cu adânci implicaţii în
păstrarea vieţii pe pământ o constituie educaţia ecologică. De la cele mai fragede vârste copii
trebuie să participe alături de adulţi la sărbătorile religioase fiind învăţaţi să le respecte şi să
păstreze obiceiurile şi tradiţiile legate de acestea. Copii trebuie să înţeleagă că orice fiinţă are
dreptul să trăiască şi să fie ocrotită de noi.
Ridicarea calităţii procesuli de învăţământ şi îmbunătăţire metodelor de educare şi instruire a
copiilor reprezintă o soluţie hotărâtoare pentru formarea personalităţii lor – ca cetăţeni europeni.
Noi, educatorii, nu suntem simpli depozitari şi transmiţători de informaţii ci, în primul rând,
modelatori, formatori de suflete şi de conştiinţă; noi suntem cei care oferim copiilor noştri un model
de umanitate perfectă şi: “Aşa cum grădinarul se apleacă asupra florilor sale cu migală, dragoste şi
răbdare pentru a urmări creşterea, tot aşa şi noi, educatoarele, avem înalta responsabilitate de a sădi
în sufletele copiilor noştri mugurii bunei cuviinţe”. Calitatea educaţiei reprezintă baza deveniri
umane într-o lume morală, civilizată şi plină de respect faţă de copil
Prin activităţile educative organizate cu copii, prin transferul modelului de dragoste şi
respect faţă de semeni, de ţară, de natură, grădiniţa constituie cadrul socio-educaţional de formare a
premiselor moral civice ale copilului, a unor deprinderi şi obişnuinţe care, poate nu se vor înstrăina
din conduita lor niciodată.
Bibliografie:
• Etică şi morală creştină, o temelie pentru societate”- manual religios
• CHIRCEV, A., ,,Condiţiile formării noţiunilor, convingerilor şi atitudinilor morale în raport cu
comportamentul”, în Psihologia educaţiei şi dezvoltării, Bucureşti, Ed. Academiei 1983;
• I.HANGANU, C.RACLARU- Educaţia pentru societate-Îndrumător pentru educatoare,Editura
Aramis-Bucureşti 2005
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ASPECTE PRIVIND EDUCAŢIA DE GEN ÎN GRĂDINIŢĂ
Educ. Tudose Paraschiva
G.P.N. Obcini , Suceava
O problematică de actualitate cu multe controverse, dar şi o provocare pentru spacialiştii în
domeniu, o constituie educaţia de gen. Acest criteriu a fost abordat diferit în funcţie de perioada
istorică, de contextul social-economic şi cultural.
Dilema existentă este principiul separării de gen ( educaţia fetelor –educaţia băieţilor) şi cel
al integrării ( educaţia comună pentru ambele genuri) . Elementele de diferenţiere referitoare la
acest aspect sunt: accesul la educaţie, conţinutul învăţării, forme de organizare, parcursuri şcolare
de formare, caracteristici ale corpului de formare profesoral destinat educării fetelor sau băieţilor.
Învăţământul românesc, în momentul de faţă îşi propune ca principiu de organizare
echitatea şi egalitatea de şanse.Accentul pus pe formarea personalităţii, pe respectarea
particularităţilor individuale şi pe tratarea diferenţiată constituie o prioritate a sistemului actual de
învăţământ, care promovează implicit respectarea particularităţilor de gen.
Identitatea de gen este atât o expresie a sexului biologic, cât şi a influenţelor sociale
manifestate în timpul dezvoltării copilului. Identificarea are efecte importante în ceea ce priveşte
dezvoltatea personalităţii, copilu l începe să manifeste o mai mare nuanţare a emoţiilor, latura
afectivă având un rol important, dar nu putem ignora elementele cognitive ale identităţii. Ele se
referă la cunoaşterea caracteristicilor corporale şi recunoaşterea lor, imaginea de sine, identificarea
de sine ca atare joacă un rol important.
Studiile întreprinse până în prezent au confirmat ipoteza conform căreia imaginea de sine
a copilului, în raport de gen urmează linia stereotipizării : băieţii puternici, curajoşi, cu iniţiativă, de
la care se aşteaptă să ocrotească, iar fetele atente la nevoile băieţilor, sensibile, grijulii, cu
manifestări artistice.
Genul influenţează aspecte importante ale dezvoltării socio-emoţionale în preşcolaritate.
Termenul gen se ştie că face referire la comportamente şi atitudini asociate cu ceea ce înseamnă a fi
femeie sau bărbat.
Cei mai mulţi copii experimentează aceasta pe cel puţin trei dimensiuni. În primul rând ei
conştientizează sexul căruia îi aparţie şi faptul că acelui sex îi vor aparţine întotdeauna. Acest lucru
începe încă de la 15-18 luni, iar la 2 ani copiii pot să aleagă dintr-un set de fotografii pe cele ce
corespund propriului sex ( identitatea de gen). Apoi apar preferinţele legate de gen, adică atitudinile
legate de sexul căruia ar dori să-i aparţină. Ultima fază este constanta de gen, atunci când, copiii
realizează că sexul unei persoane este determinat biologic, este permanent şi că nu poate fi
schimbat.
Evoluţia abilităţilor de recunoaştere a expresiilor emoţionale
Procesele de învăţare implicate în achiziţia identităţii de gen sunt: imitaţia diferenţiatăcopiii au tendinţa de a imita modelele de acelaşi sex mai mult decât pe cele de sex opus; întărirea
diferenţiată- părinţii, profesorii, prietenii întăresc comportamentele nepotrivite ale genului; autosocializarea – odată ce copilul s-a socializat, el caută în mod activ informaţiile despre
comportamentul sexului său.
Primul factor implicat în asumarea gen-rolului este dat de comportamentul părinţilor. Orice
copil, indiferent de sex, este supus la început unei puternice influenţe materne. Mediul familial
exercită , în mod special în primii ani de viaţă ai copiilor, o puternică influenţă educativă,
constituind prima şcoală în care se învaţă trăirea vieţii sociale.
Viaţa emoţională este definitorie pentru specia umană.. Copiii învaţă şi sunt socializaţi cu
aspectele emoţionale de la începutul vieţii. De altfel, cele mai noi cercetări arată că diferenţele de
gen la nivelul vieţii emoţionale depind cel mai mult de educaţie, socializare sau context.
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Studiile realizate cu copiii de 3 ani şi mai mari arată că abilitatea de recunoaştere a
expresiilor emoţionale se îmbunătăţeşte odată cu vârsta, iar fetele au abilităţi superioare în
identificarea emoţiilor.Fetele de 3 ani şi jumătate obţin performanţe egale cu cele ale băieţilor de 5
ani.
Emoţiile cele mai uşor de identificat de către toţi copiii sunt : surpriza, tristeţea şi bucuria,
iar cea mai dificil de identificat este furia. O explicaţie a acestor diferenţe între emoţii este posibila
expunere mai mare la emoţii pozitive, ceea ce face ca acestea să fie recunoscute mai uşor.
Cea mai puternică evoluţie a abilităţilor de recunoaştere a expresiilor emoţionale se produc
între 3 şi 5 ani, cu creşteri nesemnificative după acestă vârstă.
O cauză foarte importantă a diferenţelor emiţionale de gen este şi educaţia oferită de părinţi
şi interacţiunile diferite cu cele două sexe. De exemplu, părinţii vorbesc mai mult despre emoţii cu
fetele şi despre furie cu băieţii, neexistând diferenţe în discuţiile despre bucurie.
Diferenţele de gen în abilităţile cognitive şi motorii
Abilităţile cognitive reprezintă setul de procese implicate în prelucrarea informaţiei
(raţionamentul, memorarea,atenţia,utilizarea limbajului etc.) Din perspectiva clasică a diferenţelor
cognitive între genuri se identifică trei categorii de abilităţi care reprezintă site-ul diferenţelor
cognitive între fete şi băieţi; abilităţi verbale, abilităţi cantitative şi de calcul şi abilităţi vizualspaţiale. Astfel, băieţii au abilităţi matematice , vizual-spaţiale şi de raţionament abstract mult mai
bune decât fetele, iar fetele au abilităţi verbale, senzoriale superioare băieţilor.
Abilităţile verbale şi cele matematice diferenţiază băieţii şi fetele doar în ceea ce priveşte
achiziţiile ulterioare nu ca premise ale dezvoltării individuale. Modul de abordare a procesului
educativ, dacă urmăreşte valorificarea adecvată a capacităţilor cognitive diferite în procesul de
învăţare poate egaliza diferenţa între fete şi băieţi la nivelul abilităţilor matematice şi al celor
verbale.
Aspectele cognitive care marchează.deosebirile de gen în învăţare sunt reprezentate de
diferenţe în diferite arii cum ar fi: raţionamentul deductiv, raţionamentul abstract, utilizarea
limbajului, a spaţiului şi a mişcării, precum şi avantajele învăţării în grup, autoevaluarea
performanţei şi abilităţile motorii.
Referindu-ne la băieţi putem spune că ei au dezvoltate mai mult raţionamentele deductive ,
abstracte, iar în utilizarea limbajului preferă un limbaj codificat , căutând argumente logice şi
ignorând detaliile. Fetele au mai dezvoltat un tip de gândire inductivă, încep cu exemple concrete şi
utilizează limbajul într-o măsură mult mai mare decât băieţii. În ceea ce priveşte utilizarea spaţiului
, băieţii folosesc mai mult spaţiul fizic în comparaţie cu fetele.
Diferenţele între băieţi şi fete în ceea ce priveşte abilităţile cognitive şi motorii impun nevoi
diferite în organizarea învăţării.
Cunoaşterea diferenţelor şi nevoilor specifice genului fac ca experienţa învăţării să nu aibă
efecte negative asupra copiilor, să sprijine dezvoltarea stimei de sine şi să conducă la crearea unei
corecte imagini de sine, premisa unei adaptări eficiente şi unei calităţi superioare a vieţii.
Pentru dezvoltarea cognitivă , echilibrată atât a fetelor cât şi a băieţilor am aplicat ceea ce
am „simţit” că ar fi util în activitatea cu preşcolarii.
Astfel, pentru optimizarea abilităţilor verbale ale copiilor , mai ales a băieţilor, am iniţiat
prilejuri de „scriere” a unor felicitări, invitaţii la zilele onomastice, bilete de mulţumire şi am
încurajat crearea de poveşti pornind uneori chiar de la jocurile de construcţii atât de dragi băieţilor.
Pentru optimizarea dezvoltării abilităţilor matematice şi de calcul ale copiilor , în special ale
fetelor, am organizat jocuri în care exista posibilitatea manipulării unor obiecte concrete, dându-le
sarcini de numărare şi de calcul folosind întrebări de genul: „Mai avem nevoie de patru creioane”,
„Îmi poţi spune câte farfurii sunt pe masă?” ,” Îţi mai dau două şerveţele. Câte şerveţele ai acum?”
Pentru optimizarea dezvoltării abilităţilor de orientare spaţială în spaecial ale fetelor, am
desfăşurat jocuri gen „Căutătorii de comori”,” Caută drumul cel bun”, în care utilizând săgeţi se
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urmărea parcurgerea unor trasee pentru găsirea diferitelor indicii care conducea la aflarea unui loc
ascuns. Astfel li se dezvoltau abilităţile de orientare şi proiecţie spaţială.
În activitatea la computer le-am acordat timp egal de folosire atât fetelor cât şi băieţilor, ,
încurajând mai mult fetele în accesarea acestei tehnologii.
Pentru dezvoltarea abilităţilor motorii mai ales la fete am organizat mai multe jocuri de
mişcare care să dezvolte fetelor motricitatea grosieră, utilizând deprinderi motrice de căţărare,
tracţiune, împingere, jocuri cu mingea etc.La băieţi am organizat activităţi practice în care aceştia să
înveţe să confecţioneze diferite obiecte , să înşire mărgele , să coase nasturi pentru a-şi dezvolta
motricitatea fină, care este mai redusă decât la fete.
Nu în ultimul rând, trebuie să avem în vedere realizarea unui echilibru între activităţile
statice şi cele dinamice pentru a permite o stimulare şi o dezvoltare cerebrală optimă atât a fetelor
cât şi a băoeţilor şi nu trebuie să uităm nici o clipă că sunt copii şi toţi învaţă jucându-se.
Jocul şi gruparea în funcţie de gen
Caracteristica definitorie a interacţiunilor sociale la preşcolari este că predomină jocul şi
gruparea în funcţie de gen. Fetele se joacă şi caută compania fetelor, iar băieţii caută compania
băieţilor. Această asociere preferenţială are mai multe explicaţii:
• Cercetările arată că preferinţa pentru acelaşi gen se manifestă foarte timpuriu, încă înainte de
şase luni copiii reacţionează diferit la figurile umane de bărbat- femeie;
• Altă explicaţie este din perspectiva intereselor comune. Copiii care împărtăşesc aceleaşi interese
sunt o companie mult mai plăcută;
• O altă explicaţie este din perspectiva stilului de joacă. Băieţii sunt mai agresivi, mai competitivi
şi mai dominanţi în contextul de joacă, decât fetele. De asemenea, băieţii preferă jocul în grupuri
mai mari, spre deosebire de fete, care preferă jocurile în diade. Stilul de joacă al fetelor este mai
sedentar, orientat spre protecţie şi îngrijire, în timp ce stilul de joacă al băieţilor este mai dinamic.
• O altă caracteristică a interacţiunilor sociale la nivelul preşcolarilor este competitivitatea şi
cooperativitatea. Cercetările arată că fetele au o atitudine mult mai pozitivă faţă de cooperare, pe
când băieţii au o atitudine pozitivă faţă de competiţie. Chiar şi în situaţiile în care fetele şi băieţii
joacă acelaşi joc, băieţii intră în competiţie cu toţi ceilalţi, în timp ce fetele formează grupuri de
cooperare.
În grădiniţă, copiii desfăşoară activităţi singuri, în perechi ori în grup. Preferinţa băieţilor
pentru jocul în grup le dezvoltă abilităţi de colaborare, dar şi de competiţie, pentru fetiţe jocul în
diadă le dezvoltă capacităţile de comunicare şi afectivitate. Fetele sunt mai atente în alegerea
perechii de joc, în timp ce pentru băieţi acest lucru se petrece mai degrabă întâmplător, condiţia
fiind o preferinţă comună pentru acelaşi tip de joc. Astfel, fetele trebuie încurajate pentru jocul în
grup pentru a stimula cooperarea şi competiţia şi băieţii pentru jocul în diade pentru a le da şansa
dezvoltării abilităţilor de comunicare.. În acest sens este bine ca grupurile de joacă să fie mixte,
dându-le posibilitatea de a coopera şi verbaliza.
Relaţiile dintre copii nu sunt totdeauna favorabile, pozitive, ci pot lua aspecte
negative,degenerând în conflicte: loviri ,ceartă pentru jucării sau roluri în joc etc. Educatoarea are
menirea de a încuraja şi cultiva relaţiile de prietenie, de a crea un climat afectiv stimulativ, plăcut şi
de a descuraja, a îngrădi şi elimina comportamente agresive ,conflictuale , negative. Relaţiile
sănătoase se cer cultivate , educate, încurajate permanent în vederea socializării copiilor din grupă,
dar şi pentru a închega un colectiv în care fiecare să se simtă valorizat, respectat, apreciat şi
încurajat.
Am încurajat fetele să utilizeze jocuri şi jucării considerate în mod tradiţional ca fiind
destinate băieţilor (construcţiile, ansamblările etc. ) stimulându-le implicarea, creând o poveste în
jurul acestor construcţii (de exemplu “ acest castel este al tău, tu eşti o prinţesă şi vrei să arate mai
frumos decât l-a construit colegul tău.” )Ajută-l şi lucraţi împreună la el .”sau “Bogdan nu se simte
bine şi nu poate repara singur maşina.Vrei să-l ajuţi tu, Bianca!”sau “Voi doi Ştefan şi Ioana vreţi
să participaţi la un concurs, aşa că trebuie să repetaţi împreună cântecul!”
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În asumarea gen-rolului un rol important îl au jucăriile ce sunt puse la dispoziţia copilului,
utilizarea acestora influenţând atitudinile şi comportamentul acestuia. Astfel, copiii care se joacă
frecvent cu păpuşile învaţă mai repede să vorbească , iar cei care folosesc jucării masculine au un
grad mai mare de activism. Deci cu ajutorul jucăriilor, cele două sexe sunt influenţate să se îndrepte
spre anumite profesii şi să adopte comportamente congruente cu sexul căruia îi aparţin. De
asemenea, pentru a dispărea diferenţele de gen, copiii trebuie să beneficieze de jucării non-specifice
în mod tradiţional genului, jucării pe care să le exploreze şi să le descopere în aceeaşi măsură şi
fetele şi băieţii. Ei trebuie orientaţi spre acele jucării a căror utilizare presupune înţelegere,
cooperare, întrajutorare şi participare oarecum egală din partea ambelor genuri.
Utilizarea spaţiului şi a mişcării este un alt obiectiv important de care trebuie să ţinem seama
în identificarea stereotipurilor de gen. Băieţii, atunci când învaţă,utilizează mai mult spaţiu fizic în
comparaţie cu fetele, care nu resimt , în general, necesitatea de a se mişca atunci când învaţă.
Avantajele învăţării în grup reprezintă un alt aspect important , fetelor le este mai uşor să
realizeze sarcini de învăţare în grup şi să beneficieze de pe urma acesteia. Performanţa în grup
depinde de poziţia lor în ierarhia grupului de învăţare. Ce învaţă copilul din prietenia cu un alt
copil?
• relaţia de egalitate şi cooperare;
• toleranţa;
• răbdarea;
• empatizarea cu celălalt;
• încrederea în sine şi în altul;
• deprinderi sociale fundamentale;
• diferenţierea sa de alţii.
Socializarea diferită a celor două genuri se produce şi prin media, în special prin
programele şi materialele dedicate copiilor. Băieţii preferă mai mult decât fetele programele şi
cărţile cu conţinut violent, în timp ce fetele preferă mai mult materialele cu teme romantice.
Socializarea rolului de gen la copii este influenţată şi prin promovarea sau constrângerea de
către părinţi a exprimării la copii a anumitor tipuri de comportamente. Părinţii încurajează fetele să
stea în apropierea lor când se joacă, în timp ce băieţilor li se dă voie să exploreze, să se îndepărteze
de părinţi, să manipuleze mai mult obiectele.
În concluzie, prin educaţia de gen urmărim schimbarea mentalităţii părinţilor despre
diferenţele de gen şi mai ales despre modul în care pot fi depăşite barierele în dezvoltarea optimă a
copiilor.
Bibliografie:
• C.C.D. George Tofan – Creativitate şi inovaţie ăn învăţământ,
• Revista de pedagogie nr. 3-4 –2005, Buc.
• Revista Învăţământul Preşcolar nr. 1-2 2006, Buc.
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PROIECT DIDACTIC PENTRU ACTIVITATE INTEGRATĂ
prof.înv.preșcolar, Murariu Maria
Școala Gimnazială Siminicea/structură :GPN Siminicea
Data:
Educatoare: Murariu Maria
Unitatea de învăţământ: G.P.N. Siminicea
Grupa: mare/ pregătitoare
Tema anuală de învăţare: „Când, cum şi de ce se întâmplă?”
Tema săptămânii: „Toamna”
Tema activităţii integrate: „Surprizele toamnei”
Elemente componente ale activităţii integrate:
• ADE: DS „Calendarul toamnei în culori” (explozia stelară) DEC „Vine toamna” - cântec
• ADP: Tranziţii: „Bate vântul frunzele”, „Toamna”, (jocuri muzicale)„Toamna a sosit” - recitare
poezie
Scopul:Consolidarea cunoştinţelor referitoare la caracteristicile anotimpului toamna prin
aplicarea acestora în diferite contexte de învăţare.
Obiective de referinţă:
• să identifice elementele specifice anotimpului toamna;
• să asocieze anotimpului lunile corespunzătoare;
• să identifice cauze şi efecte ale modificărilor survenite în natură pe parcursul acestui anotimp;
• să efectueze operaţii de grupare, apreciind cantitatea;
• să formuleze întrebări de tipul: Ce? Cine? Unde? De ce? Când?;
• să utilizeze materialul scris în vederea executării unei sarcini date;
• să identifice poziţia pe care o ocupă fiecare număr într-un şir, utilizând numeralul ordinal;
• să execute mişcări euritmice.
Strategii didactice:
1.- Resurse procedurale
• Metode şi procedee: expunerea, observaţia, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, brainstorming-ul,
jocul, problematizarea, metode interactive de grup: explozia stelară, diamantul, harta conceptuală;
• Forme de organizare: în grupuri mici, frontal, individual;
2. Resurse materiale: calculator, CD, etichete cu lunile anotimpului toamna, jetoane ce
reprezintă caracteristici ale toamnei, costumaţie de greieraş, jetoane cu cifre, 9 dreptunghiuri care
formează diamantul, 2 afişe, flipchart, steluţe, carioci;
3. Evaluarea
- frontală, realizată pe parcursul activităţii;
- finală, realizată prin analiza produselor activităţii.
4. Resurse temporale: 45 minute
Scenariul didactic
În timp ce copiii vizionează un CD reprezentând aspecte de toamnă, în sala de grupă îşi va
face apariţia un greieraş, speriat şi tremurând de frig. Atenţia copiilor se va îndrepta către acest
musafir întrebându-l ce s-a întâmplat, cum de a venit la ei la grădiniţă. Greieraşul le va povesti
copiilor că, în timp ce cânta din vioara lui, numai ce a văzut că deodată cerul s-a întunecat şi a
început să plouă - cu picături mari şi reci - şi s-a stârnit vântul care a smuls frunzele copacilor. El a
observat că frunzele copacilor şi-au schimbat culoarea verde - ele au devenit galbene, roşii,
portocalii. Oare ce s-a întâmplat? Văzând grădiniţa de copii în apropiere s-a gândit că aici va afla
cauzele.
• Copiii îl vor primi pe greieraş în mijlocul lor şi-i vor povesti ce se întâmplă afară. Greieraşul,
profitând de primirea caldă a copiilor, va scoate din vestuţă un plic, două afişe, jetoane, pe care le
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va da copiilor şi doamnei educatoare propunându-le un joc. În plic el a scris pe nişte steluţe câteva
întrebări la care nu poate să răspundă - poate îl vor ajuta ei. Greieraşul va sesiza cu surprindere că
pe monitor copiii vizionau nişte imagini de toamnă, că la centrul „Ştiinţă”se află planşe cu aspecte
din acelaşi anotimp.
• Oare să fi venit toamna aşa de repede? De ce? Educatoarea va propune copiilor a se juca jocul
„Ce ştim despre toamnă?”prin care greieraşul să-şi amintească toate caracteristicile acestui
anotimp, folosindu-se de întrebările scrise de el pe steluţe (metoda „Explozia stelară”).
• Educatoarea va aşeza pe flipchart un afiş pe care se află o stea mare şi-i va întreba pe copii: În ce
anotimp suntem acum? (Toamna) Un copil va lipi în mijlocul stelei o imagine a acestui anotimp.
Celelalte steluţe mai mici cu întrebări vor fi lipite în jurul stelei mari. Greieraşul îşi va alege cinci
lideri de grup căroara le va înmâna câte un jeton cu întrebarea scrisă şi printr-un joc-numărătoare îşi
vor forma grupul preferenţial, „Unu, doi, trei, patru, cinci/ Vă grupaţi cu toţi aici./ Împreună vă
jucaţi/ Întrebări vă adresaţi.” Timp de câteva minute copiii vor analiza planşele formulând
întrebări în concordanţă cu imaginile prezentate. La semnal vor reveni lângă afiş. Pe rând, fiecare
grup va adresa întrebările, obţinându-se cât mai multe conexiuni între ideile descoperite despre
aspectele anotimpului TOAMNA. Răspunsurile la întrebări vor fi sugerate de imagini sau jetoane cu
cuvinte scrise. Afişul se va finaliza prin lipirea şi scrierea în jurul steluţelor a unor aspecte de
toamnă. (Anexa 1) TRANZIŢIE: Joc muzical „Bate vântul frunzele”.
• Se va trece apoi la rezolvarea celui de-al doilea afiş adus de greieraş. Copiii vor citi titlul
afişului, vor recunoaşte forma „diamantului” reconstituită pe acesta, vor recunoaşte forma
geometrică - dreptunghi, vor numerota treptele „diamantului”, vor număra toate dreptunghiurile, vor
efectua operaţii de adunare şi scădere, după care, prin metoda „Diamantului”, vor completa afişul,
răspunzând la întrebările puse şi lipind la locul potrivit elementele toamnei. (Anexa 2) Grupaţi în
jurul greieraşului copiii vor cânta „Vine toamna”. În obţinerea performanţei, educatoarea va
prezenta un afiş având titlul „Surprizele toamnei” şi-i va invita pe copii să selecteze din
multitudinea de jetoane de pe covor elementele reprezentative anotimpului toamna şi poziţionarea
acestora în spaţiul dat de pe afiş, eleborându-se astfel harta conceptuală a temei activităţii.
Activitatea se va încheia prin recitarea unor poezii despre toamnă şi intonarea cântecului
„Toamna”.
Bibliografie:
• Silvia Breben, Elena Gongea - „Metode interactive de grup", Editura Arves, 2007;
• Viorica Preda, Mioara Pletea - „Ghid pentru proiecte tematice", Editoara Humanitas educaţional,
2005;
Strategii didactice
Evenimente
didactice

Captarea
atenţiei

Activitatea educatoarei şi a
copiilor

Mijloace de

procedee

învăţământ

În cadrul întâlnirii de grup, copiii Brainstorming- Costumaţie
de greieraş
ul
vor face cunoştinţă cu Greieraşul.
Acesta îşi va expune scopul vizitei.
CD Conversaţia
Se vor negocia anumite probleme,
aspecte
se vor propune soluţii.
Observaţia
toamnă

Educatoarea prezintă copiilor tema
Enunţarea
activităţii şi precizează acţiunile ce
scopului şi a
le vor întreprinde pe parcursul
obiectivelor
desfăşurării demersului didactic.
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Metode şi

Evaluare/ Metode şi
indicatori

Conversaţia
examinatoare

Expunerea
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Educatoarea va urmări
valorificarea achiziţiilor din
domeniul ştiinţei, redarea
experienţei cognitive despre
realitatea înconjurătoare, ca
rezultat al îmbogăţirii impresiilor
prin contactul direct cu lumea
reală, exprimarea în propoziţii
formulate logic. Educatoarea şi
greieraşul vor coordona întregul
demers al activităţii.

Conversaţia
Explicaţia
Exerciţiul

Completarea primului afiş:
„Explozia stelară”

Afiş

- recunoaşterea după simbol a
anotimpului toamna;

Metoda
interactivă

- constituirea celor cinci grupuri
de copii;

de grup
„explozia

- formularea de întrebări şi
realizarea de conexiuni între ideile
Prezentarea descoperite de copii în grup prin
interacţiune, pentru identificarea
optimă a
aspectelor de toamnă;
conţinutului

stelară"
Explicaţia
Exerciţiul

- finalizarea afişului prin aplicarea
jetoanelor cu aspecte de toamnă în
jurul steluţelor sau a celor cu
mesaje scrise.

Flipchart
Simboluri
Jetoane cu
imagini
Carioci,
aracet

Probă orală
Conversaţiaexaminatoare

Viteza de reacţie
O stea mare promptăîn găsirea locului
potrivit
Cinci
steluţe mai
mici

Tranziţie „Bate vântul frunzele” joc muzical
Completarea diamantului:
„Toamna”

Metodă
interactivă

Activarea funcţiilor mintale pentru
realizarea conexiunii între sarcină
şi datele pe care le posedă copiii:

de grup:
diamantul

- recunoaşterea cuvintelor care
reprezintă denumirea anotimpului
toamna şi a lunilor acestuia;

Explicaţia
Exerciţiul

Afiş

Reconstituirea

Flipchart
Jetoane cu
imagini
Jetoane cu
cifre

- vizualizarea diamantului;
- recunoaşterea formelor
geometrice şi numărarea acestora;
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- numerotarea treptelor
diamantului;
- sintetizarea principalelor idei
despre toamnă prin completarea
celor 5 trepte ale diamantului.
Tranziţie: „Toamna a sosit” recitare poezie, cântece

Strategii didactice
Evenimente
didactice

Obţinerea
performanţei

Activitatea educatoarei şi a copiilor

Metode şi

Mijloace de

procedee

învăţământ

Completarea celui de-al treilea afiş:
Harta
conceptuală
„surprizele
Afiş
toamnei” Educatoarea iniţiază un dialog Harta
cu copiii în legătură cu principalele conceptuală Jetoane cu
caracteristici ale anotimpului toamna.
Explicaţia imagini şi
mesaje scrise
- selectarea elementelor reprezentative Exerciţiul
toamnei prin simboluri;
Lipici

Evaluare/
Metode şi
indicatori

Probă de
verificare

- poziţionarea imaginilor după criteriul
cerut;
- completarea afişului de către copii.
Evaluare
produselor
activităţii

Educatoarea va expune cele trei afişe Turul
realizate de copii la galeria
galeriei
expoziţională unde ei le vor putea aduce
completări. Se va juca jocul muzical
„Toamna”.

Stimulente
pentru copii

Încheierea
activităţii

Se apelează la capacitatea de Expunerea
generalizare având ca mobil conţinutul
activităţii:
aspectele
anotimpului
toamna.

Stimulente

Probă orală

Aprecieri generale şi individuale.
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Harta conceptuală „Surprizele toamnei”
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COMUNICAREA ÎN ORGANIZAŢIE
Prof. învăţământ preşcolar VIERIU DORINA
G.P.P. „AŞCHIUŢĂ” SUCEAVA
Prof. învăţământ preşcolar IULIANA ALECSA
G.P.N. „ŢĂNDĂRICĂ” SUCEAVA
„Comunicarea reprezintă interacţiunea socială prin sistemul de simboluri şi mesaje” (G. Gerbner),
„o funcţie socială......o distribuţie a elementelor comportamentului sau un mod de viaţă alături de
existenţa unui set de reguli......un set de relaţionări bazate pe transmiterea unor stimuli şi evocarea
răspunsurilor” (Colin Cherry).
Plecând de la ideea că, „comunicarea este un fenomen plurideterminat, fiind în acelaşi timp
relaţie, tranzacţie, acţiune”, literatura de specialitate prezintă o multitudine de criterii de clasificare
în funcţie de : numărul partenerilor implicaţi (intrapersonală, interpersonală, în grup mic, publică);
de statutul interlocutorilor: comunicare verticală (parteneri cu statute inegale-elev-profesor),
comunicare orizontală (parteneri cu statute egale); de codul folosit (verbală, paraverbală,
nonverbală, mixtă).
Teoria modernă a comunicării interpersonale cercetează direcţiile principale ale credibilităţii
şi anume: studierea comportamentului comunicaţional al persoanelor publice unanim recunoscute
drept credibile dar şi realizarea de experimente controlate, susceptibile de a evidenţia principalii
parametri de care depinde credibilitatea. Cel puţin cinci factori influenţează într-o mare măsură
credibilitatea. Aceştia sunt: competenţa ( credibilitatea pe care o acordăm unui specialist care şi-a
demonstrat profesionalismul), caracterul (cinstea, corectirudinea, respectarea cuvântului dat,
conferă credibilitate), intenţia ( lăudarea insistentă a unui obiect trezeşte suspiciuni cu privire la
calitatea acestuia), personalitatea (tendinţa de a acorda o mai mare încredere persoanelor care ne
atrag), dinamismul ( oamenii energici se bucură de multă încredere).
Bunul mers al comunicării interpersonale într-un grup organizaţional depinde într-un fel sau
altul de gradul de similaritate sau deosebire dintre participanţi. Nivelul de educaţie, apartenenţa
religioasă, opiniile politice, categoria de vârstă, interesele profesionale, hobby-urile îi apropie sau îi
despart pe comunicatori. Empatia este mai uşor de realizat între persoane similare, solicitudinea are
un câmp mai larg de manifestare, îi ajuţi mai uşor pe oamenii pe care îi înţelegi, dar tot atât de bine
similaritatea poate sărăci comunicarea în situaţia în care cele două persoane au un grad mare de
asemănare. Este de la sine înţeles că o relaţie interumană funcţionează cu atât mai bine cu cât
persoanele implicate se simt mai atrase una de cealaltă. Atracţia interpersonală stimulează impulsul
de afiliere care îi determină pe oameni să dorescă să aibă prieteni cu care să împartă experienţe
emoţionale.
Succesul comunicării interpersonale depinde în mod direct de măsura în care participanţii
reuşesc să creeze un climat prietenos, cordial, destins. Unele atitudini înlesnesc comunicarea, altele
trezesc suspiciuni.
Iată câteva exemple care vin să întărească cele prezentate mai sus.
Studiu privind rolul şi efectele comunicării interpersonale dintr-o organizaţie şcolară.
Caracteristici importante (mediu, resurse umane):
• mediul de lucru al organizaţiei ( din mediul urban);
• calitatea profesională - cadre didactice cu pregătire de specialitate, angajate într-un sistem
educaţional capabil să le ofere oportunităţi spre performanţă;
• calitatea umană - oameni capabili de a oferi sprijin, în general, cu o atitudine deschisă, pozitivă,
faţă de ceilalţi;
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• relaţiile interumane deja consolidate la nivelul organizaţiei, şi interesele grupului:de a
interrelaţiona, de a duce la bun sfârşit o activitate, de a împărtăşi impresii, de a-şi face cunoscute
unele performanţe.
Activitatea nr. 1
Activitate în cadrul comisiilor metodice – discuţii libere, prezentare de opinii, exerciţii de
comunicare interpersonală
Tema: „Curriculum în viziunea cadrelor didactice”
Descrierea contextului în care s-a realizat studiul
Şedinţa de comisie metodică debutează cu o introducere interesantă realizată de către
responsabila comisiei metodice prin care creează o atmosferă calmă, prietenoasă dar şi serioasă,
demonstrând totodată relevanţa subiectului - nevoia cunoaşterii şi aprofundării conţinutului
curriculumului de către personalul didactic. Astfel, emiţătorul adoptă un limbaj adecvat, transmite
eficient mesajul, în funcţie de obiectivele urmărite şi de identitatea destinatarului.
Reacţiile participanţilor (receptorii) nu s-au lăsat aşteptate. După un moment de linişte,
moderatorul invită cadrele didactice să-şi spună părerea despre curriculum. Brainstorming-ul, ca
metodă adoptată dă posibilitatea fiecăruia să opineze. Toate răspunsurile sunt notate pe o foaie apoi
analizate şi separate prin argumentare.
Ce face emiţătorul?
• creează o atmosferă calmă, prietenoasă,serioasă;
• încadrează subiectul într-un context general;
• dă semnificaţie subiectului ales;
• disponibilitate de ascultare a părerilor;
• transmite corect mesajul;
• foloseşte un limbaj adecvat;
• utilizează metode şi tehnici de activare a grupului: brainstorming;
Care sunt reacţiile receptorilor?
• negare, refuz;
• neacceptarea ideii de schimbare;
• expresii de genul: „aceeaşi Mărie cu altă pălărie”; „Unii nu ştiu ce să mai inventeze”, „O
schimbare de dragul schimbării”;
• zâmbete;
• indiferenţă, pasivitate;
• nervozitate;
• acord privind necesitatea schimbării;
• interes pentru tema abordată dar fără implicare;
• schimbare în favoarea copilului;
• schiţarea unor desene pe carneţel.
Limbajul trupului a evidenţiat, de asemenea, câteva caracteristici ale comunicării
interpersonale în grupul de cadre didactice în timpul activităţilor comisiilor metodice: unele
persoane se joacă cu pixul sau creionul; altele privesc moderatorul în ochi, dând impresia că sunt
interesatede subiect; fruntea unora exprimă nedumerire; umerii sunt aduşi în faţă, parcă exprimă
împovărarea cu noul curriculum; mâinile unora se mişcă permanent; unele persoane dau impresia că
sunt absente la discuţii, chiar nu au opinii, nu se manifestă nici pro nici contra.
La un moment dat, discuţia divaghează, spre alte subiecte. Intervenţia „liderului de opinii”
prinde bine în sensul aducerii în prim planul discuţiilor a unor argumente „pro curriculum”.
Argumentele sunt formulate clar, prin propoziţii scurte, sunt definite mesaje-cheie, exprimarea este
logică, informaţia este structurată pe argumentare şi persuasiune, competenţa discursivă este
evidentă.
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Se lasă liniştea în spaţiul de discuţie, unele persoane îşi notează cele auzite, altele se uită pe
fereastră. Liniştea este întreruptă de o serie de întrebări puse la subiectul dezbătut. Persoanele care
sunt interesate de subiect pun întrebări, unele chiar monopolizează discuţia oferind colegelor
variante personale de înţelegere a conţinutului documentului pus în dezbatere.
Salvată de liderul de opinii şi pentru a canaliza dezbaterea pe tema curriculum-ului,
responsabila comisiei metodice solicită în continuare colegelor să noteze pe o tablă idei, gânduri
personale la tema dezbătută şi să le lege printr-o linie de ideea altor colege. Metoda adoptată
(mind-mapping) prinde bine, generează participare activă, interacţiune, deschidere. În această
situaţie şi acele persoane care nu s-au exprimat până la acel moment au avut ocazia să-şi prezinte
opiniile şi să relaţioneze cu ceilalţi, motivând ce au scris şi de ce au legat ideea lor de a altor colege.
De asemenea, s-a observat că fenomenul de atracţie interpersonală funcţionează bine între
cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea pe aceeaşi tură şi ca atare comunicarea dintre ele
este mai deschisă, au mai multă încredere unele în altele, în consecinţă, şi aprecierile valorizante
sunt reciproce, uneori funcţionând şi subiectivitatea. Acest lucru s-a evidenţiat şi în cadrul utilizării
metodei sus-menţionate, când colegele de pe aceeaşi tură şi-au legat ideile prin linii orizontale.
Concluzia studiului privind comunicarea interpersonală din grupul ţintă se grupează pe
următoarele idei: subiect interesant pentru unii; atent pregătit de către emiţător; la început receptorii
în derivă: indiferenţă, revoltă, negare; schimbarea direcţiei de comunicare pe subiect, prin
argumentare; rol important, liderul de opinii, în care organizaţia are încredere; schimbarea tacticii şi
utilizarea unor metode interactive; punerea în situaţia exprimării şi a celor timizi, indiferenţi,
revoltaţi; interacţiune-relaţionare, comunicare – atracţie – exprimare.
Activitatea nr. 2
Aplicarea unui chestionar privind comunicarea internă şi interpersonală în organizaţie
Descriere: chestionarul a fost aplicat pe 40 angajaţi (35 cadre didactice, 5 didactic auxiliar)
40 feminin, 35 persoane cu studii superioare, 87,50%; 5 cu studii medii, 12,50%; vechime
în muncă între 2- 40 ani, media 27,2 ani;
• Aspecte vizate:
•
•
•
•
•
•
•

Cunoaşterea obiectivelor, ţintelor strategice ale instituţiei şi implicarea constantă în realizarea acestora;
Cunoaşterea şi aplicarea politicilor şi procedurilor interne ale organizaţiei;
Ierarhizarea celor mai importante forme de comunicare interpersonală la nivel organizaţional;
Comunicarea dintre director şi membrii organizaţiei;
Comunicarea la nivel organizaţional între compartimentele de activitate;
Identificarea unor aspecte de îmbunătăţit, corectat privind comunicarea în organizaţie;
Propuneri pentru îmbunătăţirea comunicării interpersonale din organizaţie.

Pentru fiecare afirmaţie s-a acordat un punctaj – 4 p (acord total, foarte important,
întotdeauna); 3 p
(acord parţial, familiare, important, de cele mai multe ori); 2 p (nici acord, nici dezacord,
nici important, nici neimportant, oarecum familiare); 1 p (dezacord parţial, nefamiliare, foarte rar,
neimportante); 0 p (dezacord total, nu ştiu să existe, niciodată, deloc neimportante). Punctajul
pentru fiecare afirmaţie s-a cumulat iar procentajul s-a calculat raportându-se la numărul de
persoane chestionate şi la punctajul maxim stabilit pentru fiecare afirmaţie.
Răspunsurile colectate au fost centralizate în tabelul următor:
Aspecte
vizate
1.
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Procentaj

Interpretare

97,91%

Personalul instituţiei exprimă acord total cu privire la misiunea şi viziunea instituţiei,
cunoaşte foarte bine obiectivele acesteia, se identifică cu ele, participă activ la realizarea
ţintelor propuse, comunică în interiorul organizaţiei, fiecare consideră că este o parte
importantă a organizaţiei.
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2.

94,28%

Personalul angajat afirmă că este familiarizat cu politicile şi procedurile organizaţiei, cu
privire la: standarde de calitate, achiziţii, criterii de evaluare, securitate internă, etc.

3.

99,07%

Persoanele chestionate consideră că toate formele de comunicare internă contribuie la
informarea constantă cu noutăţile din domeniul de activitate, că sunt foarte importante şi că
pot să se manifeste aducându-şi contribuţia prin propuneri, păreri personale dar cea mai
importantă este comunicarea interpersonală.

4.

98,33%

Este evidentă comunicarea foarte bună între directorul instituţiei şi personal, cu privire la
următoarele aspecte: deciziile sunt comunicate şi motivate, directorul consultă personalul în
luarea unor decizii care privesc o anumită persoană, deciziile se iau cu obiectivitate.

5.

76,95%

Rezultatul evidenţiază că fiecare compartiment de activitate este foarte important,
comunicarea între compartimentele de activitate este una bună, unii considerând că cea
mai importantă este activitatea lor şi mai puţin importantă a celorlalţi, ceea ce
demonstrează o superficială cunoaştere a activităţii compartimentelor.

Progresul comunicării interumane ţine în etapa actuală de cunoaşterea principiilor şi
mecanismelor comunicării interumane, care a devenit indispensabilă pentru ameliorarea raporturilor
dintre oameni. Se are în vedere faptul că în trecut oamenii comunicau spontan iar astăzi avem
nevoie din ce în ce mai mult să ne ghideze cineva cum să vorbim, ce gesturi avem voie să facem, ce
nu, cum să ne alegem cuvintele. Efectele comunicării interpersonale sunt variate şi ample. Ele
însumează cunoştinţele noastre, emoţiile noastre, mişcările, gesturile şi toate la un loc dau la un
moment dat contur personalităţii noastre.
Bibliografie
• Abric, J. C., 2002, Psihologia comunicării, Polirom
• Dinu, Mihai, 2008, Fundamentele comunicării interpersonale, ed. ALL
• Gherguţ, Alois, 2007, Management general şi strategic în educaţie-ghid practic, Polirom
• Lohisse, Jean, 2002, Comunicarea de la transmiterea mecanică la interacţiune, Polirom
• Mucchielli, Alex, 2005, Arta de a comunica, Polirom
• Pânişoară, Ovidiu, Ion, 2006, Comunicarea eficientă, Polirom
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PERSPECTIVE DIDACTICE
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR
COLABORAREA ŞCOLII CU FAMILIA – REUŞITĂ ÎN EDUCAŢIA
COPILULUI
Prof. Inv. primar Cuzencu Loredana,
Școala Gimnazială ,, Petru Mușat,, Siret
Şcoala şi familia sunt cei doi poli de rezistenţă ai educaţiei, care contribuie prin mijloace
specifice la formarea tineretului.
Familia este prima şcoală a copilului. Ea este cea care răspunde de trebuinţele elementare
ale copilului şi de protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei ramân,
uneori, întipărite pentru toată viaţa în profilul moral - spiritual al acestuia.
Familia ocupă un loc aparte in sistemul institutional al educaţiei. Acţiunea ei pe întreaga
perioadă a dezvoltării include şi toate laturile formării personalităţii. Ea reprezintă unul din mediile
de socializare şi educare din cele mai complete datorită posibilităţilor ce le are de a-l introduce pe
copil în cele mai variabile situaţii şi de a acţiona asupra lui prin cele mai complexe şi fireşti
mijloace.
Familia oferă copilului primele informaţii despre lumea ce-l încojoară, primele norme şi
reguli de conduită, dar si climatul socioafectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.
" Pecetea pe care părinţii o lasă asupra structurii şi profilului spiritual - moral al
personalităţii propriilor copii se menţine toata viata " . (M. Golu) Influenţele educative pe care
familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta fie direct - prin acţiuni mai mult sau mai puţin
dirijate, fie indirect - prin modele de conduita oferite de către membrii familiei, precum şi prin
climatul psihosocial existent în familie. Modelele de conduită oferite de părinţi - pe care copiii le
preiau prin imitaţie si învăţare - precum şi climatul socioafectiv în care se exercită influenţele
educaţionale ("cei şapte ani de acasă") constituie primul model social cu o influenţă hotărâtoare
asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi relaţionare
în raport cu diferite norme şi valori sociale. Este recunoscut faptul că strategiile educative la care se
face apel în familie, mai mult sau mai puţin conştientizate, determină în mare măsură dezvoltarea
personalităţii, precum si rezultatele şcolare ale copiilor, comportamentul lor sociomoral.
Ei, copiii, care răsar asemenea florilor, cresc ocrotiţi de dragoste părintească. Se înalţă
vegheaţi de căldura familiei unde învaţă primele taine ale lumii înconjurătoare. Află ce este bine si
rău, cum să se poarte frumos. Apoi în primul colectiv - grădiniţele - cunosc regulile jocului cu alţii,
bucuria victoriei sau tristeţea fără început şi fără sfârşit - copilăria.
Dacă vine toamna - e septembrie. Sună primul clopoţel care vesteşte şcoala, în care copilul
crescut în familie va fi instruit pentru viaţă. Părinţii şi educatorii contribuie, în strânsă colaborare, la
ridicarea nivelului instructiv educativ al elevului integrat în colectiv. Reuşita acestei acţiuni
presupune înă o cunoaştere specială a fiecărui copil. El trebuie urmărit permanent şi profund, sub
toate aspectele personalităţii lui.
Factorul decisiv în succesul şcolar îl reprezintă raportarea corectă a realităţii în existenţa
activităţii comune familie - scoală. Sunt necesare sisteme complexe de dezvoltare a
responsabilităţilor individuale şi colective, în concordanţă deplină cu preocupările, interesele,
deprinderile si aptitudinile fiecărui copil.
Reglementarea ştiinţifică a unor norme educative impune colaborarea sistematică şi
permanentă a celor doi factori de insruire, familie - şcoală şi presupune unitatea influenţelor
educative şi continuitatea muncii de formare a copilului.
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Procesul de colaborare cu părinţii asigură atingerea scopului educaţional. Pornind de la
necesitatea cunoaşterii sociopsihopedagogică a copilului, şcoala impune colaborarea cu familia sub
diferite aspecte. Urmărind aspectele comune, speciale si diferenţiate pe care viaţa de elev o prezintă,
părinţii pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea copilului cu o singură condiţie - colaborarea
cu şcoala.
S-au cam pierdut formele de comunicare între cei doi factori decisivi pentru formarea
copilului. Au supravieţuit sedinţele cu părinţii organizate sistematic. În principiu, părinţii elevilor cu
rezultate şcolare bune şi foarte bune sunt prezenţi. Dar unde sunt ceilalţi? Problemele sociale nu
motivează absenţa lor, pentru că şcoala are acelaşi rol educativ. Cu intrarea în şcoală (de la varsta
de 6 ani) problemele muncii de educaţie devin mai complexe si odată cu ele şi rolul familiei, şcoala
constituind pentru copil un nou mediu căruia trebuie să i se adapteze şi care va influenţa enorm
dezvoltarea sa.
O serie de sarcini educaţionale sunt preluate în mod special de şcoală (cele privind
instrucţia), dar familia ramâne implicată chiar şi în realizarea acestora rămânându-i în acelaşi timp
şi multe altele în care rolul principal îl are în continuare. Fără participarea părinţilor efortul educativ
organizat prin instituţiile şcolare poate fi frânt, deviat sau deformat. Aşa cum arată si H. H. Stern
"orice sistem de educaţie, oricât ar fi de perfect, rămâne neputicios dacă se loveşte de opoziţia sau
indiferenţa din partea părinţilor".
Poziţia unor părinţi care consideră că odată cu intrarea copiilor în şcoală rolul lor s-a
încheiat, sau poziţia unor cadre didactice conform căreia şcoala poate totul fără a apela la
sprijinul părinţilor sunt greşite. Numai o colaborare perfectă între cei doi factori este de natură să
determine o eficienţă maximă a muncii educative. Desigur, în acest proces de colaborare, rolul
conducător îl are şcoala. Ea poate să orienteze, să ajute familia în sarcinile ce-i revin, să asigure o
unitate de vedere şi de acţiune.
Familia, oricâte merite şi preocupări valoroase ar avea în legatură cu educaţia copiilor, nu va
obţine rezultate pozitive decât în condiţiile în care acţioneaza împreună cu şcoala.
Procesul de colaborare se impune - amândoi factorii actionează asupra aceloraşi persoane,
urmăresc realizarea aceluiaşi obiectiv (evident cu mijioace specifice) şi deci, orice neconcordanţă,
orice divergenţă, pot determina deficienţe în procesul dezvoltării tinerei generaţii.
Această realitate a căpătat caracter de lege, o prevedere în acest sens fiind inclusă în Legea
educaţiei şi învăţământului "Şcoala conlucrează cu familia în educarea copiilor şi tineretului în
pregătirea lor pentru muncă şi viaţă, iar rolul conducător în această acţiune de colaborare revine
şcolii ca factor institutionalizat specializat în munca instructiv - educativă.
Colaborarea şcolii cu familia se realizează în diferite forme:
• comitetele de părinţi - sunt forme organizate de colaborare între şcoală şi familie contribuind la
perfectionarea pocesului de instruire şi educare a elevilor;
• vizitele la domiciliul elevilor;
• consultaţii individuale;
• corespondenţa cu familia.
Vizitele la domiciliul elevului oferă posibilitatea de cunoaştere concretă a condiţiilor
specifice din fiecare familie şi pe această bază se pot lua, de comun acord, măsurile ce se impun ca
fiind cele mai adecvate în vederea asigurării unui progres continuu in dezvoltarea copilului. Vizitele
sunt din timp planificate şi planificarea se referă la toţi elevii clasei nu doar la cei ce prezintă vreo
problemă.
Formele colective de colaborare - adunări cu părinţii, consultaţii colective, lectorate pentru
părinti - pot îmbrăca structuri şi pot avea conţinut variat. Astfel, adunările cu părinţii (organizate
periodic) pot fi destinate fie unui bilanţ al activităţii elevilor (subliniindu-se contribuţia familiei,
eventualele deficienţe - cu tact - şi măsurile ce se impun a fi adoptate), fie dezbaterii unor teme
psiho - pedagogice în vederea informării părinţilor cu aspectele teoretice necesare activităţii lor
328

Școala Românească în Anul Centenarului Marii Uniri

practice (de pildă probleme ca: organizarea regimului de viaţă al elevilor în familie, orientarea
şcolară şi profesională, alegerea şi dezvoltarea lecturii, etc. toate în funcţie de specificul vârstei).
Lectoratele cu părinţii includ cicluri de expuneri cu caracter pedagogic sau psihologic,
sistematic organizate (pe şcoală), asigurând comunicarea unui sistem de informaţii, metodologii de
lucru, forme de activitate, posibil de folosit în familie.
Lipsa de colaborare duce spre un eşec şi, din nefericire, cel învins este copilul, pentru care
dorim tot, pentru care visăm tot ce este mai bun .
Pentru viitor, dascălii adevăraţi stiu ce trebuie să facă în prezent: să pună lumină în priviri şi
linişte în gânduri, să pună zâmbet în iubire, în fapte, să pună cuget în judecată.
Coordonatele colaborării: implicarea familiei în activitatea şcolară a copiilor se desfăşoară
pe două coordonate:
a) relaţie părinte - copil: controlul frecvenţei, al rezultatelor şcolare, al temelor, ajutor în
îndeplinirea sarcinilor, suport moral şi material;
b) relaţia familie - şcoală, contactul direct cu învăţătorul, profesorii clasei sub forma:
• reuniune de informare a părinţilor cu privire la documentele privind reforma curriculară (Planul
cadru pentru învăţământul obligatoriu, Programele şcolare, Ghidurile de evaluare -Descriptorii de
performanţă);
• consultarea părinţilor la stabilirea disciplinei (lor) opţionale, alcătuirea schemelor orare ale clasei
şi prograrnul şcolar al elevilor;
• activarea asociativă a părinţilor prin Comitetul de părinţi pentru sprijinirea şcolii în activitatea
de cuprindere la cursuri a tuturor copiilor, la îmbunătăţirea frecvenţei acestora ( vizibil îmbunătăţită
prin oferirea laptelui şi cornului de către guvern), în organizarea şi desfăşurarea activităţilor
extracurriculare;
• lecţii deschise pentru părinţi, ateliere de lucru practice, vizite, excursii, serbări aniversare;
• reuniuni comune cu elevii şi părinţii.
Bibliografie:
• Cucoş, Constantin – Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2002 ;
• Nicola, Ioan – Tratat de pedagogie şcolară, Ed. Aramis, Bucureşti, 2003 ;
• Şoitu, Laurenţiu – Pedagogia comunicării, Institutul European, Iaşi, 2001.
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TEORIA NUMERELOR NATURALE - CICLUL PRIMAR
prof. înv. primar Estera Dumencu
Şcoala Gimnazială „Petru Muşat” Siret
Didactica modernă pledează pentru o învăţare activă cu o mare valoare formativă, alegând
cele mai eficiente alternative educaţionale utilizând concepte ca: libertate, individualizare,
personalizare a învăţării, creativitate, spontaneitate, gândire critică.
Gândirea şi învăţarea critică se realizează atunci când cadrul didactic apreciază diversitatea
de idei şi experienţe, când nu există mentalitatea „unicului răspuns corect”.
Pentru dezvoltarea gândirii critice a elevilor, învăţătorul trebuie să asigure un demers
didactic adecvat învăţării active şi interactive, care să aibă în vedere următoarele aspecte:
- motivarea elevului pentru activitate, formularea unor scopuri pentru învăţare prin corelarea
evenimentelor şi anticiparea derulării unei acţiuni; stabilirea unui punct de plecare bazat pe
cunoştinţe anterioare; examinarea propriilor cunoştinţe; formularea unor întrebări la care elevii ar
dori să găsească răspuns.
- realizarea sensului informaţiilor, menţinerea interesului, implicarea elevilor; introducerea
noilor informaţii în schemele de cunoaştere existente ale fiecărui elev; crearea unei „punţi” între
cunoscut şi nou pentru o mai bună înţelegere.
- reflecţia-exprimarea ideilor şi informaţiilor cu propriile cuvinte; „listarea” de către fiecare
elev a ceea ce a învăţat; prezentarea unor argumente pro şi contra.
O gândire critică nu se poate dezvolta fără stimularea capacităţilor creatoare ale copiilor.
Numai învăţându-l să vadă şi alt drum, acesta va avea curajul să critice ceea ce este depăşit.
Evoluţia societăţii în ansamblu este dependentă de creativitatea individuală şi colectivă; între
societate, creativitate şi mediu se stabileşte o relaţie circulară de feed-back.
Dintre cele trei tipuri reprezentative ale învăţării (mecanică, logică-informativă şi logicăcreativă) conferă eficienţă maximă cea logică-creativă. Acest tip de învăţare garantează înţelegerea
şi asimilarea logică a cunoştinţelor, sporeşte curiozitatea, dezvoltă capacităţile intelectuale, asigură
progresul psihic.
Pentru a valorifica gândirea critică a elevilor, învăţătorul trebuie să creeze diferite situaţiiproblemă, care vor oferi posibilitatea de a-i stimula să caute singuri soluţii posibile. Situaţiaproblemă declanşează descoperirea. Ceea ce se obţine prin efort propriu nu se reduce la simpla
întipărire în memorie, ci are un caracter operaţional, favorizând dezvoltare aptitudinilor, a
intereselor, a deprinderilor de investigare.
Dezvoltarea creativităţii, a flexibilităţii gândirii elevilor este un proces complex şi de durată,
care se realizează prin îmbogăţirea şi sistematizarea cunoştinţelor. Cunoştinţele nu duc obligatoriu
la dezvoltarea creativităţii, numai practica raţională favorizând acest proces. Creativitatea se
realizează prin educarea gândirii.
Principala componentă a gândirii creatoare este flexibilitatea, prin care se înţelege
modificarea rapidă a mersului gândirii când situaţia o cere. Interdisciplinaritatea permite adâncirea
conexiunilor reale între discipline. Activităţile interdisciplinare au pronunţate valenţe formative.
Jocul didactic interdisciplinar este o activitate în care se îmbină sarcini didactice din
domenii de cunoaştere diverse, de obicei două-trei discipline, într-o structură unitară, axată pe
învăţare. Jocul didactic se realizează în condiţii agreabile, relaxante.
În activitatea la catedră, am pornit de la principiul potrivit căruia elevii nu fac bine decât
ceea ce le place. Prin jocuri interdisciplinare am căutat să le ofer o mai puternică motivaţie, să-i
solicit în timpul orelor (fără ca ei să simtă învăţătura ca pe o povară), să le trezesc dorinţa şi bucuria
de a participa la propria lor formare.
Jocurile interdisciplinare asigură transferul cunoştinţelor asimilate la situaţii nou create,
apropiate de realitatea vieţii, consolidează deprinderi motrice, facilitează efortul intelectual,
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pregătesc elevii pentru activităţi practice, le stimulează creativitatea. Abordarea interdisciplinară a
inclus în matematică şi specii literare mult îndrăgite de elevi. Presărând operaţii matematice pe
textul suport al unei poveşti sau poezii, cu sarcini legate de alte discipline, copilul lucrează cu
plăcere, fără a simţi efortul depus.
Jocul didactic reprezintă cea mai accesibilă cale de abordare interdisciplinară, deoarece prin
joc se realizează importante sarcini formative, care presupun antrenarea operaţiilor gândirii,
dezvoltarea spiritului de iniţiativă, de observaţie.
Totodată se dezvoltă atenţia, disciplina şi spiritul de ordine, formarea deprinderilor de lucru
corect şi rapid. „Jocul -spunea L. Blaga -este înţelepciunea copilului”. Rebusurile pot constitui, de
asemenea, alte jocuri interdisciplinare, dacă în construcţia lor vom apela la cunoştinţele acumulate
de elevi la diverse discipline de învăţământ.
Toate acestea conduc la firescul conduitei elevilor, la dezinvoltura cu care participă la
activităţi, la nonşalanţa cu care formează opinii şi puncte de vedere. Astfel competiţia este asociată
cu colaborarea.
Drumul matematicii începe cu lumea obiectelor pentru a ajunge la lumea numerelor, având
ca intermediar lumea mulţimilor.
Necesitatea organizării învăţării prin joc şi acţiunea cu obiectele contribuie la rezolvarea
sarcinilor cognitive şi a sarcinilor formativ-educative ale procesului de învăţare.
Jocul didactic poate fi utilizat ca o tehnică atractivă de explicare a realităţii, a unor noţiuni
abstracte pe o cale mai plăcută. „Strategia jocului este în esenţă o strategie euristică” afirma
pedagogul I. Cerghit. Valoarea jocului este deosebită deoarece îi face pe elevi participanţi interesaţi
de propria lor formare.
Introducerea numeraţiei la clasele CP-IV este „un drum” anevoios dar plin de satisfacţii.
Tactul pedagogic al învăţătorului, deci întrega sa personalitate contribuie la modelarea fiinţei
umane. Pe drept cuvânt se poate spune că dascălul este „făclia care se stinge luminând”.
Deci menirea educaţiei este aceea „de a înălţa pe culmi mai nobile de viaţă omul,
comunitatea etnică şi umanitatea, prin cultivarea valorilor spiritului”.
Bibliografie:
• Florin Cârjan, Carmen Begu „Metodica predării-învăţării matematicii la ciclul primar”, Ed.
Paralela 45, 2001.
• ”Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de matematică primar-gimnaziu”, Bucureşti,
2001
• Viorel George Dumitru, Mihail Roşu „Matematică distractivă pentru clasa a IV-a”, Ed. All, 2000.
• Nicoleta Nechita, Virginia Alexandru, Paula Antonescu „Învăţarea între real şi imaginar”, Ed.
Paralela 45, Bucureşti, 2001.
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MODALITĂȚI DE EDUCAȚIE PATRIOTICĂ ÎN ANUL
CENTENARULUI MARII UNIRI
profesor învățământ primar Grigorean Rodica,
Școala Gimnazială „ I. V. Rachieru ” Soloneț
profesor Rotaru Iulia Paraschiva,
Școala Gimnazială „ I. V. Rachieru ” Soloneț
Sub geana istoriei alcătuim toți o multimilenară familie, fiind rând pe rând moștenitori și
ctitori, nepoți și strănepoți, părinți și bunici. Simțământul apartenenței la același neam implică
solidaritate, mândrie, statornicia țelurilor, imboldul de a duce mai departe și de a înălța
nepieritoarea ființă a patriei.
Nu poți lua țărâna patriei pe tălpile picioarelor, spunea Danton atunci când, aflat în umbra
ghilotinei, era sfătuit să se expatrieze. Fiecare faptă se afundă în trecut și devine lespede de treaptă a
prezentului. Așa putem pătrunde în istoria patriei, ca spre izvoarele propriei ființe și, la fel ca în
inelele de pe trunchiurile arborilor, vedem anii cu partea lor de soare și vitregie.
Plămădiți din duhul purces de la Decebal și Traian, putem auzi fără efort vuietul bătăliilor
de la Rovine și Podul Înalt, porunca lui Tudor, chemarea clocotitoare a lui Bălcescu, a Craiului
Munților, și înțelegem mai bine rostul nostru pe acest pământ.
Educația patriotică a tinerei generații este o preocupare veche educațională. Ca sentiment,
patriotismul este dragoste și respect pentru propriul popor, pentru istoria, limba și cultura lui, pentru
mediul social și geografic în care trăim.
„ Patria – scria Delavrancea – nu e pământul pe care trăim din întâmplare, ci e pământul
plămădit cu sângele și întărit cu oasele înaintașilor noștri . . Părinții, moșii și strămoșii noștri ne sunt
patria; ei, care au vorbit aceeași limbă, care au avut același dor, aceleași suferințe și aceleași
aspirațiuni. ”
Sentimentul patriotic nu se formează prin „ învățarea ” de noi sentimente, ci prin
cunoașterea și cultivarea tradițiilor moștenite, prin creșterea și modificarea calitativă a sentimentului
existent.
Sentimentele nu se repetă așa cum repetăm cunoștințele, nu pot fi „ explicate ” așa cum
explicăm noile cunoștințe.
Sentimentele patriotice se pot cultiva încă de la vârsta copilăriei pentru că este perioada când
se înfiripează cele mai nobile sentimente, fondul afectiv fiind foarte puternic.
Educația patriotică se poate realiza la orice disciplină de învățământ: limbă română,
matematică, istorie, geografie, educație civică, educație plastică și muzicală, dar și prin activități
extracurriculare: drumeții, vizite, excursii la diferite monumente istorice, la muzeul de istorie,
serbări.
Lecturile: Condeiele lui Vodă, de Boris Crăciun, Stejarul din Borzești, de Eusebiu Camilar,
Ocaua lui Cuza, de D. Almaș, Patria română, de G. Coșbuc, Țara mea, de A. Ciurunga, oferă
elevilor un suport bogat pentru realizarea educației patriotice.
Prezentarea portretelor morale ale domnitorilor, desprinderea și interpretarea mesajelor îi
ajută pe elevi să înțeleagă că românii își iubeau patria mai mult decât propria viață.
Prin poezia „ Mama lui Ștefan cel Mare ”, elevii pot fi conduși să desprindă cum „ în
numele sentimentului datoriei ”, al dragostei de țară, mama refuză să-și vadă fiul înfrânt și-i
adresează îndemnul la luptă, la biruința supremă:
„ Du-te la oștire ! Pentru țară mori !
Și-ți va fi mormântul coronat cu flori ! ”
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Dacă limba este criteriul civilizației unui popor, este întâiul mare poem, al unui popor (L.
Blaga), atunci a vorbi și a scrie corect în limba țării tale constituie o îndatorire patriotică. (Valeriu
Oros)
Frumusețea limbii noastre este redată în poezia Limba românească, de G. Sion: inima „ saltă
de plăcere când o ascultăm ” și „ pe buze aduce miere când o cuvântăm ”.
Orele de educație muzicală pot pune în evidență caracterul armonios al limbii noastre.
A vorbi în dulcea limbă a lui Creangă, a celei preafrumoase a lui Eminescu sau a baladelor
populare, este pentru noi, cadrele didactice, o datorie sacră. Exprimarea noastră și a mlădițelor pe
care le educăm valorează foarte mult. Noi, cadrele didactice, suntem cei chemați să urmărim, la
toate disciplinele de învățământ, exprimarea corectă și frumoasă, orală și în scris, a elevilor noștri.
Suntem cum vorbim, suntem cum știm să-i ascultăm pe alții.
Limba română e o haină a sufletului pe care o îmbrăcăm cu bucuriile și necazurile noastre.
„ În inimi mii de doruri revin și se destramă,
Un singur dor rămâne: de țară și de mamă. ”
Cunoașterii normelor limbii trebuie să li se asocieze și un sentiment de dragoste și de
respect față de limba națională, în care toți vorbitorii trebuie să vadă ca Vasile Alecsandri „
tezaurul cel mai prețios pe care-l moștenesc copiii de la părinți, depozitul cel mai sacru lăsat de
generațiile trecute și care merită să fie păstrate cu sfințenie de gnerațiile ce-l primesc ”.
Referatele întocmite de către elevi trebuie să urmărească realizarea corelației între
fenomenele care constituie momente ale unui proces istoric.
Astfel, când se scrie despre Unirea cea Mare, este necesar să se stabilească corelații și cu
celelalte momente care au precedat și generat unirea poporului român, unirea realizată pentru scurt
timp, în 1600, de Mihai Viteazul, dorința de unire manifestată în timpul revoluției de la 1848,
Unirea Moldovei cu Țara Românească.
Aprofundarea și sistematizarea cunoștințelor privind momentele istorice importante pentru
poporul român, momente care ne-au marcat existența, înțelegerea nevoii de a-și iubi și respecta țara,
locul unde trăiesc, se pot realiza și prin urmărirea de către copii și părinți a acelor filme
documentare și artistice care vor fi difuzate de diferite posturi de televiziune pe parcursul anului
aniversar, prin organizarea unor dramatizări, piese de teatru, prin desfășurarea de parteneriate cu
Muzeul de Istorie al Sucevei.
Realizarea unor expoziții de materiale documentare, de Cărți uriașe, pe tema „ Unirea
Țărilor Române ” care să cuprindă versuri, povestiri, imagini, prin colaborarea armonioasă dintre
dascăl și elevi, conduc la desfășurarea unei activități complexe, în care copiii roiesc în jurul
educatorilor, fiecare căutând să devină util pentru societate.
Se pot desfășura proiecte educative precum: „ Gândim, simțim românește ”,„ Mult e dulce
și frumoasă limba ce-o vorbim ”.
Activitățile din cadrul proiectelor au un impact deosebit asupra elevilor și contribuie din plin
la dezvoltarea sentimentului patriotic.
Cunoașterea obiceiurilor și tradițiilor locale are o importanță deosebită datorită conținutului
de idei, de sentimente, a faptelor care oglindesc trecutul bogat și valorile poporului nostru.
Cunoașterea obiceiurilor populare locale are o importanță deosebită, deoarece prin ele
copiii își îmbogățesc vocabularul cu unele expresii populare, pătrund în tainele limbii materne și în
comorile înțelepciunii populare, dezvoltându-li-se totodată mândria și dragostea pentru satul natal.
La vârsta școlară mică, noțiunile de patrie și patriotism au un conținut restrâns și concret. Pe
măsură ce elevul își însușește cunoștințele despre țară și faptele de eroism ale strămoșilor, despre
realizările oamenilor, sărbătorile naționale, aceste noțiuni se conturează cu tot mai multă claritate și
precizie.
Activitatea extracurriculară reliefează latura metodică a fiecăruia dintre noi, totul fiind
construit pe un solid fundament științific.
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Activitățile extrașcolare complementare orelor de „ Istoria românilor ” pot contribui din
plin la educația patriotică a elevilor.
Excursia tematică și serbarea școlară au o structură și un conținut distinct, dar care
interferează prin atingerea obiectivelor educaționale și afective propuse.
Aceste două activități extracurriculare se pretează foarte bine la lecția „ MAREA UNIRE
DE LA 1918 ”, din cadrul unității de învățare „ România modernă ”.
Prima activitate extracurriculară „ excursia școlară ”, intitulată sugestiv „ Pe linia frontului
” poate fi realizată concret / faptic sau virtual, în funcție de posibilitățile clasei.
Traseul excursiei: după intrarea în Vrancea trebuie să ții „ linia frontului primului război
mondial ” primul reper fiind Mausoleul de la Mărășești.

Mausoleul de la Mărășești
Aici, atenția elevilor trebuie îndreptată spre construcția masivă, busturile sculptate în
piatră ale conducătorilor armatei române ce străjuiesc intrarea, liniștea sacră din mausoleu
peste care răzbate vocea ghidului de la muzeu, ce oferă o adevărată lecție de istorie.
Se pornește apoi spre fratele mai mic „ al mausoleului de la Mărăsești ”, spre
Soveja.

Mausoleul de la Soveja
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La Câmpuri, te oprește din reveria provocată de splendoarea pădurii de foioase „

Casa Memorială Moș Ion Roată ”.
Elevii află de unde a plecat bătrânul pentru a înțelege unirea, dar, mai ales pentru
a-i face pe alții să o înțeleagă.
De la Soveja spre Lepșa se pot admira frumusețile și bogățiile locului, popasul de
vară, tabăra de la Gălăciuc.
Excursia se încheie cu vizitarea „ Obeliscului ” de la Focșani, unde la „ PIATRA DE
HOTAR ”, în fiecare an la 24 ianuarie este mare sărbătoare.

Obeliscul de la Focșani
Această excursie tematică poate constitui baza unei alte activități extracurriculare extrem de
atractivă pentru școlari: serbarea școlară.
Dacă impactul unei serbări școlare în ciclu primar este reprezentat de entuziasmul copiilor,
serbarea școlară legată de evenimentul istoric „ ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI ” presupune
responsabilitate și angajament.
Originalitatea acestei serbări o constituie modul în care copiii reușesc să înțeleagă
importanța evenimentului de la 1 Decembrie, iar prin interpretarea deosebită să creeze trăiri
patriotice asistenței: părinți, reprezentanți ai comunității locale.
Serbarea școlară se poate desfășura după următorul program:
1. „ Deșteaptă-te române ” – cor
2. „ Primul război mondial ” – text istoric
3. „ Etapele înfăptuirii Unirii ” – text istoric
4. „ Săracă țară bogată ” – cântec popular
5. „ Pe linia frontului ” – gânduri de copil
6. „ Întru slava eroilor neamului ” – eseu
7. „ Treceți batalioane Carpații ” – cor
8. „ Măriuca – copilul erou ” – text literar de C. Gruia
9. Versuri patriotice
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„ Cei ce căzut-au pentru țară
Pe câmpul lanului bogat
Jertfiind o-ntreagă primăvară
Nu au murit, ci-au înviat. ”
(Regina Maria)
10. „ Cântec ” – de G. Coșbuc
11. „ La noi ” – poezii de I. D. Suciu
12. „ Oșteanul și drapelul ” – poezie
13. „ Visul împlinit ” după Lucian Blaga – text literar
14. „ Am fost și eu la Alba Iulia ” – text literar
15. „ Tricolorul Unirii ” – text popular
16. „ Hai să-ntindem hora mare ” – cor
17. „ Tricolorul ” de V. Eftimiu – poezie
18. „ Sus inima, români !” – poezie de G. Coșbuc
19. „ Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie ” – poezie de M. Eminescu
20. „ Românul ” – muzica de Ciprian Porumbescu
Importanța unei asemenea festivități este deosebită.
Ea lărgește orizontul spiritual al elevilor, contribuie la acumularea de noi cunoștințe,
la îmbogățirea trăirilor afective și sentimentelor patriotice.
Bibliografie
• Popeangă, Vasile, (1980), Educarea patriotică a elevilor prin procesul de învățământ și
activități școlare, Culegere metodică editată de Revista de Pedagogie, București
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ÎNVĂȚAREA PRIN COOPERARE
Înv. Grigoriiciuc Natașa
Școala Gimnazială ,,Pahomie C. Vasiliu” Grămești
Învăţarea prin cooperare este o strategie de instruire structurată şi sistematizată a grupurilor
mici de elevi, astfel încât aceştia să poată lucra împreună urmând ca fiecare membru al grupului săşi îmbunătăţească performanţele proprii şi să contribuie la creşterea performanţelor celorlalţi
membrii ai grupului. Astfel, unul dintre elementele principale care trebuie creat în clasă este
interdependenţa pozitivă sau cooperarea.
Școala românească abordează ideea cooperării prin:
• - Simularea interacţiunii dintre copii;
• - Depunerea unui efort sporit de către copii în procesul de învăţare;
• - Generarea sentimentelor de acceptare şi simpatie;
• - Dezvoltarea abilităţilor de comunicare;
• - Încurajarea comportamentelor de facilitare a succesului celorlalţi;
• - Dezvoltarea gândirii critice.
Şcoala este un loc unde copiii vin să primească informaţii și unde trebuie să înveţe toţi cei
care lucrează. Cadrul didactic devine un organizator, o călăuză a învăţării, oferind elevilor veritabile
“experienţe de învăţare”. Copiii se ajută unii pe alţii să înveţe, împărtăşindu-şi ideile. Stau unii
lângă alţii, explică ceea ce ştiu celorlalţi, discută fiecare aspect al temei pe care o au de rezolvat
împreună, învaţă unii pe alţii. Ei trebuie să fie capabili: să asigure conducerea grupului, să
coordoneze comunicarea, să stabilească un climat de încredere, să poată lua decizii, să medieze
conflicte, să fie motivaţi să acţioneze conform cerinţelor cadrului didactic.
Învățătorul aranjează mobilierul din clasă în mod corespunzător. Stabileşte criteriul de
grupare şi dimensiunea grupului. Stabileşte regulile de lucru (se vorbeşte pe rând, nu se atacă
persoana, ci opinia sa, se consultă între ei, nu se monopolizează discuţia, nu rezolvă unul singur
sarcina, se lucrează cu culori diferite etc.) Explică foarte clar obiectivele activităţii, specifică timpul
pe care îl au copiii la dispoziţie. Pregăteşte spaţiul şi suportul pentru Turul galeriei. În timp ce elevii
lucrează, acesta se deplasează de la un grup la altul monitorizând interacțiunile, punând întrebări și
răspunzând la întrebări și reorientând atenția elevilor. Este un moment potrivit și pentru a realiza o
fișă de observare a modului în care fiecare elev se descurcă în activitatea de grup. După ce
activitatea s-a terminat, cadrul didactic evaluează performanțele fiecărui elev, după care elevii își
evaluează propriile contribuții, precum și pe cele ale membrilor grupului.
Metodele de învăţare prin cooperare pot consolida atitudinile pozitive faţă de învăţare, pot
îmbunătăţi performanţele, rezultatele şcolare şi stima de sine ale elevilor, putând promova
interacţiunea pozitivă şi sprijinul reciproc între elevi.
Cele mai des întâlnite strategii ale învăţării prin cooperare în activitatea didactică sunt:
„Turul galeriei”, „Mozaicul”, „Cercul lui Robin”, „Caruselul”, „Cerc interior – cerc exterior”,
„Amestecă, îngheaţă, formează perechi”, „Chip-urile vorbitoare” etc.
Învăţarea prin cooperare implică următoarele avantaje:
• - copiii învaţă unul de la altul, nu doar de la cadrul didactic;
• - încurajează contribuţia personală;
• - aprecierea diversităţii;
• - copilul intră în contact cu alte opinii decât ale sale, acestea obligându-l să ţina seama de ele,
• - se valorifică informaţiile colegilor în construirea cunoaşterii proprii, ajută copilul să accepte
schimbarea şi cooperarea pentru identificarea unor soluţii la problemele cu care se confrunta el sau
echipa sa;
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• - dezvoltarea socială, dobândirea competenţelor sociale: respectul de sine, simţul identităţii
şicapacitatea de a rezista în condiţii de stres şi în situaţii de adversitate,
• - dezvoltarea unor relaţii interpersonale mai bune: relaţii colegiale, solidaritate, grijă şi
devotament, sprijin personal,evaluarea urmăreşte acordarea ajutorului imediat, având o functie
corectivă, ameliorativă. Evaluarea se realizează prin raportarea la progresul individual, dar are în
vedere atât participarea fiecarui copil la procesul elaborării în comun cât şi rezultatul echipei.
Munca în echipă este un aspect al învăţării prin cooperare, ilustrând ideea de
interdependenţă pozitivă:
,, un copil nu poate să reuşească fără ceilalţi”. Astfel, solicităm copiii să lucreze în
colaborare pentru a realiza diverse sarcini. De pildă, realizarea unei machete pentru centrul tematic,
pavoazarea sălii de clasă, munca la colţul naturii, realizarea unor măşti pentru sărbătorile de iarnă, a
unor expoziţii tematice, presupune ca fiecare copil din echipă să realizeze un element component. În
asemenea activităţi, pe lângă obiectivele care vizează învăţarea, copiilor li se formează şi
deprinderea de a munci in grup. La clasă, învăţarea prin cooperare este o activitate frecvent utilizată
în programul zilei.
Cooperarea şi colaborarea se întâlnesc şi în jocurile de creaţie – jocuri de rol, în echipele
formate, în cadrul jocurilor de mişcare de la educaţie fizică, în jocurile didactice, în lucrările
practice, colective, în manifestările artistice: serbări, scenete, dansuri.
Încurajând discuţiile între şcolari, concentrate pe o sarcină, aceste tehnici de învăţare îi
obişnuiesc pe aceștia cu relaţia de colaborare. Pe măsură ce copiii ajung să lucreze în echipe pentru
a rezolva sarcini mai complexe, aceste structuri pot fi folosite pentru a facilita interacţiunea in
cadrul grupului. Să nu uităm că unul din scopurile învăţării prin cooperare este familiarizarea
copiilor cu relaţiile de muncă ce presupun împărţirea şi distribuirea sarcinilor, solidarizarea
membrilor grupului în jurul atingerii obiectivelor de interes comun, renunţarea la interesele
personale în favoarea intereselor de grup, dezvoltarea unor trăsături de personalitate cu caracter
prosocial.
Toate aceste strategii pot fi incluse în predare destul de uşor şi de repede. Ele pot fi aplicate
structurat, pe arii curriculare şi pe teme, oferindu-le copiilor ocazia de a lucra în colaborare în toate
etapele cadrului de gândire critică.
Ȋn concluzie, pledez pentru învăţarea prin cooperare deoarece această invăţare este
stimulativă, generând un comportament contagios şi o strădanie competitivă; facilitează emiterea de
ipostaze multiple şi variate; dezvoltă capacităţile copiilor de a lucra împreună, ceea ce se constiuie
într-o componentă importantă pentru viaţa şi pentru activitatea lor profesională viitoare; timpul de
soluţionare a problemelor este de cele mai multe ori mai scurt; se reduce la minim fenomenul
blocajului emoţional, al creativităţii; grupul dă un sentiment de încredere, de siguranţă; antrenarea
reciprocă a copiilor duce la dispariţia fricii de eşec, determină curajul de a-şi asuma riscul, are ca
efect educarea stăpânirii de sine, a comportamentului tolerant faţă de opiniile celorlalţi, înfrângerea
subiectivismului şi acceptarea gândirii colective; se crează noi prietenii şi simpatii şi se intensifică
atitudinile pozitive faţă de cadrele didactice.
Prin învăţarea colaborativă se poate contura şi o rezolvare creativă a conflictelor, iar în
cadrul divergenţelor de opinii, copiii se deprind să folosească un arsenal de luptă complex:
deopotrivă cognitiv, afectiv şi comportamental.
Societatea cere tipul de om instruit, educat, tolerant, cooperant, prietenos, moral. Se
impune ca şcoala, cadrele didactice să organizeze procesul instructiv–educativ într-o manieră cât
mai accesibilă, eficientă şi atractivă. Cu timp şi răbdare se poate integra învăţarea prin cooperare
în procesul de predare-învăţare. Cheia succesului constă în menţinerea unor aşteptări înalte,
răspunderea individuală şi de grup a elevilor şi crearea unui mediu în sala de clasă în care
cooperarea să fie încurajată.
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VORBIND ÎNTÂMPLĂTOR DESPRE …EVALUARE
Prof. înv. primar, Murariu Adriana,
ȘcoalaGimnazială ”TeodorBalan”, GuraHumorului
Oricea cțiune se desfășoară sub imperiul evaluării. Nici nu știm dacă destinulnostru nu
estesă ne măsurăm permanent forțele: cu ceilalți, cu împrejurările, cu sine. Avem zile bune și avem
zile proaste.Zilelebunesuntceleîn care suntemevaluațipozitiv, adică ne merge bine: ne salută cordial
cineva, ne zâmbește o persoanăpe care nu ne mai amintim unde și dacă am cunoscut-o, șeful ne
adresează un cuvânt binevoitor, elevii participă activ la lecție, răspund frumos, își amintesc
noțiunile, colegii ne fac confidențe și necântă în strună…atuncitotul pare așezat, un demers bun,
pozitiv…
Faptele în sine, în acest caz, constituie o evaluare pozitivă: momentele de succes tind să se
repete, omul își dorește să acționeze spre a declanșa clipe motivante intrinsec, cei-au adus o stare de
bine, de confort, de bucurie.
Totuși, suntem foarte diferiți și cu dispoziții schimbătoare.Fiecare percepe diferit nuanțele,
de aceeaevaluarea e atât de greu de stabilit, de acceptat, de înțeles, de definitiar indivizii în societate
sunt atât de greu de mulțumit…
Evaluarea are un scop istoric, social, acela de a modela ființa umană prin motivație, prin
valorile morale, prin angrenajul complex al educației. Și fiecare act presupune o evaluare.Așa ca
nucleul fiecărei celule, evaluarea pâlpâie reglând evoluția. Ești prea fericit de dai pe dinafară, faci
gafe, riști să depășești măsura? Cași cum celula se dilată gata să explodeze? Nucleul contragere
stabilind echilibrul, adică natura umană se sesizează (evaluare), înjur se șușotește, se forfotește,
primești un ``test de performanță`` neașteptat și…situația se calmează…totul intră pe un făgaș
normal, firește după ce plângi, te plângi …mult și bine…tocmai cui ți-a aplicat testul cu pricina și
ți-a stricat visele și bucuria! Doar dacă ai neamuri la împărăție sau te iubește Dumnezeu evaluarea
îți priește și îți iese ``pasiența``! Metafizica! Acolo e nădejdea dialecticii!
Și-atunci…te umfli în pene, toată lumea e a ta, uiți pe ce lume trăiești…până la următoarea
evaluare…că în ultimul timp s-au îndesit…te evaluează de la primul țipăt până în mormânt…ce fel
de coșciug ai avut, cum a fost cortegiul funerar, pomenirea, câte lumânări, câte prosoape…Și în
această clipă mă gândesc cum va fi privit eseul meu despre evaluare…dar…ce importanță mai are!
Exact! Despre atitudine vreau să vorbesc! Sunt și persoane care ignoră ``evaluarea``, ii dau
cu tifla! Excentrice prin definiție, frizând absurdul, nebunia, pică test după test dar au posteritatea la
picioare! Mă refer doar la o parte dintreele, celemaiînverșunateinamice ale ordinei, disciplinei,
ierarhiei, ale turmei…și, desigur, contrariul, celeriguroase, perseverenteindiferent de obstacol,
generoaseîn mod absolut, ce-șijertfesctihna, viața, pentru un crez, arzândca o flacără!
Dar, ``calea de mijloc e de aur``, și cum nu știm cum e mai bine, să facem ce ne dictează
conștiința pentru a construi binele după propriile puteri și oportunități întrucât``Ciclul existenței
noastre este un șir de examene în fața naturii, a societății, a propriei
conștiințe``(VasilePavelcu)
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STIMULAREA INTELIGENȚELOR MULTIPLE PRIN ACTIVITĂȚI
EXTRAȘCOLARE
Prof. înv. primar: Mușină Andrada
Prof. înv. primar: Cotoară Catrina
Şcoala Gimnazială ”Teodor Balan” Gura-Humorului, Jud. Suceava
Inteligența este abilitatea de a rezolva probleme sau de a crea produse, valorizate de către una sau
mai multe culturi.
(Howard Gardner)
În ultimii ani se vorbește, tot mai des, despre conceptul de inteligențe multiple și despre stimularea
acestora de la vârste cât mai fragede, pentru a-i pregăti pe elevi să facă față noilor provocări din
societatea actuală, care se află în continuă schimbare. Tehnologia şi-a pus amprenta, din ce în ce
mai mult, în toate domeniile, inevitabil, nici învăţământul nu a fost ocolit.
Întrebarea ce se ivește, și a cărui răspuns căutăm să-l aflăm în demersul de mai jos, se referă la cum
putem contribui activ pentru stimularea inteligențelor multiple prin intermediul actului educațional?
Descoperirea adevăratului potențial al fiecărui copil, înzestrat cu propriul tip de inteligență se poate
realiza numai printr-un act educațional eficient și responsabil, pentru că, până la urmă, în ciuda
tuturor problemelor cu care se confruntă societatea contemporană, școala reprezintă pentru fiecare
persoană o etapă importantă în definirea personalităţii lui, după rolul pe care îl are familia. În
consecinţă, rolul şi implicarea familiei și a școlii în educația elevilor de astăzi reprezintă un punct
de pornire, o rampă pentru ceea ce va urma.
Cadrele didactice trebuie să caute în permanență căi noi și eficiente de a le dezvolta elevilor
gândirea critică, creativitatea și aptitudinile de care dau dovadă. Pentru acest lucru, este nevoie de
realizarea unor activități variate, de punerea în practică de tehnici și strategii, menite să dezvolte
inteligențele multiple.
Dr. Howard Gardner, profesor la Univesitatea Harvard, a publicat în anul 1983 cartea de referință
„Frames of Mind”, prin care a evidențiat mai multe tipuri de inteligență, această lucrare aducând o
lumină nouă asupra conceptului de inteligență și toate capacitățile mentale pe care oamenii le
posedă. El a definit primele 7 tipuri de inteligență în “Frames of Mind”, iar pe ultimele două le-a
adaugat in 1999 în “Inteligence reframed”. Gardner a convins întreaga lume științifică de faptul că
inteligența umană nu se rezumă doar la capacitatea de a rezolva logic o serie de probleme și nu se
reflectă într-un simplu test de măsurare a IQ-ului.
Cadrele didactice pot ușor oberva că elevii nu învaţă în acelaşi mod, că au stiluri diferite şi atitudini
de învăţare diferite şi, ca urmare, au nevoie de un tratament diferit, individualizat, pe tot parcursul
procesului de instruire şi formare.
Howard Gardner susține că toate ființele umane au inteligență multiplă. Aceste diverse tipuri de
inteligență pot fi alimentate și întărite sau, dimpotrivă, ignorate și slăbite. El crede că fiecare individ
posedă 9 tipuri de inteligență:
• inteligență verbal-lingvistică;
• inteligență logico-matematică;
• inteligență muzicală;
• inteligență spațio-vizuală;
• inteligență kinestezică;
• inteligență interpersonală;
• inteligență intrapersonală;
• inteligență naturalistă;
• inteligență existentială.
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1. Inteligenţa lingvistică:
 A gândi în cuvinte şi a folosi limba pentru a exprima şi a înţelege realităţi complexe;
 Sensibilitate pentru înţelesul şi ordinea cuvintelor, sonoritatea, ritmurile limbii;
 A reflecta asupra folosirii limbii în viaţa de toate zilele.
Este inteligenţa cea mai des folosită în comunicare. Copiii cu inteligenţă lingvistică învaţă repede şi
corect limba maternă, învaţă uşor limbi străine, citesc, folosesc metafora, dezvoltă abilităţi
lingvistice şi îşi aleg mai târziu cariera în funcţie de capacităţile lingvistice.
2. Inteligenţa logică/matematică
 a gândi la cauză şi efect, a înţelege relaţiile dintre acţiuni, obiecte idei;
 abilitatea de a calcula, evalua propoziţii şi de a efectua operaţii matematice şi logice
complexe;
 implică abilităţi de gândire deductivă şi inductivă, precum şi capacităţi critice şi creative de
rezolvare a problemelor.
Oamenii cu inteligenţă logică/matematică devin de obicei contabili, matematicieni, chimişti,
fizicieni.
3. Inteligenţa muzicală/ritmică
 a gândi în sunete, ritmuri, melodii şi rime;
 a fi sensibil la ton, la intensitate, înălţimea şi timbrul sunetului;
 abilitatea de a recunoaşte, crea şi reproduce muzica, folosind un instrument sau vocea;
 Implică ascultarea activă şi presupune o legătură puternică între muzică şi emoţii.
4. Inteligenţa spaţială/vizuală
 a gândi în imagini şi a percepe cu acurateţe lumea vizuală;
 abilitatea de a gândi în trei dimensiuni, de a transforma percepţiile şi de a recrea aspecte ale
existenţei vizuale cu ajutorul imaginaţiei.
 Capacitatea de a înţelege relaţiile din spaţiu o au cu precădere artiştii, arhitecţii, fotografii.
Matematicienii buni ca Einstein dovedesc inteligenţe logico/matenatice şi spaţiale.
5. Inteligenţa naturalistă
 a înţelege lumea naturală, incluzând în acest domeniu interesul pentru plante, animale şi
studiile ştiinţifice;
 abilitatea de a recunoaşte şi de a clasifica indivizi, specii şi relaţii ecologice;
 a interacţiona eficient cu creaturi vii şi de a discerne scheme legate de viaţă şi forţele naturii.
Celelalte tipuri de inteligenţă nu pot defini personalităţi precum cea a lui Darwin sau abilităţile de
care dau dovadă biologii, astronomii şi ecologii. Ei nu operează cu simboluri, scheme sau operaţii
matematice, ci mai degrabă organizează tiparele observate în mod diferit decât celelalte ştiinţe
Hard. În această categorie se includ şi maeştrii bucătari.
6. Inteligenţa chinestetică a corpului
 a gândi în mişcări şi a folosi corpul în moduri abile şi complicate;
 implică simţul timing-ului şi al coordonării întregului corp în executarea mişcărilor, cât şi în
manipularea obiectelor.
Pot fi abilităţi motorii de fineţe sau de amplitudine. O au dansatorii, sculptorii, sportivii.
7. Inteligenţa interpersonală
 a gândi despre alte persoane şi a le înţelege;
 a fi capabil de empatie, de a recunoaşte diferenţele dintre oameni şi a aprecia modul lor de
gândire, fiind sensibile la motivele, intenţiile şi stările lor, implică o interacţiune eficientă cu
una sau mai multe persoane din familie, cu prieteni sau colegi.
Cei cu inteligenţă interpersonală ajung să fie conducători, sunt psihologi sau buni vânzători, se
pricep la motivare, manipulare. Ei înţeleg modul de funcţionare al oamenilor. Un profesor bun nu
poate să nu aibă şi această inteligenţă.
8. Inteligenţa intrapersonală
 a gândi despre sine şi a se înţelege;
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 a fi conştient de punctele tari şi de cele slabe, a planifica eficient atingerea obiectivelor
personale;
 implică monitorizarea şi controlul eficient al gândurilor şi emoţiilor.
Este vorba de cunoaşterea de sine şi de luarea deciziilor pe baza cunoaşterii propriilor calităţi şi
defecte.
9. Inteligenţa existenţială
Gardner este convins că este vorba de o modalitate de cunoaştere, dar nu a stabilit localizarea ei pe
creier. De aceea, această inteligenţă nu este complet definită încă. O astfel de inteligenţă o au
filosofii, cei care îşi pun întrebări despre sensul fericirii, despre începutul universului etc.probabil că
şi spiritualitatea aparţine acestui tip de inteligenţă.
Aplicarea la clasă a teoriei inteligenţelor multiple prezintă o serie de avantaje. Clasa devine un
adevărat laborator de cercetare, nu doar un antrenament al elevilor în formularea de răspunsuri şi
întrebări, ci şi o cale de a-i ajuta să descopere căile de a pune întrebările şi de a găsi răspunsuri.
Pe lângă activitățile școlare, activităţile extraşcolare ne ajută foarte mult în dezvoltarea
personalităţii elevilor, având multiple valenţe formativ-educative:
 asigură o mai bună punere în practică a cunoştinţelor, exersarea priceperilor şi capacităţilor
în variate contexte şi situaţii;
 stimulează implicarea activă în sarcină a elevilor, aceştia fiind mai conştienţi de
responsabilitatea ce şi-o asumă;
 contribuie la dezvoltarea capacităţii de exprimare liberă, de susţinere a ideilor sau opiniilor
despre un anumit subiect, la dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii;
 asigură un demers atractiv, îndrăgit de elevi, adaptat nevoilor de individualizare a sarcinilor
de lucru pentru elevi, valorificând şi stimulând potenţialul creativ şi originalitatea acestora;
 ajută la valorificarea inteligenţelor multiple ale elevilor să preţuiască valorile culturale,
folclorice şi istorice ale poporului nostru şi manifestă interes pentru a afla cât mai multe
despre aceştia. Pe lângă fortificarea biologică a organismului, excursia contribuie la
fortificarea morală a elevilor, cultivând înalte trăsături de caracter.
Serbările şcolare au un caracter stimulator atât pentru micii artişti, cât şi pentru părinţii lor. Ele aduc
satisfacţii atât “artiştilor“, cât şi “spectatorilor“, elevi şi părinţi, contribuind la socializarea copiilor
de la o vârstă fragedă. Acest tip de activităţi extraşcolare marchează evenimentele importante din
viaţa şcolarului. Importanţa acestor activităţi constă în cultivarea înclinaţiilor artistice ale elevului,
precum şi în atmosfera festivă creată cu acest prilej.
Parteneriatele sunt mijloace prioritare care ne ajută să cooperăm cu elevi din alte şcoli, să stabilim
relaţii de colaborare cu oameni din diferite domenii, cu atât mai mult cu cât materializarea lor
dovedeşte că oferă avantaje tuturor părţilor implicate in procesul educaţional.
Vizionarea în grup de filme, spectacole de teatru sau circ specifice vârstei lor, poate constitui o
sursă de informaţii, dar în acelaşi timp, un punct de plecare în realizarea de către elevi a unor
activităţi interesante. Copilul face astfel cunostinţă cu lumea artei, învaţă să o descifreze şi să o
îndrăgească. Aceste activităţi vor pune elevul în rol de spectator şi vor reprezenta pentru el o sursă
de impresii puternice: stimularea afectivităţii copilului şi cultivarea dragostei pentru artă (cărţi,
teatru,muzică). Elevii îşi pot dezvolta deprinderea de a sintetiza şi abstractiza mesajul unui text
literar printr-o formulă sau printr-o imagine / desen, îşi pot dezvolta imaginaţia, sunt motivaţi să
înveţe, se simt atraşi de activitate şi au posibilitatea de a explora.
Elevii participă activ, cu interes la aceste activităţi şi cred că cel mai mult îndrăgesc excursiile
şi serbările. Excursia ne ajută să unim toate laturile educaţiei, iar interdisciplinaritatea pe care o
favorizează este mult mai eficientă şi mai permisivă decât cea pe care o realizăm în orele de curs.
Intrând în contact direct cu natura, observându-i frumuseţile, copiii îi devin prieteni, iar mai târziu,
când vor fi adulţi, vor putea ușor deveni adevărați cetățeni responsabili în relația cu mediul
înconjurător. Organizând excursii cu elevii, avem posibilitatea de a contribui la dezvoltarea
personalităţii lor prin valorificarea intereselor şi a aptitudinilor acestora.
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Alte activităţi pot fi alese de către copii, participând la ele în timpul liber. De obicei, acestea sunt
alese ca pasiune personală sau chiar cu scopul de a îşi aprofunda cunoştintele dintr-un anumit
domeniu. Aceste activităţi realizează completarea unor aspecte educative şi orientează copiii spre
unele domenii de activitate: sport, muzică, poezie, pictură etc., îndrumându-i exact spre exploatarea
tipului de inteligență deținut.
Activitatea extrașcolară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru
didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în modul de
realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să
permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul
copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. Aplicate cu discernământ, aceste activități
oferă o dezvoltare armonioasă, potrivită cu particularităţile de vârstă ale fiecărui copil.
În concluzie, stimularea inteligențelor multiple prin activități extrașcolare face învăţarea autentică şi
relevantă, promovează autoevaluarea elevilor în alegeri, decizii şi control, foloseşte o gamă largă de
metode, tehnici şi procedee care reduc gradul de dificultate al sarcinilor de învăţare.
Bibliografie:
• Arhip, A., Papuc, L., Noile educaţii–imperative ale lumii contemporane, Tipografia centrală
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RELAŢIA ŞCOALᾸ-FAMILIE
Ȋnv.Pavel Carmen Gabriela,
Ṣcoala Gimnazială ,, Petru Mușat,, Siret
Unitatea de acṭiune a ṣcolii ṣi a familiei este o cerinṭӑ de bazӑ pentru buna educaṭie a
copiilor.”Familia este ṣcoala ȋn care eṣti deopotrivằ profesor ṣi elev”(Ioan Gyuri Pascu).Ȋntre
sarcinile pe care le pune ṣcoala ȋn faṭa copiilor ṣi cele pe care le pune familia trebuie sӑ existe
consecvenṭӑ ṣi unitate.
Rolul conducӑtor ȋn educaṭia elevilor ȋl are ṣcoala.Familia trebuie sӑ sprijine
ȋnsӑ,permanent,activitatea educativӑ a ṣcolii.Ȋn timpul cȃt copilul este elev,deci atȃta timp cȃt
copilul aparṭine colectivului ṣcolii,familia trebuie sӑ ṭinӑ legӑtura directӑ cu ṣcoala ṣi sub
ȋndrumarea acesteia va organiza activitatea lui acasӑ.
Ṣcoala este interesatӑ sӑ colaboreze cu familia,sӑ-ṣi facӑ din ea un aliat,pentru ca acṭiunea sa
educativӑ sặ fie mai profundӑ ṣi de duratӑ.Colaborarea ṣcolii cu familia este necesarӑ ṣi ȋn vederea
unei informӑri reciproce cu privire la dezvoltarea copilului,la comportarea lui,pentru cunoaṣterea lui
din toate punctele de vedere.
Cadrele didactice organizeazӑ ṣi conduc activitatea instructiv-educativӑ din
ṣcoalӑ,prelucreazӑ ṣi transmit cunoṣtinṭele prevӑzute de programele ṣcolare,modeleazӑ
personalitatea copilului,desfӑṣoarӑ activitӑṭi extracurriculare ṣi extraṣcolare.Ele sunt responsabile
de aspectele organizӑrii ṣcolare,de atmosfera generalӑ.Ȋn funcṭie de personalitatea acestora ṣi de
stilul didactic ṣi pedagogic se instaleazӑ un anumit climat ȋn grupul celor pe care ȋi educӑ.
Unul din cele mai importante obiective educative ale ṣcolii ṣi familiei este formarea la elevi
a unei atitudini pozitive ,conṣtiente faṭӑ de ȋnvӑṭӑturӑ.Aceasta reprezintӑ condiṭia ȋnsuṣirii temeinice
a cunoṣtințelor prevӑzute ȋn programele ṣcolare ṣi,ȋn acelaṣi timp,garanṭia continuӑrii acestei
activitӑṭi ṣi dupӑ absolvirea ṣcolii.De aceea,ȋncặ de la debutul ṣcolaritӑṭii,copiii trebuie deprinṣi
treptat sӑ ȋnveṭe din convingere,din proprie iniṭiativӑ,independent.
Sub ȋndrumarea școlii,familia stabilește regimul de viațӑ al copilului și vegheazӑ la
respectarea lui.Ținȃnd seama de condițiile concrete,fiecare familie stabilește orarul de muncӑ și de
odihnӑ al elevului,timpul cȃnd sӑ ȋnceapӑ pregӑtirea temelor,cel destinat pentru joc și ocupații
recreative alese ȋn mod liber de cӑtre copii,timpul cȃnd sӑ presteze anumite servicii pentru
familie.Atunci cȃnd prin repetare un asemenea regim devine obișnuințӑ pentru școlar,controlul
pӑrinților va fi din ce ȋn ce mai redus.De o mare importanțӑ pentru ca elevul sӑ obținӑ succese la
școalӑ este modul cum pӑrinții ȋși ajutӑ copiii la ȋnvӑțӑturӑ.Ei ȋi vor sprijini sӑ ȋnvingӑ primele
dificultӑți și ȋi vor ȋncuraja pentru primele succese.Alarmați de situația școlarӑ precarӑ,unii pӑrinți
recurg la “ajutorarea” copiilor prin meditații ,fӑrӑ sӑ realizeze cӑ prin acestea ȋncurajeazӑ
lenea,nepӑsarea, dezinteresul elevilor fațӑ de munca de ȋnvӑțare.Ȋn acest sens,cuvintele lui Jan
Amos Comenius sunt pe deplin edificatoare:”A reuși la ȋnvӑțӑturӑ și a rӑmȃne ȋn urmӑ din punct de
vedere moral ȋnseamnӑ mai curȃnd a rӑmȃne ȋn urmӑ decȃt a reuși”.Este bine cȃnd copilului i se
asigurӑ tot ceea ce are nevoie pentru dezvoltarea sa fizicӑ și psihicӑ,dar este rӑu cȃnd nu se
pӑstreazӑ mӑsura ȋn aceastӑ direcție.
Obținerea unor rezultate bune la ȋnvӑțӑturӑ este condiționatӑ și de ținerea de cӑtre pӑrinți a
legӑturii cu școala.Aceștia trebuie sӑ știe necontenit care este situația la ȋnvӑțӑturӑ a copilului,la care
obiecte de ȋnvӑțӑmȃnt obține succese,la care ȋntȃmpinӑ dificultӑți,cum se comportӑ cu colegii,ce
atitudine are fațӑ de muncӑ.Pentru realizarea acestui obiectiv familia poate folosi și informațiile pe
care copilul le dӑ despre activitatea lui la școalӑ:cum a fost apreciatӑ munca lui și cea a colegilor,ce
a lucrat,ce greutӑți a ȋntȃmpinat.Dar mult mai valoroase sunt informațiile pe care pӑrinții le pot
primi de la cadrele didactice.Acestea nu numai cӑ aratӑ ȋn ce direcție ȋntȃmpinӑ copilul greutӑți,dar
oferӑ și ȋndrumӑri corecte și competente pӑrinților.
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Colaborarea școlii cu familia este necesarӑ ȋn vederea unei informӑri reciproce cu privire la
dezvoltarea copilului,la comportarea lui,la cunoașterea lui multilateralӑ..Cele mai ȋnsemnate forme
de colaborare dintre școalӑ și familie sunt:vizitarea familiei elevilor de cӑtre cadrele
didactice,vizitarea școlii de cӑtre pӑrinți pentru ședințele și lectoratele lunare cu aceștia,sau ore de
convorbiri cu pӑrinții de cȃte ori este necesar. Școala mai poate folosi și alte forme de ȋndrumare
pedagogicӑ a pӑrinților,cum ar fi organizarea unui colț cu articole din presӑ,broșuri și cӑrți care
trateazӑ despre educația copilului ȋn familie, sau folosind corespondența cu pӑrinții.
Familia și școala sunt instituții ce au un rol esențial ȋn crearea spiritului social al
copilului.Acestea ȋl pregӑtesc pentru o integrare optimӑ ȋn viața socialӑ.O bunӑ colaborare ȋntre
școalӑ și familie este posibilӑ numai atunci cȃnd familia ȋnțelege menirea școlii:aceea de a fi
principalul izvor de culturӑ și factor de civilizație,iar școala vede ȋn familie un aliat,un colaborator
sincer,permanent și direct interesat de ȋntregul proces instructiv-educativ.Ca orice relație
partenerialӑ,relația școalӑ-familie trebuie construitӑ cu migalӑ și cu mӑiestrie.
O concluzie care se impune este aceea cӑ atitudinea elevului fațӑ de muncӑ și fațӑ de
ȋnvӑțӑturӑ este rezultatul influențelor educative exercitate de familie și școalӑ asupra lui.Dacӑ
pӑrinții și cadrele didactice se preocupӑ nu numai de suma cunoștințelor pe care și le ȋnsușește
școlarul,ci și de atitudinea lui fațӑ de munca educativӑ,dacӑ elevul ȋși pregӑtește lecțiile din proprie
inițiativӑ,ȋn baza unor deprinderi de muncӑ bine consolidate și a obișnuinței de a munci
sistematic,se poate afirma cu certitudine cӑ activitatea educativӑ a școlii și a familiei a fost
ȋncununatӑ de succes.
Este bine ca elevii sӑ ȋnvețe ȋncӑ de mici,cӑ „Ȋn cӑminul familiei, copiii trebuie sӑ-i respecte
pe pӑrinți,ȋn afara cӑminului pe toatӑ lumea,iar ȋn singurӑtate pe ei ȋnșiși”,dupӑ cum spunea regele
grec Demetrius.
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ŞCOALA – O POARTĂ SPRE SUCCES
prof. învățământ primar, Reabschi Adriana
Școala Gimnazială ,, T.V.Ștefanelli” C-lung Moldovenesc
În societatea contemporană, cu schimbări rapide şi efecte imediate, educaţia şi învăţământul
trebuie reînnoite, completate, adaptate, astfel încât putem vorbi despre o permanentă inovaţie şi
creaţie în activitatea didactică.
Şcoala contemporană, centrată pe elev, are un rol bine precizat în dezvoltarea potenţialului
intelectual reprezentat de inteligenţă şi creativitate care, pus în valoare, va asigura neîntrerupt
progresul social – uman. Pentru elevi, şcoala viitorului trebuie să promoveze o educaţie de calitate
şi să fie axată pe valori în care elevii să creadă, în care să se regăsească, îndeplinind două condiţii,
fundamentale din punctul lor de vedere: şcoala viitorului trebuie să le placă şi să fie eficientă. Multă
vreme, în prim-plan,s-a aflat transferul de cunoștințe necesare producerii învățării elevilor, chiar
dacă predarea nu constă doar în prezentare exhaustivă de idei și argumente efectuată integral de
către profesor, ci presupune și îndrumarea elevilor în activități de învățare, care presupun un efort
voluntar personal. De altfel, ca o depășire a perspectivelor unilaterale de abordare, literatura
pedagogică actuală consemnează o pluralitate de sensuri ce-i pot fi conferite, predarea
transformându-se într-un factor care declanșează, stimulează și orientează ansamblul activităților
școlare ale elevilor, printre care și studiul individual, fixarea și consolidarea noului, ea presupunând
și controlul și evaluarea conținutului asimilat. De aceea, predarea este privită ca o problemă de
inducere a activității de învățare elevilor și de organizare, dirijare și îndrumare a acesteia.
În școala modernă, activitatea didactică se sprijină, în mare măsură, pe activitatea
independentă și productiv-creativă a elevilor. Ei sunt îndrumați să întreprindă propriile căutări, să
descopere cunoștințe și să elaboreze idei noi, astfel de acțiuni constituind o sursă puternică de
continuă dezvoltare a propriei personalități. Acest tip de predare presupune prezentarea unor sarcini
prin rezolvarea cărora elevii își însușesc, în mod activ și conștient, noile conținuturi ideatice sau își
dezvoltă priceperi și deprinderi (competențe funcționale).
În relaţia elev – proces de învăţământ cunoaşterea nivelului de dezvoltare intelectuală a
fiecărui elev este deosebit de importantă pentru folosirea unor metode adecvate care să permită
individualizarea învăţământului astfel încât fiecare elev să-şi dezvolte la maxim capacităţile
creatoare, precum şi aptitudinile creatoare prin procesul învăţării.
Creativitatea constituie una dintre componentele formative ale învăţământului,
complementară instrucţiei. În acest sens, preocuparea pentru creativitate opune caracterului
reproductiv al învăţării aspectul productiv al acesteia, menit să-l formeze pe elev astfel încât el să
depăşească “reproducerea” materiei, în favoarea prelucrării şi redimensionării ei în noi structuri
inedite şi cât mai personale.
Strategiile didactice de stimulare a creativităţii la elevi din ciclul primar sunt componenta de
bază care oferă elevului posibilitatea de adaptare rapidă la transformările profunde care au loc în
societatea contemporană care solicită o mai raţională şi mai eficace folosire a resurselor umane,
formarea unei personalităţi creatoare cu un unghi mare de deschidere asupra vieţii capabilă să se
adapteze la ritmul accelerat al dinamicii sociale, al dezvoltării ştiinţei, societatea contemporană
având nevoie de persoane autonome, creative, capabile să-şi pună în slujba progresului întregul
potenţial de care dispune, pentru a spori patrimoniul de valori al omenirii. Prin promovarea
metodelor active-participative în însuşirea cunoştinţelor matematice vom reuşi să le stimulăm
elevilor atitudinea interogativă şi să le favorizăm gândirea divergentă, ceea ce duce la creşterea
potenţialului creativ.
Operaţiile gândirii se formează în activitate, din cantitatea şi calitatea informaţiilor primite,
prin modul cum sunt prelucrate şi asimilate cunoştinţele. Orice act de însuşire a cunoştinţelor
presupune un nivel corespunzător al gândirii, duce la crearea unor condiţii noi, lăuntrice, pentru
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însuşirea altor cunoştinţe. Pentru a spori eficienţa formativă a învăţământului la clasele pregătotoare
– IV, voi încerca să asigur calitatea cunoştinţelor pe care şi le însuşesc copiii în şcoală.
Orice copil este creator şi depinde numai de cadrele didactice să le formeze capacităţile
intelectuale şi nu numai să le declanşeze pasiunea pentru un obiect, ci să găsească căi noi de
rezolvare a problemelor cu care ei se confruntă. M. Bejat spune: “creaţia nu este posibilă fără
existenţa unei experienţe de viaţă cât mai bogată, fără numeroase cunoştinţe în domeniul respectiv
de activitate, fără o muncă asiduă pentru dobândirea acestora”.
Cadrul didactic ar trebui : să selecteze materialul predat, să dirijeze şi să regizeze învăţarea,
să ajute elevii să înţeleagă lucrurile, să formeze la elevi unele abilităţi sociale care să favorizeze
interacţiunea şi cooperarea, să accepte şi să stimuleze exprimarea unor puncte de vedere diferite
într- o problemă şi nu să-și impună punctual de vedere propriu. Din acest punct de vedere, metoda
didactică are statutul unui instrument operaţional al acţiunii care orientează comportamentul
elevilor spre ceea ce trebuie făcut şi cum trebuie făcut. Fiecare situaţie de învăţare acceptă una sau
mai multe variante metodice. Opţiunea pentru o variantă sau alta este condiţionată de nenumăraţi
factori. Aceasta nu înseamnă că învăţătorul poate utiliza o singură metodă pentru realizarea oricărui
obiectiv. Orice deprindere se va putea forma si dezvolta numai pe baza exerciţiului cu variantele lui
cele mai cunoscute, inclusiv antrenamentul mintal ca bază pentru formarea unei deprinderi psihomotrice. Metodele de învăţământ dispun de o sensibilitate deosebită privind adaptarea la condiţii
noi.
Profesorul ar trebui să se considere partenerul elevilor în procesul de învăţare şi nu singurul
expert într-o problemă.
Rolul elevului în învăţămantul modern ar trrebui să se schimbe dintr-un simplu ascultător,
într-o persoană care-şi exprimă puncte de vedere proprii referitoare la orice problemă. El trebuie să
realizeze un schimb permanent de idei cu ceilalţi, trebuie să fie în stare să argumenteze, să-şi pună
întrebări cu scopul de a înţelege lucrurile, să coopereze în rezolvarea sarcinilor şi problemelor de
lucru.
Cutezanţa, asumarea riscurilor, participarea şi implicare personală, gandire liberă, creativă,
critică, toate acestea sunt calităţi pe care elevul modern ar trebui să şi le cultive. Elevul modern îşi
doreşte : o comunicare mai profundă între elev şi profesor, o educaţie bazată mai mult pe
descoperire şi cercetare, o participare cat mai activă la ore şi o gândire liberă, creativă şi critică.
Pentru ca stimularea creativităţii să aibă loc, este absolut necesară cultivarea la elevi a
anumitor capacităţi:
• valorificarea și dezvoltarea reală a spiritului de observație;
• cultivarea flexibilității în ceea ce privește gândirea, a tuturor abilităților intelectuale care să le
permită astfel, elevilor să stabilească dacă o anumită ipoteză este sau nu este valabilă, să renunțe la
toate cele neproductive și să identifice altele noi;
• cultivarea curajului de a încerca și a perseverenței, precum și dezvoltarea asumării ideii de risc;
• dezvoltarea întregii flexibilități a ideilor și a asociațiilor realizate de către elevi prin intermediul
enumerării unui număr cât mai vast de obiecte, de fenomene, de procese, de elemente de conținut
ideatic în funcție de anumite tipuri de criterii prestabilite.
Potenţialul creativ al elevilor poate fi pus în evidenţă prin folosirea corelată a mai multor
metode şi nu prin folosirea exclusivă a uneia dintre ele. Aspiraţia spre dezvoltarea spiritului creativ
a dus la conceperea unor metode care, pe de o parte, să combată blocajele, iar pe de alta, să
favorizeze asociaţia cât mai liberă a ideilor, utilizând astfel la maximum resursele inconştientului.
Fiecare tip de strategie de predare propune un sistem de acţiuni de natură să îi ajute pe elevi
să atingă anumite categorii de scopuri educative: însuşirea unor algoritmi de lucru, a unor
cunoştinţe precise, formarea unor capacităţi de conceptualizare, dezvoltarea unor abilităţi de
cercetare personală, dezvoltarea capacităţilor de colaborare cu alţii în soluţionarea unor probleme,
etc.
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Măsurile de reformă a educaţiei s-au impus ca adaptare a învăţământului la schimbările
sociale, politice şi economice din ultima perioadă, în general, şi ca răspuns la evoluţia ştiinţelor
educaţiei şi a psihologiei învăţării, în special. Rapoartele Comisiei Europene şi ale Biroului
Internaţional pentru Educaţie (UNESCO) au scos în evidenţă tendinţele majore ale reformelor
curriculum-ului în plan european: educaţia pentru toţi, adecvarea instruirii la nevoile fiecărui
individ, predarea şi învăţarea centrate pe elev, relevanţa curriculum-ului pentru individ şi pentru
societate, dezvoltarea unor atitudini şi valori dezirabile, dezvoltarea gândirii critice, evaluarea
autentică a performanţelor şcolare. La nivelul activităţii din clasă, aceste linii de politică
educaţională exprimă necesitatea unei mai bune cunoaşteri a elevilor, pentru a identifica nevoile,
interesele de cunoaştere şi ritmul dezvoltării fiecăruia, formării capacităţii cadrelor didactice de a
adecva situaţiile de învăţare, conţinuturile şi materialele educaţionale la caracteristicile individuale
ale elevului, implicării elevilor în învăţare prin crearea unor situaţii de învăţare apropiate de viaţa
concretă.
În concluzie, pentru educarea corespunzătoare a spiritului creativ în școală este absolut
necesară schimbarea modului de gândire de tip tradițional, a stilului de lucru în clasă, dar mai ales a
atitudinii față de elevi.
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VIOLENŢA LA ELEVII DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ MICĂ. CÂTEVA
MODALITĂŢI DE COMBATERE
Înv.Ştiubianu Anda
Şcoala cu clasele I-VIII ,,Petru Muşat” Siret
Violenţa este o componentă importantă a deviaţiei comportamentale, înţeleasă ca o formă
deficitară de raportare a persoanei la realitatea înconjurătoare. Ca fiinţă socială, omului i se
pretinde, de la vârsta când dobândeşte discernământ, să ţină cont de cei din jurul său, să realizeze,
aşa cum spune Jean Piaget, echilibrul între „asimilare şi acomodare”. Cu alte cuvinte, interesele
individuale trebuie împlinite numai în deplină rezonanţă cu cele ale comunităţii, pentru a se afla în
legalitate.
Desigur, această cerinţă se învaţă, iar şcolarii mici au de parcurs un drum relativ lung de
acumulări şi experienţe pentru a ajunge la echilibrul amintit. La vârsta de 8 – 10 ani , violenţa este
folosită frecvent, în diversele ei forme. Adepţii ei ajung astfel la un deficit de integrare socială,
marcat de promovarea unor valenţe emoţionale în locul profunzimii şi a tentaţiilor teribiliste în locul
dorinţei de exprimare autentică a personalităţii.
Treptat, violenţa devine un argument nedorit în comunicarea cu ceilalţi. Neputinţa – reală
sau aparentă – de afirmare raţională în cadrul colectivităţii, care poate fi grupul formal sau informal,
este suplinită de mijlocul tranşant al forţei. Se ajunge astfel la un adevărat faliment al relaţiilor în
cadrul grupului. Recurg la acest mijloc copiii cu dificultăţi de integrare, cei greu adaptabili, respinşi
nemotivat de colectivitate, sau cei care nu au beneficiat de o decantare corespunzătoare a valorilor
sociale şi umane.
Cauzele manifestării violente la elevii învăţământului primar sunt multiple. Putem începe cu
o constatare generală, conform căreia vârsta respectivă este predispusă spre violenţă. Mai ales cei
care dovedesc o slabă receptare şi ierarhizare a valorilor se complac în acest spaţiu al recurgerii la
forţă. În aceeaşi ordine de idei, trebuie luată în consideraţie viziunea denaturată a ceea ce înseamnă
prestigiul în cadrul grupului şi al societăţii. De altfel, sunt destul de numeroşi şi adulţii care cred că
pot ajunge la un statut privilegiat apelând exclusiv la argumente fizice. Nu este mai puţin adevărat
că, în condiţiile când şcoala încurajează cu predilecţie performanţa intelectuală, unii elevi mai slabi
la învăţătură încearcă să se facă remarcaţi în forme inadecvate, chiar dacă aşa ceva îi plasează într-o
zonă a răului.
Structura neuro-psihică a copilului are ponderea ei în existenţa violenţei. Este normal ca
rezultatele slabe la învăţătură să se concretizeze într-o proiectare necorespunzătoare a personalităţii
în timpul viitor. Dacă „dezinteresul vine din ignoranţă”, cum spune poetul antic Ovidiu, atunci un
elev cu prestaţie mediocră preferă să trăiască exclusiv „în prezent”, destul de indiferent la edificarea
unei imagini proprii durabile.
Climatul familial necorespunzător este, în multe cazuri, responsabil de carenţa
comportamentală pe care o dezbatem. Fie că este vorba de părinţi plecaţi la muncă în străinătate sau
de alţii exagerat de ocrotitori, ambianţa familială în asemenea cazuri afectează copiii mici prin
tulburări ale vieţii afective sau labilitate psihică. În aceeaşi situaţie se găsesc şi copiii din familii
destrămate, rămaşi în grija bunicilor. Excedaţi material şi ca mentalitate de dificila sarcină ce le
revine, aceştia pierd practic controlul asupra nepoţilor pe care trebuie să-i crească şi să-i educe.
Vulnerabili din acest punct de vedere sunt şi acei elevi cu fraţi mai mici, în cazul când
părinţii ajung neintenţionat la o distribuire preferenţială a timpului, atenţiei şi preocupărilor faţă de
propriii copii. Deficitul de afecţiune generează izolare, mania persecuţiei, dar şi egoism, etalat
ostentativ ca un element compensator a ceea ce copilul neglijat consideră că nu are.
Nu putem încheia problema cauzelor fără a aminti şi rolul mass-media în promovarea
violenţei, mai ales prin modelele care sunt propuse tinerei generaţii, la o vârstă când copilul este
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puternic ancorat în concret, ficţiunea de pe micul ecran sau duritatea jocurilor pe calculator sunt
lesne confundate cu realitatea. De aceea, firescul violenţei de divertisment se extinde în gândirea
celor mici până la banalizarea violenţei cotidiene.
Sunt mai multe tipuri de violenţă întâlnită în rândul elevilor de vârstă mică. Forma verbală
este deosebit de frecventă. Ne gândim la limbajul argotic, injurios sau de-a dreptul trivial. Din
păcate, sunt destul de multe cazurile când un asemenea limbaj de formează chiar în familie. Părinţii
pot avea ei înşişi o comunicare „lipsită de prejudecăţi”, exagerat de permisivă, pe care copii o
preiau chiar ca valoare de exemplu. De aceea apar situaţii când elevii surprinşi comportându-se şi
vorbind necorespunzător nu înţeleg de sunt dezaprobaţi şi mustraţi.
Violenţa fizică este şi ea la mare preţ. Învăţătorul se află realmente în dificultate atunci când,
întrebând un copil de ce s-a bătut primeşte un răspuns de genul „mă simt bine când sunt agresiv”. În
asemenea cazuri ne confruntăm cu o defectuoasă decelare a valorilor reale de comunicare şi
integrare socială.
O formă foarte întâlnită a violenţei la clasele primare constă în ceea ce am putea numi
răutăţile minore – porecle, etichetări ironice cu trimiteri la diverse particularităţi fizice, atât de
frecvente în perioada de creştere. Ele pot genera adevărate drame. Victimele acestui obicei aproape
imposibil de eliminat din universul infantil sunt acei copii care reacţionează vizibil la micile jigniri.
Aşa se ajunge rapid la un cerc vicios în cadrul căruia părţile se alimentează reciproc: cei vizaţi se
supără, ameninţă cum pot, plâng, iar autorul sau autorii agresiunii verbale se simt stimulaţi să
continue tocmai de eficienţa atât de evidentă a „jocului” lor. Poliţele se plătesc mai departe într-un
cadru oficial. Abateri reale sau imaginare sunt aduse cu promptitudine la cunoştinţa învăţătorului.
Este de la sine înţeles că cei ce pârăsc nu au în vedere aducerea pe drumul cel bun a unui coleg, ci
răzbunarea pentru neplăcerile din partea lui. La şcolarii mici pâra constituie o modalitate predilectă
de instrumentare a unor dorite răzbunări pe care nu le pot realiza ei înşişi.
Rezolvarea acestei chestiuni este în egală măsură necesară şi dificilă. Înlăturarea
comportamentului violent este un aspect major al demersului educativ. Pe termen scurt şi mediu se
obţine o ambianţă mult mai confortabilă în clasă şi în afara ei, iar pe termen lung se câştigă enorm
în ordinea spiritului civic şi a conduitei cetăţeneşti. Soluţiile nu sunt simple. Fiecare învăţător
urmează să-şi particularizeze activitatea în funcţie de aspectele concrete pe care le are de rezolvat.
De aceea se impune cunoaşterea exactă a fiecărui copil şi a mediului familial în care acesta trăieşte.
Chiar şi aşa, realitatea demonstrează că la copii acele trăsături de personalitate urmărite de educator
nu se formează întotdeauna după regulile raportului cauză-efect. Cazurile destul de frecvente ale
unor fraţi cu comportament diferit sunt în acest sens notorii. Iată motivele pentru care învăţătorul
este chemat nu numai să găsească modalităţile adecvate de intervenţie pentru fiecare copil, ci chiar
să le schimbe în funcţie de evoluţia acestuia.
În continuare, vom expune câteva modalităţi folosite la clasă în scopul reducerii treptate a
comportamentului violent, indiferent de versiunile acestuia.
Recunoaşterea greşelii comise poate fi un prim pas al efortului nostru. De regulă, copii au
tendinţa de a respinge faptul că au greşit, concomitent cu observarea oricărei abateri aparţinând
colegilor. Am încercat de la primele cazuri concrete să le arăt că toţi oamenii greşesc. Important
este să nu o facă deliberat şi, mai ales, cu rea intenţie. De asemenea, greşeala nu presupune o
sancţiune disproporţionată. Le-am explicat în continuare elevilor că recunoaşterea greşelii este în
acelaşi timp şi o dovadă a dorinţei de îndreptare. Urmarea, în multe situaţii, este o atitudine mai
cooperantă a copiilor, care încep să facă deosebirea între bine şi rău, să-şi dimensioneze atitudinea
după norme sociale şi morale corespunzătoare.
De la acest stadiu se ajunge imediat la etapa înţelegerii impactului social pe care îl
generează atitudinea fiecărui om. Într-o colectivitate, orice act al unei persoane se răsfrânge pozitiv
sau negativ asupra celor din jur. Violenţa, despre care discutăm acum, poate perturba orele sau
influenţa în modalităţi nedorite pe colegi sau părinţi. Le-am explicat elevilor că tocmai de aceea
anumite norme – regulamentul clasei, regulamentul şcolii, legea în general – interzic apelul la
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violenţă, nu numai adulţilor faţă de copii, ci oricărui individ faţă de toţi ceilalţi. Am remarcat faptul
că cea mai neglijată consecinţă a deficitului comportamental sunt frământările create părinţilor de
copiii implicaţi într-un asemenea context. Apelând la cazuri concrete, mulţi elevi au înţeles că
părinţii lor oricum au multe dificultăţi de depăşit pentru a mai fi încărcaţi cu tot felul de greutăţi
care se pot evita printr-un comportament responsabil.
Rezultate notabile se pot obţine prin creaţii literare sau plastice cu tematica potrivită. La ora
de compunere sau de educaţie civică se pot da teme care ne ajută să cunoaştem mai exact trăsăturile
elevilor. Am constatat personal acest lucru la teme precum: „Eu şi ceilalţi”, „Priveşte-te în oglindă
şi fă-ţi portretul”. Le-am recomandat elevilor să încerce o anticipare a ceea ce vor fi ei sau doresc să
fie în viitor. Cam jumătate din băieţii clasei se văd jandarmi, poliţişti sau componenţi ai unităţilor
speciale de intervenţie (mascaţi, cum spun ei). Acestea sunt opţiuni profesionale pe care societatea
le consideră necesare. Nepotrivit este faptul că elevii care ajung la asemenea soluţii văd numai
latura spectaculoasă a profesiilor respective, total disociată de semnificaţia lor socială. Cu atât mai
puţin iau în consideraţie riscul asumat şi dificultăţile întâmpinate de cei care exercită aceste
activităţi în numele interesului general. Comentarea directă a lucrărilor respective a confirmat faptul
că elevii în cauză s-au oprit pur şi simplu la acele calităţi ale unor adulţi care încorporează violenţa.
Era total ignorat faptul că respectivele profesiuni au ca prioritate descurajarea faptelor antisociale, a
oricăror manifestări care ar limita într-o formă anume libertatea generală şi doar în ultimă instanţă
folosirea forţei ca mijloc de eliminare a ceea ce este negativ în jurul nostru. Am remarcat totuşi că
cei ce se văd în postura respectivă au optat pentru ceea ce putem numi violenţa legitimă; nimeni nu
s-a imaginat într-o postură de răufăcător. Concluzia a fost că instituţiile respective urmăresc cu
prioritate să apere liniştea oamenilor şi nicidecum să uzeze de forţă ca scop în sine.
Discuţia a fost continuată la orele de educaţia plastică. Elevii au primit sarcina să realizeze
desenul intitulat „Jucăria preferată”. Deloc surprinzător, aceeaşi elevi care la proba anterioară se
anticipau echipaţi şi înarmaţi au desenat tot felul de arme convenţionale sau instrumente de
distrugere sofisticate văzute de ei în desenele animate. Acest adevărat arsenal a fost redat cu destulă
exactitate în culori reci – albastru, verde, violet – în deplină rezonanţă cu înclinaţiile autorilor şi
conotaţiile riscante ale subiectului. A urmat justificarea alegerii făcute de către fiecare elev. Cei care
au preferat armele au răspuns că le plac, mai ales că le văd aproape zilnic în tot felul de desene
animate violente. Ajunşi la acest punct, am insistat asupra faptului că unele jucării sugerează
bucuria şi seninătatea, în vreme ce altele – armele ocupă şi aici primul loc – fac trimitere directă la
răutate, durere, intoleranţă. Cât priveşte desenele animate invocate, am atras din nou atenţia că
alături de personajele admirate de copii, cele care ies invariabil învingătoare, sunt şi altele – foarte
numeroase – învinse şi distruse. Oricum am privi lucrurile, armele fac victime şi acest lucru nu
trebuie uitat în nici o împrejurare. M-am bucurat să văd că unii elevi care au preferat jucării
obişnuite au ajuns la concluzia că poţi fi învingător fără arme, la fel cum poţi fi învins folosind
armele.
O altă temă, anume „Locul meu în familie”, am propus-o la ora de educaţie plastică în urma
unei întâmplări care a avut loc în clasă: într-o altercaţie dintre o elevă şi un coleg al ei, fata a găsit
argumente verbale decente care l-au adus pe băiat la tăcere. Simţindu-se umilit, acesta a încercat să
îşi lovească colega cu un obiect contondent. După ce am oprit conflictul am încercat să-l conving pe
micul agresor că greşeşte punându-i întrebarea La tine în casă ai văzut aşa ceva?. Răspunsul
afirmativ mi-a arătat că nu am fost chiar inspirată. A urmat executarea temei amintite. Câţiva elevi
au sugerat într-adevăr prezenţa violenţei în propria familie pe care, evident, o prelungesc în
comportamentul lor. Concluzia a fost că implicarea părinţilor în demersul nostru este absolut
necesară.
Foarte eficientă pentru orele de educaţie civică este metoda pe care am numit-o „tribunalul
clasei”. Sunt gesturi sau fapte ale unor copii care pot fi analizate sub forma unui proces cu apărători,
acuzatori şi un judecător. Am procedat astfel în cazuri precum: jignirea unui coleg, încercarea unor
elevi de a-şi face dreptate singuri sau cruzimea faţă de animale. Argumentele pro şi contra dau la
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iveală idei interesante şi stimulează totodată imaginaţia şi inventivitatea copiilor. Extrem de
valoroasă este concluzia la care se ajunge în cazul unor conflicte, anume că vina este a ambelor
părţi, inclusiv a victimei. Aşa înţeleg copii să fie mai reţinuţi, să aibă măsură în toate şi să pornească
de la adevărul că nimeni nu este perfect.
Tot în cadrul orelor de educaţie civică, pot fi valorificate acele lecţii care prin tematica lor
răspund dezideratului în discuţie. Ne gândim la lecţii precum „Corp şi persoană”, „Persoane cu
nevoi speciale”, „Despre bunătate şi răutate” etc. În acest cadru atât de potrivit elevii înţeleg că
societatea este guvernată de legi, iar ei trebuie să le respecte şi în acelaşi timp să-şi respecte semenii
ca oricare alt cetăţean.
Legăturile cu familia au importanţa lor în planul reducerii sau înlăturării violenţei. Discuţiile
cu părinţii, precum şi vizitele la domiciliu ne ajută să-i cunoaştem mai bine pe copii, eventual să
remarcăm elementele îndepărtate care pot explica în bună măsură comportamentul violent. Avem
în vedere diverse împrejurări în care copii au fost şocaţi, frustrările pe care le trăiesc, grupul
informal pe care îl frecventează şi alte aspecte care permit învăţătorului să acţioneze, aşa cum
arătam, în cunoştinţă de cauză. Am observat cu surprindere că uneori chiar părinţii încurajează
copiii la un comportament necorespunzător. Astfel, cei mici sunt îndemnaţi adesea să-şi facă singuri
dreptate împotriva celor pe care-i consideră, justificat sau nejustificat, autorii unor mici agresiuni.
Cu prea multă degajare ni s-a răspuns – atunci când am adus la cunoştinţă cazuri de acest gen – cu
formule ca: eu i-am dat voie, eu i-am cerut să facă aşa, foarte bine a procedat, pentru că trebuie să
înveţe să se apere. Evident că un copil astfel „încurajat” consideră că sfatul părintesc îi conferă
libertate nelimitată şi deplină impunitate.
Experienţa de până acum ne arată ce violenţa în rândul celor mici este o realitate care poate
fi ţinută sub control şi într-o măsură semnificativă redusă la manifestări pe care le putem numi
acceptabile. Energia copiilor poate fi canalizată pe teritoriul unor activităţi cu încărcătură exclusiv
educativă. Este foarte important, însă, să nu considerăm niciodată că s-a făcut totul în acest
domeniu. Combaterea violenţei fără violenţă şi inocularea spiritului de toleranţă în comportamentul
celor mici rămân obiective permanente, ca educaţia însăşi, iar mijloacele folosite se multiplică în
deplină relaţie cu datele în continuă schimbare ale realităţii.
Bibliografie
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CONSILIERE ȘI ORIENTARE
CEA MAI PUTERNICĂ ARMĂ-EDUCAȚIA, ARIPI SPRE VIITOR!
Prof. Cheia Florin
Școala Gimnazială ,,Cristofor Simionescu-Plopeni”
Importanța educației în formarea personalității individului și dezvoltarea societății este
unanim recunoscută, atât de către specialiști, cât și la nivelul cunoașterii comune (sub acest ultim
aspect, proverbul "Ai carte, ai parte!" își găsește aici pe deplin aplicabilitatea). Ca definiție ce
invocă o perspectivă generală, educația este un fenomen social ce presupune transmiterea de date și
trăiri existențiale, a generalităților despre cultură și societate.
Totodată, educația este universal recunoscută ca unul dintre fundamentele dezvoltării
umane, dar și unul dintre cele mai puternice instrumente pe care o societate le are pentru reducerea
sărăciei, cât și pentru o dezvoltare durabilă pe termen lung. Astăzi, educația este văzută ca o cheie a
succesului în viață, iar dobândirea de cunoștințe și informații a devenit o preocupare permanentă.
Cu toate că ne naștem în medii diferite, cu norme sociale și culturale diferite, educația produce
efecte pozitive asupra societății.
În contextul dinamicii sociale actuale, într-un mediu cultural divers, provocările la care
trebuie să răspundă societatea exced sistemului educațional tradițional și reclamă abordarea și
promovarea unor modele construite prin participarea/ implicarea mai multor actori: mediul
academic, instituții și servicii publice, mediul de afaceri, societatea civilă, asociații profesionale etc.
Aceasta în condițiile în care acumulările formalizate în diplome și certificări trebuie să capete și o
legitimitate dată de cerințele reale ale pieței muncii, iar acumulările rezultate (competențe +
abilități) trebuie să fie valorizate. "A învăța să-ți vinzi marfa" (conform înțelepciunii populare)
reclamă inteligență socială, inclusiv capacitatea de a valorifica oportunități, demonstrată de
persoanele preocupate de dezvoltarea carierei lor profesionale. Nu este mai puțin adevărat faptul că
este nevoie și de suportul instituțional prin care indivizii învață cum să-și valorifice stocurile de
capital social (educație, experiență, valori etc.).
Prin urmare, orice autoritate şi instituţie publică se poate înscrie în competiţie cu unul sau
mai multe cazuri de bună practică pe această tematică, în cazul în care a demarat/ desfăşurat acţiuni
care au presupus implementarea și/ sau susținerea unor mecanisme de formare și dezvoltare
educațională, respectiv:
• Acțiuni/ proiecte vizând incluziunea socială prin intermediul educației
• Demersuri cultural-educative, în contextul dezvoltării comunitare/durabile
• Contribuții vizând dezvoltarea de inițiative civice și/ sau politici publice locale care promovează
educația nonformală și/sau dezvoltarea personală
• Inițiative de sprijin pentru reformarea politicilor în domeniul educației
• Proiecte sociale vizând facilitarea schimburilor de practici educaționale, ca diversitate de
exprimare (inclusiv din perspectivă interdisciplinară)
• Promovarea unor modele educaționale și a unor politici publice în domeniul educației
• Derularea de proiecte educaționale privind schimbarea percepției societății românești asupra
educației
• Dezvoltarea unor proiecte privind mobilitatea persoanelor în scopul învățării (parcurs
educațional și profesional, mobilitate ocupațională)
• Investiții publice de la bugetul local pentru realizarea de proiecte cu scopul de a beneficia de
impactul economic, social şi educațional asociat unei vitalități culturale ridicate
• Includereamediului academic înprocesul de luare a deciziilor administrative locale
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• Adoptarea de politici multiculturale prin intermediul educației
• Imbunătățirea capacității instituționale de a utiliza resursele existente în vederea facilitării
dialogului intercultural
• Inițierea și implementarea de proiecte și inițiative privind cooperarea pentru inovare prin
educație și schimbul de bune practici (stagii de practică/ internship, parteneriate, studii, analize etc.)
Secolul XXI este caracterizat de profunde şi rapide schimbări ale societăţii. Educaţia trebuie
să vină în ajutorul omului prin orientarea şcolii spre o modalitate nouă de învăţare care să-i asigure
individului posibilitatea de a răspunde unor evenimente neprevăzute. Învăţarea trebuie să fie
inovatoare prin participare şi anticipare. Participarea însemnând conştientizarea drepturilor şi
responsabilităţilor fiecărui individ, precum şi cultivarea capacităţii de comunicare, de cooperare şi
de empatie. Anticiparea se referă la capacitatea individului de a răspunde adecvat în faţa unor
evenimente pe care societatea le va genera.
În epoca contemporană educaţia se raportează nu numai la condiţiile şi cerinţele prezente ci
şi la cele din viitor, fiind o consecinţă firească a ritmului accelerat de evoluţie şi transformare.
Pentru acest nou tip de educaţie metodele şi tehnicile trebuie aplicate în viitor, presupune
mutarea accentului pe metode euristice de predare-învăţare şi pe mijloace tehnice.
Conţinutul educaţiei trebuie schimbat prin selectarea şi prelucrarea cunoştinţelor după
principiul interdisciplinarităţii. Obiectivul principal fiind sporirea capacităţii de adaptare a
individului.
Încă de la începutul secolului al XX–lea au apărut o serie de programe pedagogice
circumscrise curentului „educaţiei noi” în Franţa, Germania, Anglia, Italia etc. Multitudinea de
alternative în ceea ce priveşte procesul educaţional au fost îmbrăţişate cu entuziasm de către
sistemul de învăţământ din România.
Alternativele educaţionale sunt variante de organizare şcolară, care propun modificări ale
anumitor aspecte legate de formele oficiale de organizare a activităţii instructiv-educative. Există o
altă modalitate de abordare a procesului educaţional, anume aceea a pedagogiei de reformă care are
atenţia centrată pe copil, pe progresele sale. Tot pedagogia de reformă introduce ideea învăţării prin
acţiune, învăţarea autonomă şi individualizarea programului educaţional.
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STRATEGII DE PREVENIRE ȘI INTERVENȚIE PRIVIND VIOLENȚA ÎN
ȘCOALĂ
Profesor învăţământ primar,
Penciuc Gabriela, Școala Gimnazială Siminicea
În ultimii ani, şcoala a devenit, din ce în ce mai frecvent, locul în care violenţa se exprimă
tot mai puternic, unde copiii şi adolescenţii cu potenţial violent îşi găsesc locul pentru a-şi exprima
furia, nemulţumirea, impulsivitatea necontrolată, intimidând pe cei mai mici sau chiar pe profesori.
Trebuie ţinut cont şi de faptul că şcoala nu mai este un spaţiu închis, ea preluând tensiunile şi
problemele societăţii, conflictele şi dilemele ei. Cauzele problemelor cu care se confruntă şcoala se
regăsesc în felul în care funcţionează societatea astăzi:slăbirea autorităţii,democratizarea relaţiilor
interpersonale, polarizarea economică.
Proporţia unităţilor de învăţământ care au semnalat cazuri de copii şi tineri victime ale
agresiunilor este apropiată de cea corespunzătoare şcolilor care au furnizat informaţii despre actele
grave de violenţă ale propriilor elevi-69%, respectiv 72%. În spaţiul aceleeaşi şcoli, unii elevi sunt
agresivi, alţii sunt victime, iar alţii pot fi incluşi în ambele categorii. Există, în unele cazuri, riscul
de a transforma şcoala şi zona proximă a acesteia într-un mediu lipsit de securitate atât pentru elevi,
cât şi pentru cadrele didactice.
În funcţie de planul de manifestare al atacului corelat cu tipul de prejudiciu adus victimei, se
poate discerne între violenţa fizică şi violenţa psihologică, verbală. Efectele violenţelor fizice
vizează atât sănătatea şi integritatea corporală a victimei, cât şi evoluţia sa psihologică: în plan
cognitiv, autopercepţie negativă, iar în plan emoţional, teamă, depresie. Violenţele verbale,
psihologice afectează în principal stima de sine: victimele se simt devalorizate, îşi pierd încrederea
în posibilităţile proprii, devin anxioase. Un studiu britanic (cf.Ation for Chidren, 1998) a ajuns la
concluzia că în fiecare an 10 elevi au tentative de suicid determinate de actele de violenţă de la
şcoală. Acelaşi studiu mai arată că 80% dintre victimele violenţelor consideră violenţa verbală mai
stresantă decât atacurile fizice (cu o distribuţie interesantă a răspunsurilor după variabila “sex”:
fetele consideră atacurile fizice mai stresante, în timp ce băieţii se tem mai mult de violenţele
verbale), iar 30% din victime afirmă că agresiunile le afectează capacitatea de a se concentra asupra
sarcinilor şcolare.
Principalele trăsături ale violenţei între elevi: cea mai răspândită formă de conflict între
elevi; elevii sunt violenţi unii faţă de ceilalţi după modelul societăţii,care în ansamblu, este agresivă;
modelele de relaţionare la care sunt expuşi copiii sunt de natură violenţă (acasă, pe stradă, la
televizor, inclusiv în emisiunile pentru copii); violenţa verbală este cea mai răspândită formă:
certuri, conflicte, injurii, ameninţări, intimidare, hărţuire, batjocură, jigniri; apare ca o manifestare
„obişnuită”, fiind un comportament tolerat.
Principalele strategii de prevenire şi intervenţie privind violenţa în şcoală cuprind
diverse metode, tehnici, mijloace şi instrumente eficiente în ceea ce priveşte reducerea
fenomenelor de violenţă şcolară, precum:
Metoda modelării
Metoda modelării, bazată pe învăţarea socială constă în prezentarea şi recomandarea ca
modele a unor elevi din anturajul imediat al subiectului violent, care este invitat să încerce (mai
întâi prin imitaţie, apoi prin preluare conştientă) să internalizeze comportamentele dezirabile ale
modelului propus.
Tehnici nonverbale
• Tehnicile nonverbale aflate la graniţa dintre modelele terapeutice individuale şi cele de grup:
• ludoterapia (de preferat sunt jocurile de creaţie);
• ergoterapia (acţiunile propuse să ţină seama de preferinţele copilului);
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• terapia prin artă (pictură, sculptură, modelaj etc.).
Teste şi chestionare:
• Chestionarul multifazic FPI (Inventarul de personalitate Fahrenberg) – investighează nouă
trăsături temperamental-caracteriale, între care cele mai semnificative sub aspectul riscului de
violenţă ar fi nervozitatea, agresivitatea, tendinţa de dominare, controlul de sine, instabilitatea
emoţională;
• Chestionarul de personalitate Woodworth-Matthews pentru cunoaşterea unei individualităţi
predispuse la devianţă – emotivitate, impulsivitate, agresivitate, instabilitate psihoafectivă, tendinţe
antisociale etc.;
• Testul sociometric Moreno – se aplică la nivelul clasei pentru a cunoaşte nivelul de coeziune a
colectivului de elevi, a elementelor care conferă identitatea şi autonomia grupului, ca partener
formativ/educativ al dirigintelui.
Model de fişă de predicţie
Elaborarea de către diriginţi a unor fişe de predicţie a comportamentului deviant ar putea
ţine seama de o serie de criterii, cum ar fi:
• Date familiale (statut socioeconomic, nivel de instrucţie al părinţilor, tipul familiei);
• Climat afectiv familial (conflicte/violenţă în familie, rigiditate parentală, supraprotecţie din
partea ambilor părinţi sau a unuia, neglijare afectivă);
• Climat educativ familial (indulgenţă versus exigenţă exagerată, mesaje educative contradictorii
din partea părinţilor, indiferenţa parentală, stil autoritar);
• Starea de sănătate a elevului (boli ale sistemului nervos, inclusiv simptome ADHD, boli ale
organelor interne, boli endocrine, simptome psihosomatice, reacţii nevrotice/instabilitate
emoţională);
• Atitudinea faţă de şcoală şi performanţe şcolare:comportament agresiv/provocator/violent;
necuviincios cu profesorii; mincinos/nesincer; greu de stăpânit; încăpăţânat; izolat/retras;
membru/lider al unui grup deviant/delicvent; repetent.
• Comportament cotidian: tipul de temperament; violenţă verbală/trivialitate; brutalitate,
vandalism; extravagant; aspect dezordonat/nepotrivit ca înfăţişare; fumează/consumă alcool/droguri
ocazional sau în mod constant; atras de filme/emisiuni/jocuri violente; interesat de pornografie;
cinism; egoism; tendinţa de dominare; vocabular specific violent, dar sărac în rest, cu stereotipii
verbale.
• Socializare afectivă: necomunicativ, necooperant; reacţii impulsive; toleranţă scăzută la
frustrare; influenţabilitate; tendinţe depresive, anxietate.
Concursuri pe tema violenţei în şcoală
Tema: „Stop Violenţei: Şcoala – un spaţiu al siguranţei”
Obiectivul concursului a constat în elaborarea de către elevi (asistaţi de consilierul şcolar) a
unui proiect care să cuprindă măsuri/ soluţii/ acţiuni/ intervenţii menite să reprezinte conturarea
unei strategii eficiente pentru prevenirea / ameliorarea violenţei şcolare.
Dezbateri
Organizarea unor dezbateri în cadrul orelor de dirigenţie pe teme legate de violenţa în
şcoală pentru conştientizarea elevilor cu privire la problematica violenţei în şcoală şi implicarea
acestora în activităţi de prevenire a violenţei.
Posibile teme de dezbatere:
• Agresivitate, convieţuire socială şi comportament civilizat;
• Comunicare şi conflict. Forme de rezolvare a conflictului;
• Pledoarie pentru comportament civilizat;
• Cum evităm comportamentele violente în cadrul grupului?
• Prevenirea delicvenţei juvenile şi a traficului de fiinţe umane.
Alte iniţiative şi proiecte
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• Includerea obligatorie a tematicii violenţei în planificările orelor de dirigenţie;
• Realizarea unei fişe de monitorizare a faptelor de violenţă petrecute în şcoală;
• Realizarea unor cursuri opţionale de autocunoaştere şi comunicare la nivelul clasei în scopul
dobândirii de către elevi a unor cunoştinţe despre sine, despre ceilalţi, prin exersarea abilităţilor de
învăţare eficientă, luarea deciziei, a abilităţilor de comunicare şi rezolvare a conflictelor.
Pentru prevenirea şi reducerea violenţei în şcoală se pot desfăşura diverse activităţi:
• Înfiinţarea unui comitet de prevenire a violenţei / victimizării cu sarcini de organizare şi
coordonare;
• Administrarea de chestionare şi/sau anchete privind nivelul, cauzele şi formele de manifestare
a violenţei / victimizării în şcoală;
• Instituirea unei zile a comunicării între şcoală şi comunitatea locală;
• Organizarea de întâlniri / acţiuni comune şcoală-părinţi în vederea conştientizării de către
aceştia a planului antiviolenţă al şcolii;
• Forme organizate de întâlnire a victimelor cu părinţii lor unde aceştia se pot aduna şi discuta
legat de soluţii antivictimizare, aceasta fiind o modalitate de a întări victimele din punct de vedere
psihologic (este confortabil pentru victime să ştie că nu sunt singure) şi de a lega noi prietenii;
• Stabilirea unei zile a şcolii fără violenţă: mobilizarea elevilor, părinţilor şi profesorilor pentru
organizarea de activităţi comune cu instituţii ale comunităţii locale (poliţie, primărie);
• Organizarea de lectorate cu părinţii pe teme care să privească violenţa, victimizarea şi strategii
de prevenire/ameliorare a acestor fenomene, părinţii ca parteneri ai şcolii în educaţie;
• Organizarea unui concurs pentru manifestul antiviolenţă ce urmează a fi afişat în fiecare clasă
şi care face parte din planul antiviolenţă al şcolii.
Bibliografie:
• Boloş, Daniela, Sălăgean, Daniela, 2003, „Ghid de educaţie civică şi antiinfracţională pentru
profesori diriginţi, poliţişti, elevi şi părinţi”, Editura Eurodidact, Cluj-Napoca
• Gheorghe, Virgiliu, 2005, Efectele televiziunii asupra minţii umane şi despre creşterea copiilor în
lumea de azi”, Editura Evanghelismos, Bucureşti
• Jigău, Mihaela(coord.), 2006, „Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală. Ghid practic pentru
directori şi cadre didactice”, Institutul de Ştiinţe al Educaţiei
• Şoitu, Laurenţiu, Hăvârneanu, Cornel(coord.), „Agresivitatea în şcoală”, Institutul European, Iaşi
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ROLUL PARTENERIATULUI ȘCOALĂ-FAMILIE ÎN DEZVOLTAREA ȘI
EDUCAREA COPIILOR
Profesor învățământ primar,
Penciuc Simona, Școala Gimnazială Siminicea
În perioada actuală mediul social, informaţional, cultural, în care se dezvoltă familia este tot
mai divers şi într-o continuă dinamică. Această realitate solicită adaptabilitatea familiei şi impune o
deschidere a acesteia către exterior. Copiii, părinţii, şcoala şi comunitatea se influenţează reciproc.
Un rol important îl au raporturile familiei cu şcoala, cu reţelele suportului parental, cu reţelele de
servicii comunitare şi profesionale. De asemenea, se impune instrumentarea unor programe de
educaţie nonformală pentru tineri, adulţi, părinţi împreună cu copiii, în care să se deprindă strategii,
tehnici, relaţii, activităţi pentru asumarea şi dezvoltarea unor stiluri educative adecvate, flexibile,
care să stimuleze educaţia familială şi să dea rezultate pozitive. Important este ca părinţii care
urmează diverse programe educaţionale să fie motivaţi să participe şi să fie conştienţi de
beneficiile obţinute atât pentru ei cât şi pentru copii.

În societatea modernă, familiile se confruntă cu solicitări ridicate, cu o competiţie crescută pentru
obţinerea atenţiei din partea copiilor lor, precum şi cu probleme economice, care îi obligă pe tot mai mulţi
părinţi să lucreze tot mai mult şi să limiteze timpul pe care aceştia îl petrec cu copiii lor. La aceste aspecte se
adaugă şi lipsa comunicării dintre şcoală şi familie.
Realitatea de zi cu zi a familiei este diferită azi de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii şi copiii îşi
petrec mult mai puţin timp împreună şi aproape toţi adulţii se confruntă cu o permanentă dorinţă de a
echilibra cererile vieţii de familie, cu cele ale slujbei. În această perioadă în care părinţii trebuie să facă faţă
multiplelor solicitări, care-i obligă să participe mai puţin la creşterea copiilor lor, există o nevoie şi mai mare
de a se implica mai ales în educaţie.
Şcoala trebuie să răspundă nevoilor părinţilor şi să le ofere acestora sprijinul necesar pentru ca ei să
se poată implica în procesul de învăţare al copiilor. În acelaşi timp, părinţii trebuie să servească drept model
pentru copiii lor.
Cercetările confirmă că , indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, când părinţii sunt
parteneri în educaţia copiilor lor, rezultatele determină performanţa elevilor, o mai bună frecventare a şcolii,
reducerea ratei de abandon şcolar şi scăderea fenomenului delincvenţei (Băran-Pescaru, 2004, p.36).
Copiii şi părinţii pot învăţa multe unii de la alţii doar printr-o simplă acţiune de comunicare. Adulţii
ar trebui să le prezinte deschis acestora valorile lor. Discutând despre importanţa unor valori precum:
onestitate, încredere în sine, responsabilitate, toleranţă, părinţii îşi ajută copiii să decidă singuri şi să adopte
cele mai bune soluţii. Pentru a realiza o schimbare reală în şcoli, părinţii trebuie să fie direct implicaţi în
activităţile şcolare şi extraşcolare ale copiilor lor.
Principiile fundamentale ale colaborării familie-şcoală impun următoarele deziderate:

• Copiii să se implice ca participanţi activi în interacţiunile familie-şcoală, centrate pe învăţare.
• Să ofere tuturor părinţilor oportunităţi de a participa activ la experienţele educaţionale ale
copiilor lor.
• Colaborarea familie-şcoală să fie folosită pentru rezolvarea problemelor dificile şi drept cadru de
sărbătorire a realizărilor şi a performanţelor deosebite.
• Relaţia dintre cele două instituţii atât de importante să constituie fundamentul restructurării
educaţionale şi al reînnoirii comunităţii.
• Eficienţa profesională a cadrelor didactice să fie maximizată prin dezvoltarea unor abilităţi
concrete, esenţiale colaborării şi comunicării cu familia.
Încurajând şi oferind oportunităţi de implicare serioasă a familiei, şcolile joacă un rol
esenţial în construirea unei legături între şcoală şi familie. „Aşa cum şi cu copiii, totul se reduce la
calitatea relaţiei”, şi în relaţia cu părinţii este la fel. „Vor fi legaţi de şcoală, dacă se vor simţi
confortabil în prezenţa profesorilor. A stabili o astfel de relaţie reprezintă o mare parte din slujba
noastră (Novick, 1998).
359

Școala Românească în Anul Centenarului Marii Uniri

Educaţia părinţilor apare necesară, atât pentru creşterea şi educarea copiilor, cât şi ca o
modalitate de emancipare spirituală şi socială. Accelerarea transformărilor sociale, democratice,
emanciparea femeii (la preocupările materne şi gospodăreşti adăugându-se preocupările
profesionale şi de studiu), modificarea statului copilului, încercarea de a restitui prestigiul
educaţiei familiale (pe care l-a avut până la introducerea învăţământului obligatoriu), progresele
sociologiei şi psihologiei, precum şi alte cauze au dus la înţelegerea faptului că orice sistem de
educaţie rămâne neputincios dacă se izbeşte de indiferenţa sau de opoziţia părinţilor. Din această
perspectivă, şcoala are o sarcină extrem de importantă: aceea de a stabili o relaţie apropiată cu
familia (Ignat, 2007, p.15)
Există diverse modalităţi prin care părinţii pot coopera cu şcoala: prin asociaţiile părinţilor,
prin activităţi de educaţie pentru adulţi, implicare în Consiliul de Administraţie al Şcolii şi în
activităţile acestuia, sprijinirea profesorilor în clasă, ajutor oferit în organizarea şi desfăşurarea
activităţilor extracurriculare ( excursii şcolare, activităţi sportive, serbări şi concursuri).
Un raport asupra relaţiilor dintre şcoală şi familie în ţările Comunităţii Europene( Macbeth,
Al., 1984), enumeră patru motive pentru care şcoala şi familia se străduiesc să stabilească legături
între ele:
• părinţii sunt juridic responsabili de educaţia copiilor lor;
• învăţământul nu este decât o parte din educaţia copilului; o bună parte a educaţiei se petrece în
afara şcolii;
• cercetările pun în evidenţă influenţa atitudinii parentale asupra rezultatelor şcolare ale elevilor,
în special asupra motivaţiilor învăţării, precum şi faptul că unele comportamente ale părinţilor pot fi
favorizate datorită dialogului cu şcoala.
• grupurile sociale implicate în instituţia şcolară ( în special părinţii şi profesorii) au dreptul să
influenţeze managementul şcolar(Ignat, 2007, p. 16).
Informarea şi formarea părinţilor în ceea ce priveşte creşterea şi educarea copiilor
presupune ca fiecare părinte să cunoască următoarele aspecte: obligaţiile legale privind educaţia
copilului; drepturile de care dispune pentru educaţia copilului; importanţa atitudinii lui pentru
reuşita şcolară a copilului şi metodele de colaborare cu şcoala. În acest scop este extrem de
important dialogul dintre profesori şi părinţi. Părinţii ar trebui să participe în mod activ la acţiunile
şcolii, ar trebui să aibă nu numai un rol informativ şi consultativ, ci şi unul decizional şi de control.
Pentru o bună cooperare între părinţi şi profesori sunt necesare următoarele comportamente:
libertatea de comunicare, toleranţa, încurajarea dezbaterilor pe marginea subiectelor educaţionale,
precum şi implicarea reciprocă în parteneriatul profesor - părinte (Ignat, 2007, p. 17).
Părinţii trebuie să coopereze cu profesorii şi cu ceilalţi părinţi pentru a-şi educa copiii cât
mai bine posibil. Un proverb african spune: „ E nevoie de întreg satul să creşti un copil.” E
important ca părintele să coopereze şi să comunice cu ceilalţi adulţi pentru a identifica cele mai
bune strategii de educare a copilului.
Cunoaşterea şi înţelegerea familiei , în calitate de partener, constant şi autentic al şcolii
devine o prioritate în contextul actual, în care familia însăşi trebuie să se adapteze unor schimbări
semnificative referitoare la statusuri şi roluri, norme şi relaţii, situaţii şi soluţii.
Pentru a atrage familia ca element principal în cadrul parteneriatelor educaţionale, şcoala
trebuie să-şi îndrepte efortul către cunoaşterea familiei, asumându-şi ca priorităţi:
• Elaborarea unor proiecte centrate pe parteneriatul cu părinţii;
• Diversificarea modalităţilor de informare/formare a părinţilor;
• Organizarea de activităţi extraşcolare diversificate în regim de parteneriat şcoală-familie.
În educaţia părinţilor se dovedesc a fi eficiente programele educaţionale care îi ajută pe
aceştia să-şi înţeleagă propriile nevoi, să cunoască şi să accepte nevoile celorlalţi, precum şi să
asigure punţi de legătură între copii şi părinţi. De asemenea, părinţii învaţă cum să devină părinţi
mai buni, îşi formează abilităţile de comunicare şi conştientizează faptul că educaţia părinţilor
contribuie la dezvoltarea relaţiei şcoală-comunitate.
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Prin activităţile desfăşurate în cadrul acestor proiecte/ activităţi extraşcolare se
urmăreşte transformarea familiei într-un partener real al şcolii şi elaborarea unor strategii orientate
către îmbunătăţirea relaţiilor dintre elevi şi cadre didactice, elevi-şcoală, părinţi-copii, părinţişcoală, precum şi şcoală-comunitate şi pentru ridicarea calităţii învăţământului.
Colaborarea permanentă dintre şcoală şi familie are un rol important în formarea,
dezvolatrea şi educareaa copilului. Aceast deziderat este susţinut de următoarele concluzii
desprinse din literartura de specialitate şi din practica educaţională.
• Calitatea învăţării creşte dacă părinţii se implică în sprijinirea copiilor acasă.
• Părinţii generalizează implicarea lor şi la ceilalţi copii ai familiei: dacă ajutăm un copil, acesta se
dezvoltă, dacă ajutăm părinţii , întreaga familie se dezvoltă.
• Activitatea de implicare a părinţilor în programul de învăţare a copilului lor şi în activitatea
şcolii, poate crea acestora sentimentul de stimă de sine, care îi ajută pe ei şi întreaga familie.
• Parteneriatul cu părinţii poate uşura rezolvarea diferitelor probleme didactice şi extraşcolare.
• Activităţile cu părinţii ajută copilul să vadă rolul acestora în creşterea şi dezvoltarea lui şi să-i
înţeleagă ca factori importanţi ai educaţiei sale.
• Ajutând părinţii să fie mai implicaţi în problemele de viaţă şcolară ale copilului lor, putem întări
interacţiunile şi relaţiile dintre aceştia şi copiii lor.
• Activităţile cu părinţii duc la rezolvarea situaţiilor - problemă a conflictelor posibile şi a
situaţiilor de risc în dezvoltarea copiilor.
Şcoala rămâne instituţia în care părinţii continuă să aibă o mare încredere pentru educaţia
copiilor lor. Înalta valorizare acordată de către părinţi şi care se reflectă şi în nivelul de aspiraţie al
acestora vine în acord cu atitudinea lor faţă de tot ceea ce priveşte viaţa şi activitatea şcolară a
copilului: comunicare şi activităţi împreună, control şi sprijin, cunoaşterea grupului de colegi,
raporturile interpersonale cu cadrele didactice.
În privinţa sprijinului, pe care familia îl acordă şcolii, activitatea acesteia se concentrează pe
participarea la şedinţele cu părinţii(îndeosebi a mamei), sprijin şi control în efectuarea sarcinilor
şcolare de către elevi şi sancţionarea copilului în funcţie de rezultatele şcolare. Prezenţa tatălui, ca
partener, în raporturile familie - şcoală este una destul de redusă . De asemenea, se poate afirma că
activităţile de educaţie parentală propuse de şcoală sunt destul de diversificate şi răspund în mare
parte nevoilor specifice ale familiilor.
Activităţile de formare ale părinţilor includ şi activităţi de informare şi formare, de
consultanţă şi susţinere, de orientare şi consiliere, unde sunt sugerate teme care tratează pe
parcursul întregii şcolarităţi probleme legate de familie(tipuri de familii, stiluri parentale,
schimbarea rolurilor în familie, comunicarea părinţi-copii etc.)
Participarea părinţilor la activităţile şcolare evidenţiază deschiderea acestora către
cunoaştere, interesul manifestat pentru dezvoltare personală, precum şi interesul manifestat pentru
formarea şi educarea copiilor.
Atât părinţii, cât şi profesorii au o responsabilitate imensă în educarea copiilor. O bună
comunicare între ei este esenţială pentru asigurarea succesului în scopul motivării copiilor pentru
învăţare şi al creşterii interesului acestora pentru dezvoltare personală. Principalele efecte observate
asupra copiilor constau în: atitudini pozitive, o mai bună frecvenţă la şcoală, rezultate mai bune, o
conduită îmbunătăţită, o mai mare apreciere din partea părinţilor, relaţii părinte-copil mai
apropiate, o mai mare încredere în rolul de părinte, imagine de sine pozitivă, relaţii mai puternice cu
cei din jur.
Şcoala trebuie să urmărească dezvoltarea unei atitudini pozitive şi deschise a părinţilor faţă
de formarea şi educarea copiilor. De asemenea, se impune conştientizarea părinţilor asupra rolului
deosebit de important pe care îl are familia în educaţia copiilor şi asupra faptului că educaţia se
realizează mai eficient în cadrul parteneriatului şcoală-familie.
361

Școala Românească în Anul Centenarului Marii Uniri

Bibliografie:
• Băran-Pescaru, Adina, 2004, „Parteneriat în educaţie. Familie- Şcoală-Comunitate”, Editura
Aramis, Bucureşti
• Dolean, Ioan, Dolean, Dorin-Dacian, 2001, „Meseria de părinte”, Editura Aramis, Bucureşti
• Florea, Nicoleta-Adriana, Surlea, Cosmina -Florentina, 2006, „Şcoala şi consilierea părinţilor”,
Editura Arves
• Gheorghiu, Mihai-Dinu, 2009, Curs -„Metode calitative în ştiinţele socio- umane”
• Ignat, Aurora-Adina(coord.), 2007 , „Copilul tău, şcoala şi rolul tău de părinte. Ghid pentru a
deveni partener în educaţie”, Editura Universităţii Suceava, Suceava
• Vrasmaş, Ecaterina, 2008, „Intervenţia socioeducaţională ca sprijin pentru părinţi”, Editura
Aramis, Bucureşti

362

Școala Românească în Anul Centenarului Marii Uniri

REZOLVAREA CONFLICTELOR LA NIVELUL CLASEI DE ELEVI
prof. GulaMihaela Laura,
Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava
„Dacă rezolvăm un conflict în mod constructiv, îi îndreptăm energia înspre creativitate și
dezvoltare.”
Kenneth Kaye
Interacțiuneaadolescenților cu membrii grupului clasă marchează atât performanțele de
ordin școlar, care țin în special de învățare, cât șiperformanțeleșiabilitățile intelectuale ale acestora.
Grupul creează oportunitatea însușirii unor norme, valori, modele de conduită, atitudini de
cooperare, comunicare, asumarea de responsabilități, intercunoaşterea membrilor, formarea unei
imagini de sine cât mai realistă.
Clasa de elevi se constituie într-un mediu semnificativ de socializare a copiilor, respectiv a
adolescenților, iar din interacțiunea membrilor grupului pot apărea conflicte.
Pentru prevenirea si rezolvarea conflictelor se impune ca fiecare cadru didactic să cunoască
foarte bine acest termen, respectiv cauzele si modalitățile concrete de rezolvare a acestora.
Etimologic, cuvântul conflict provine din latinescul ,,conflictus’’, și înseamnă înfruntare,
dezacord, lovire reciprocă. Multe dicționare definesc conflictul prin termeni similari violenței, ca
disensiune, fricțiune, dispută, ceartă, scandal, luptă, război.
Din perspectivă psihologică, înțelegerea conflictului este mai ponderată și analitică,
identificând și alte conflicte specifice în afară de cele clasice (extern/social și intern/psihic).
Cauzele care pot genera conflicte si crize sunt foarte diferite, situându-se atât la nivelul
profesorului, la nivelul elevului, cât și la nivelul dirigintelui, al conducerii școlii sau al părinților.
Aceste conflicte sunt cel mai adesea provocate de:
• Diferențeleșiincompatibilitățile dintre persoane - diferențele dintre indivizi generează conflicte
din momentul în care aceștiainterrelaționeazăși depind de anumite circumstanțe.Cele mai
importante deosebiri generatoare de conflict sunt unele trăsături de personalitate (ex: mobil/ inert,
extravertit/ introvertit, adaptativ/ inovativ), opinii (ex: cine deține rolul principal în educația
copilului), atitudini (ex: toleranță intoleranță, acceptare-neacceptare), valori (ex: credința religioasă,
realizarea pe plan material), nevoi (ex: durata timpului de somn), gusturi șipreferințe (ex:
alimentație, vestimentație, relaxare).
• Nevoile/ interesele umane – oamenii intră în conflicte fie că au nevoi care urmează să fie
satisfăcute, fie că au nevoi neconcordante cu ale altora.
• Comunicarea – este generatoare de conflicte atunci când este absentă sau defectuoasă. Oamenii,
de cele mai multe ori comunică imperfect, dar presupun că au făcut-o clar atribuind acest lucru
distorsionării mesajului la receptor, nu la emițător.
• Lezarea stimei de sine – stima de sine capătă potențial conflictogen atunci când realizările altei
persoane sunt contestate sau minimalizate, când se propun standarde inaccesibile, sau se acționează
prin constrângere sau persuadare.
• Conflictul de valori – valoarea este ceea ce prețuiește individul, credința noastră despre ceea ce
este important, ceea ce deosebește binele de rău, în consecință apare reacția dură a oamenilor, a
căror valori le sunt încălcate, simţindu-se atacați personal.
• Conflictul de norme – este una dintre cele mai răspândite cauze ale conflictelor. Unele norme
sunt explicite, altele sunt rostite și nescrise, motiv pentru care se recomandă stabilirea normelor de
comun acord, la începutul unei relații.
• Comportamentele neadecvate – în cadrul grupului surse ale conflictelor pot fi o serie de
comportamente neadecvate, dintre acestea amintim: comportamente negative (egoism, minciună),
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comportamente atipice (daruri fără motiv evident, manifestări de simpatie nejustificată),
comportamente neadecvate situației (ținută, acțiuni neconforme cu situația).
• Agresivitatea – poate fi fizică sau verbală și apare ca o modalitate conflictuală de relaționare cu
mediul fie în plan concret-acționa, fie în plan imaginar sau fantasmatic.
• Competențele sociale – presupun capacitatea unei persoane de a relaționa într-un mod adecvat
cu alte persoane, a coopera și colabora în cadrul unui grup, de a înțelegeși identifica adevărata
natură a fiecărei relațiișisituații, de a se face plăcut.
• Structura sau cadrul extern – țin de locul în care se desfășoară o interacțiune, constrângeri,
proceduri de comunicare, distribuirea resurselor, acces la informații, presiuni politice, resurse, ș. a.
Resursele limitate disputate de două sau mai multe pârți sunt cauze aproape cotidiene ale
conflictelor.
Strategii rezolutive (în cadrul programului de intervenție)
• Ascultarea, receptarea părerilor exprimate de cei în conflict, apelând la empatie pentru a le
înțelege;
• Identificarea motivului real, generator al stărilor de tensiune;
• Analiza comparativă, cu obiectivitate, a variantelor expuse;
• Găsirea punctelor comune pozitive, pentru a fi utilizate ca puncte de plecare în construirea
soluțiilor;
• Discuția individuală, cu fiecare parte, pentru a completa informațiilecauzale;
• Sugerarea punerii în situația celuilalt;
• Discuția la nivelul grupului, ca studiu de caz;
• Arbitrajul, implicarea unei părți neutre sau medierea, consultanța, consilierea;
• Punerea în situații de comunicare, variată pentru o mai mare deschidere;
• Punerea în situații de exprimare emoțională;
• Utilizarea sistemului recompenselor;
• Organizarea de discuții de grup și cu alți factori interesați (părinți, consilier, prieteni);
• Antrenarea părților aflate în conflict în proiecte comune;
• Cererea de scuze în mod direct, la nivel de grup sau clasă, cu explicațianecesară;
• Raportarea în comun la situații mai dificile, obstacole, amenințări;
• Imaginarea a cât mai multor consecințe pozitive și negative și analiza lor comparativă de către
părțile implicate;
• Schimbarea grupului sau reconstruirea după alte criterii;
• Apelul la factori de specialitate ( medici, juriști, psihologi, asistenți sociali) în cazul abaterilor și
devierilor grave de comportament;
• Utilizarea sistemului de sancțiuniși pedepse;
Evitarea, ignorarea sau neimplicarea în raport cu situațiile conflictuale din sala de clasă nu
apar ca abordări predominante ale cadrelor didactice, ci doar ca tendințe în unele situații. Acest fapt
se corelează pozitiv cu ansamblul rolurilor manageriale pe care managerul clasei ar trebui să le
exercite în grupul școlar, deoarece procesul pe care îl conduce, cel de dezvoltare a personalității
elevilor săi, este unul esențial, extrem de delicat și cu înrâurire puternică asupra întregii evoluții
ulterioare a educabilului.
Conflictul este o componentă naturală a existenței cotidiene în general și a realității școlare
în special. În intervențiile lor în situațiile de „micro criză educațională” (indisciplină, violenta,
neimplicare, comunicare blocată), cadrele didactice sunt puse în situația de a demonstra abilități și
strategii de management educațional, ținând cont de faptul că nu educă numai de la catedră sau în
clasă, ci prin fiecare contact relațional cu copiii.
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EDUCAŢIE ŞI CONSILIERE ÎN SPRIJINUL PĂRINŢILOR
Prof.inv.primar,LeonteViorica
ȘcoalaGimnazială,,MihaiEminescu”,Bănești
Ca activitateinterdisciplinarăconsilierea se exercită în domenii diverse și iși găsește locul în
majoritatea sectoarelor vieții sociale, începând de la teoria și practica educațională. Cea mai simpla
definiție data consilierii este: consilierea este o relație în care o persoană ajută o altă persoană sau o
persoană ajuta un grup de persoane.
În ultimii ani acesta este un domeniu care se bucură de o mare atenție, existând o varietate
de definiții din partea psihologilor, pedagogilor, cercetătorilor în domeniu. Semnificativa este
definiția lui R. W. Strawig ce apare inscripționată pe o placă comemorativă de la Universitatea din
Wisconsin (SUA): „Consilierea înseamnă multe lucruri. Ea este o experiențăde comunicare. Dar
mai mult decât atât, ea este o căutare în comun a sensului în viața omului cu dezvoltarea dragostei
ca element esențial concomitent cu căutarea și consecințele ei. Într-adevăr această căutare este
insăși viața, iar consilierea este numai o intensificare a acestei căutări.”
Toate definițiile pentru termenul consiliere scot in evidență procesualitatea, centrarea pe
relația de sprijin stabilită cu clientul, calitățile umane personale și profesionale ale specialistului
consilier.
Părinții trebuie sprijiniți să iși cunoască copiii, sa le identifice nevoile și să sprijine
dezvoltarea și cresterea lor armonioasă.
Consilierea părinților este o activitate care se referă la organizarea acestui sprijin pentru
familiile copiilor, consilierea familiei presupunând acțiuni de informare, de transmiterea și primirea
unor cunoștințe, idei și teze importante pentru asigurarea succesului în comunicarea intrafamilială și
în rezolvarea situațiilor conflictuale.
Educația familiei, educația părinților au in vedere acele acțiuni indreptate spre exersarea
funcției educative și spre dezvoltarea unor practici eficiente de comunicare și de interacționare în
familie. În acest sens ea este o parte a consilierii, diferența venind din faptul că în consiliere este
vorba de rezolvarea unor situații critice, de criză, conflictuale.
Ca urmare, consilierea familiei, ca și consilierea părinților presupune activități exercitate de
profesioniști (consilieri psihopedagogi, consilieri educaționali sau psihologi educaționali), educația
părinților,toate acesteafiind indeplinite de educatoare, invățători, de profesori și se pot completa de
către consilieri. Problemele existente în viața de familie sunt numeroaseși complexe, de la lipsa
banilor, atmosfera tensionata ce ajunge pana la violență, condiții de trai precare și până la situații
critice generate de nivelul cultural și de educație scăzut al părinților.
Toate acestea pot determina probleme în educația și dezvoltarea copiilor.
In educația părinților, rolul cadrului didactic este de a facilita contactul părintelui cu anumite
cunoștințe, deprinderi necesare în educația copilului, precum și asigurarea parteneriatului în
acțiunea educativă, ceea ce presupune o comunicare eficientă din partea acestuia.
Este un lucru recunoscut că educaţia şi creşterea copiilor revine în principal părinţilor.
Îndeplinirea funcţiei educative ţine de esenţa familiei şi desăvârşeşte existenţa acestui nucleu
fundamental al societăţii omeneşti.
,,Dezvoltarea armonioasă a personalităţii copilului apare atunci când el beneficiază de
dragoste şi securitate, de experienţe noi, de apreciere şi de stimă, de responsabilitate şi autonomie
„consideră Mia Kellmer Pringle .
Autoarea amintită recomandă 10 comandamente legate de educarea unui copil, (citată de J.
P.Deschamps):
• Oferiţi copilului îngrijiri permanente, coerente, iubitoare, ceea ce este de o importanţă
fundamentală pentru sănătatea spiritului, la fel cum alimentaţia corectă este esenţială pentru
sănătatea corpului.
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• Oferiţi copilului o mare din timpul şi din înţelegerea dumneavoastră – jocul cu copilul, lectura
sunt mult mai importante decât un menaj bine făcut.
• Copilul are nevoie de experienţe noi şi de comunicare permanentă, ceea ce îi asigură dezvoltarea
spirituală.
• Copilul va fi stimulat să se joace, singur sau cu alţi copii, ceea ce permite explorarea, imitaţia,
construcţia şi creaţia.
• Atunci când eforturile copilului sunt încununate de succes, el trebuie felicitat, apreciat.
• Părinţii trebuie să-i dea copilului responsabilităţi din ce în ce mai mari, deoarece simţul
responsabilităţii se dezvoltă doar prin activităţi practice.
• Fiecare copil este unic în felul lui, astfel că părinţii trebuie să-şi adapteze comportamentul la
caracteristicile acestuia.
• Atunci când nu suntem de acord cu comportamentul copilului, manifestarea dezaprobării trebuie
să ţină cont de temperament, vârsta şi capacitatea de înţelegere a copilului.
• Copilul nu trebuie ameninţat cu pierderea dragostei sau cu abandonul; părinţii pot respinge
comportamentul copilului, dar nu-şi pot respinge propriul copil.
• Părinţii nu trebuie să aştepte recunoştinţă, deoarece copilul nu şi-a solicitat naşterea (Deschamps
et al., 1981).
Schimbările de natură socio-economică din societate au consecinţe negative asupra situaţiei
copiilor în familie. Părinţii, mult prea preocupaţi de satisfacerea nevoilor materiale ale vieţii nu mai
oferă suficientă afectivitate şi sprijin copilului- elemente atât de necesare dezvoltării armonioase.
Una din modalităţile de ameliorare a acestor efecte este educarea părinţilor prin acţiuni
îndreptate spre exersarea funcţiei educative şi spre dezvoltarea unor practici eficiente de comunicare
şi interacţionare în familie.
Aceste acţiuni vor conduce la:
• -cunoaşterea şi acceptarea propriului copil ;
• -abordarea pozitivă a trăsăturilor personalităţii copilului;
• -înţelegera comportamentului copilului;
• -influenţe pozitive în dezvoltarea competenţelor sociale ale copiilor;
• -cunoaşterea etapelor dezvoltării în timp a copilului ;
• -procesul de educaţie a copilului ;
• -crearea unui echilibru între factorii familiali de educaţie a copilului-rolul egal al ambilor
părinţi ;
• -modalităţi non-violente de rezolvare a conflictelor în familie.
Educând părinţii se va realiza şi o schimbare în mentalitatea părinţilor despre copil. Părinţii
trebuie să fie informaţi şi să accepte că orice copil :
• -este o persoană cu anumite caracteristici, speciale, diferite, în concordanţă cu gradul de
dezvoltare ;
• -are drepturi egale care trebuie recunoscute de către societate şi în special de către părinţi ;
• -copilul are o personalitate individualizată.
Atunci când vorbim de asistenţa psihopedagogică a elevilor trebuie să facem referire la
dimensiunile componentei profesionale a educatorilor. Astfel competenţa psihopedagogică este
rezultanta următoarelor cinci capacităţi:
• capacitatea de a cunoaşte elevii şi de a lua în considerare particularităţile lor de vârstă şi
individuale la proiectarea şi realizarea activităţilor instructiv-educative;
• capacitatea de a comunica uşor cu elevii, de a-i influenţa şi motiva pentru activitatea de învăţare,
în general, şi pentru învăţarea unei anumite discipline de studiu, în particular;
• capacitatea de a proiecta şi de a realiza optim activităţi instructiv-educative (precizarea
obiectivelor didactice, selecţionarea conţinuturilor esenţiale, elaborarea strategiilor de instruire,
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crearea unor situaţii de învăţare adecvate, stabilirea corespunzătoare a formelor, metodelor şi
instrumentelor de evaluare etc.);
• capacitatea de a evalua obiectiv programe şi activităţi de instruire, pregătirea elevilor, precum şi
a şanselor lor de reuşită;
• capacitatea de a-i pregăti pe elevi pentru autoinstruire şi autoeducaţie.
a) Atitudinea emoţională negativă a copilului faţă de şcoală poate să depindă de: informaţiile
inexacte şi nepotrivite pe care copilul le-a dobândit pe tema şcolii, de atitudini şi înclinaţii incorecte
preluate de la cei din jur sau de experienţe negative pe care le-a trăit în timpul unui antrenament de
învăţare prematur şi defectuos.
Atitudinea emoţională negativă poate apărea şi faţă de anumite discipline şcolare, de care se
leagă experienţe mai puţin plăcute.O materie la care au apărut dificultăţi de învăţare poate genera
aversiune, teamă. Atitudinea neînţelegătoare a profesorului, refuzul de a-l sprijini şi îndruma pentru
a depăşi obstacolele, îl vor îndepărta pe elev. „Atitudinea negativă faţă de şcoală poate fi simptomul
unor tulburări afectiv-emoţionale mai profunde şi mai generalizate.” (H.Spionek)
• b) Părinţii dovedesc şi ei, uneori, atitudini nepotrivite faţă de situaţia la învăţătură a copiilor.
Cercetările psihopedagogice au diferenţiat trei atitudini greşite ale părinţilor:
• -atitudinea de teamă- părinţi care îşi manifestă teama în legătură cu cariera şcolară a copilului şi
astfel îi transmit aceeaşi atitudine, determinând nelinişte, lipsă de încredere în forţele proprii,
sentimente de vulnerabilitate;
• -atitudinea agresivă- părinţii îşi manifestă agresivitatea asupra şcolii, diminuează autoritatea
şcolii şi a cadrelor didactice sau îşi indreaptă agresiunea împotriva copilului care este adeseori
victima unor abuzuri fizice şi psihice iniţiate de părinţi;
• -atitudinea de indiferenţă a părinţilor prin bagatelizarea şcolii- care se leagă fie de lipsa de
responsabilitate manifestată în familie, la locul de muncă, fie de o slabă consideraţie faţă de şcoală,
minimalizând eficienţa învăţăturii pentru perspectivele de viaţă.
Orice actor adult al sistemului educativ ar putea, tocmai în perspectiva ameliorării
respectului faţă de sine al elevilor, să-şi îndrepte eforturile către obiectivele următoare:
• să favorizeze conştientizarea competenţelor şi calităţilor prin intermediul unor realizări
obiective; să conducă la descoperirea domeniilor de împlinire de sine pe care le valorizează şi la
conştientizarea largului evantai de caracteristici posibile ale valorii în specia umană;
• să sprijine copilul în formarea unor idealuri congruente cu competenţele şi interesele sale;
• să-l ajute să se insereze în contexte sociale mai valorizante pentru el;
• să-i împărtăşească strategii adecvate pentru a face faţă situaţiilor dificile, în care apare teama de
eşec sau de respingere socială; să-i atragă atenţia asupra caracterului controlabil al situaţiilor (de
exemplu, invitând tinerii să discute în grup despre modurile lor diferite de răspuns în situaţii
dificile);
• să lupte împotriva suprageneralizării eşecului, recentrând eşecul asupra sarcinii şi oferind
metode pentru o reuşită ulterioară şi la nivelul instituţiei şcolare, unde sunt uneori enunţate judecăţi
negative care, dincolo cu mult de performanţe, aduc atingere persoanei;
• să se situeze el însuşi ca dătător de valoare pentru copil, care are nevoie să fie tratat ca persoană
şi nu numai ca elev.
Activităţile derulate cu grupurile de părinţi au urmărit :
• realizarea unei bune relaţii părinte-copil;
• prevenirea unor probleme grave de educaţie;
• prevenirea unor atitudini şi reacţii negative în comportamentul părinţilor faţă de copil;
• însuşirea unor abilităţi de bază de care părinţii au nevoie pentru a influenţa pozitiv
comportamentul copiilor.
În decursul acestor întâlniri s-au discutat teme şi s-au exersat abilităţi care au vizat :
• nevoile copiilor mici ;
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• dezvoltarea psiho-socială pe vârste;
• acordarea atenţiei în manieră pozitivă în vederea stimulării unui comportament dorit;
• aprecierea (convingerea părinţilor că laudele îi pot determina pe copii să se comporte într-un
mod dorit);
• stabilirea limitelor- diferenţierea între a respinge copilul sau a respinge un comportament;
• fixarea unor limite verbale ( NU este NU!) ;
• ignorarea unor comportamente nedorite ;
• discriminarea situaţiilor când copiii trebuie izolaţi pentru anumite comportamente;
• stabilirea situaţiilor când trebuie folosită pedeapsa sau recompensa şi pentru care
comportamente.
• Modalităţile de realizare au fost variate şi s-au concretizat în:
• vizionări de filme educative ;
• dezbateri;
• jocuri şi exerciţii practic-aplicative cum ar fi “Ce îmi place/ nu-mi place la copilul meu”,
exerciţiul « fierbinte-rece », jocul « Semaforul », jocul « Scaunul pozitiv şi scaunul negativ », etc.
• La finalul şedintelor s-a procedat la evaluarea cunoştinţelor dodândite şi a abilităţilor formate
prin chestionare aplicate, prin jocuri de rol şi dezbateri.
• Acestea au condus la concluzia că întâlnirile au fost eficiente şi bine venite, părinţii participanţi
le-au recunoscut importanţa în schimbarea comportamentului propriu faţa de copii şi contribuţia în
îmbunătăţirea atmosferei familiale în perioada participării la cursuri.
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INTERCULTURALITATEA- PROIECT TRANSDISCIPLINAR
prof. înv. primar Anișoara Dafina Lucanu
Școala Gimnazială “M. Eminescu”, Bănești, jud.Suceava
Activitatea de cercetare în domeniul interculturalității în România are ca obietiv producerea
unor concepte și cunoștințe mai precise și clare în vederea oferirii unor argumente mai bune pentru
practicile sociale și politice din domeniul drepturilor omului în Uniunea Europeană. Deseori ne
punem întrebarea cum îi putem stimula pe copii, cum îi putem motiva pentru a deveni cetățeni
responsabili și creativi dacă nu tocmai prin calitatea relației pedagogice a cărei bogăție este
dimensiunea ei interculturală.
Școala are misiunea de a permite fiecărui copil să crească, să-și dezvolte spiritul, corpul și
inima, deci inteligența, sensibilitatea, creativitatea; să permită copiilor să învețe să trăiască
împreună, unii cu alții, cu persoane diferite, să-și poată ocupa progresiv locul în societate, să poată
deveni cetățeni activi.
Interculturalitatea este înainte de orice respectul diferențelor. Cadrele didactice sunt garanții
acestor rigori ale spiritului care veghează asupra diferențelor, pentru a învăța, a cunoaște, și a
înțelege ceea ce ne leagă, ceea ce ne face asemănători.Tot modul de învățare este organizat din
perspectivă interculturală, permițând învățarea prin colaborare, comunicare și nicidecum de
marginalizare a unor copii. Deschiderea spațiului școlii către comunitate și specificul ei, organizarea
unor întâlniri, excursii, serbări cu specific intercultural dar nu în detrimentul majorității, urmărește
realizarea obiectivelor de egalizare a șanselor în educație.
Educația interculturlă presupune promovarea unor politici școlare care să permită egalizarea
șanselor în educație și a unor strategii de valorificare a diferențelor culturale pentru a le transforma
în resurse pedagogice, iar responsabil de aceste demersuri este, în cadrul educațional
instituționalizat, managerul grupei/clasei, respectiv cadrul didactic.
Identitățile multiple, tradițiile și obiceiurile se fac simțite chiar și în comunități mici, rurale.
Același lucru putem spune și despre modul de relaționare dintre diverși indivizi sau grupuri de
indivizi. Această diversitate presupune o nouă abordare a societății și a educației. Interculturalitatea
aduce în societate un plus de cunoaștere și de îmbogățire culturală.
Educația interculturală se referă la teme ca acceptarea, conviețuirea cu ceilalți, participare,
evitarea prejudecăților și promovarea unei educații democratice interculturală/multiculturală. Când
vorbim de educație interculturală ne referim ca un element cheie și anume interculturalismul.
Educația interculturală își fundamentează conceptele teoretice din perspectiva mai multor
discipline. Ea însăși este multidisciplinară. Dacă termenul de educație aparține pedagogiei, termenul
de intercultural aparține cu desăvârșire sociologiei. Ideea care stă la baza demersului pedagogic
este aceea a găsiri unor căi comune de schimb cultural și intercultural, de modalități inclusiv
pedagogice, care pot fi integrate în cadrul unei educații informale și continue, de comunicare, de
cooperare.
Nu există o metodologie anume pentru a asigura o educație interculturală, ci doar mijloace
care sunt capabile de a dezvolta o dinamică interculturală și o înțelegere interculturală.Trebuie
dezvoltate aceste dimensiuni capabile să promoveze drepturile omului și trebuie, totodată, lărgite
perspectivele solidarității, făcându-le mai concrete și mai puțin limitate. Competența interculturală
presupune atât din partea cadrului didactic, cât și din partea copiilor, părinților un ansamblu de
elemente interiorizate și încadrate funcțional personalității, care să permită și să susțină reacții
firești, adecvate în diferite contexte educaționale.
Pentru cadrele didactice este esențial să creeze relații pozitive în interacțiunea dintre semeni,
să favorizeze dezvoltarea persoanei cât și a relațiilor constructive în grup, pentru a trăi sentimentul
propriei identități.
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Venind din culturi diferite avem șansa să ne integrăm într-o societate diferită, multiculturală,
care favorizează sentimentul de a fi în realitatea cotidiană, o individualitate care nu seamănă cu
nimeni și nimic.
Didactica contemporană promovează concepte și atitudini educaționale noi, menite să
determine forme variate de comunicare, de cooperare în sprijinul copiilor.
Educația interculturală se poate realiza atât în cadrul activităților curriculare obligatorii cât
și în cadrul activităților extracurriculare. Activitățile alese și jocurile liber creative desfășurate pe
arii de stimulare, cu o diversitate de materiale dau posibilitatea copiilor să-și promoveze diversitatea
culturală. Este foarte important ca obiectivele, strategiile și procedeele utilizate la activitățile de
educație interculturală să reflecte practici și principii care promovează diversitatea culturală și ca
finalitate să-i facă pe copii să se bucure de ei înșiși și de ceea ce fac. Cadrele didactice au un rol
important în crearea unei atmosfere prietenoase, plină de respect între copii și părinți pentru reușita
unei educații interculturale. Formarea noastră, a cadrelor didactice, pentru interculturalitate ne va
ajuta să răspundem nevoilor fiecărui copil, să le recunoaștem aptitudinile, să le asigurăm medierea
de care aceștia au nevoie și să veghem ca fiecare să fie recunoscut în cadrul grupului, să
descoperim, să apreciem și să ajutăm la valorificarea aptitudnilor copiilor născuți în medii
defavorizate.
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BUNE PRACTICI ÎN ORIENTAREA PROFESIONALĂ ŞI CONSILIEREA
ELEVILOR PENTRU CARIERA/TRASEUL PROFESIONAL
prof. Pîrghie Ionel,
C.T. “Laţcu Vodă” Siret
Ce ştii să faci cel mai bine şi ce-ţi place să faci? Răspunsurile te vor ajuta să identifici
calităţile de care dispui. Omul trebuie să-şi identifice aspiraţiile şi abilităţile sau capacităţile, iar prin
evaluare şi consiliere să înţeleagă care sunt eforturile necesare sau cerinţele de pregătire şi
dezvoltare.
Omul este propriul său manager, el trebuie să-şi evalueze resursele cu realism, să-şi
stabilească obiectivele şi să elaboreze proiecte existenţiale pe termen lung, mediu şi scurt, să se
folosească de oportunităţi pentru a atinge scopurile de etapă. Identificarea unor scopuri de succes va
determina persoana să acţioneze în consecinţă.
Prin orientare profesională se urmăreşte găsirea pentru fiecare individ a ocupaţiei potrivite,
respectiv asigurarea unui dublu acord între posibilităţile individuale şi exigenţele profesiilor şi între
aspiraţiile individului şi nevoile societăţii (Butnaru, 1999). Să obţii un loc de muncă este important,
dar este de asemenea important să înţelegi că fiecare activitate profesională practicată face parte din
cariera ta, după cum tot din carieră fac parte şi activităţile de învăţare, modalităţile de petrecere a
timpului liber şi activităţile de voluntariat. Tot ceea ce faci acum, primele joburi sau următoarele reprezintă paşi în carieră.
Alegerea unei cariere profesionale porneşte, pentru fiecare individ, de la un set de premise
(Păuş, 2000):
• • Abilităţi intelectuale şi practice;
• • Competenţele obţinute prin şcolarizare
• • Capacitatea de a transpune într-un domeniu de activitate achiziţiile obţinute în şcoală;
• • Aptitudini speciale de care individul devine conştient pe parcursul educaţiei;
• • Interese şi motivaţii personale;
• • Modelul oferit de familie (reproducerea experienţei profesionale a familiei);
• • Atitudinea comunităţii faţă de individ (eventuate prejudecăţi ale societăţii ce influenţează
negativ percepţia individului în societate şi propria imagine de sine);
• • Oferta profesională a societăţii.
Orientarea profesională presupune o gamă de activităţi cum ar fi: consilierea, informarea,
evaluarea şi îndrumarea, cu scopul de a ajuta persoanele interesate să opteze în ceea ce priveşte
formarea profesională iniţială şi continuă şi oferta de locuri de muncă. Cariera reprezinta totalitatea
profesiilor, meseriilor, ocupaţiilor, rolurilor sociale, familiale, funcţiilor, experienţelor de muncă,
timpul liber, hobby-urile - este viaţa însăsi. Toate evenimentele care ni se întâmpla, de la naştere şi
pâna la sfârşitulţ, ne afectează viaţa/cariera.
Cariera profesională reprezintă evoluţia profesională a unui individ pe parcursul întregii
sale vieţi. În cadrul aceleiaşi profesii, în cariera unei persoane se pot înscrie specializări,
perfecţionări sau promovări profesionale. Cariera poate fi privită şi sub aspect economic, sociologic
sau psihologic:
• Sub aspect economic, cariera constă într-o succesiune de poziţii profesionale ocupate de o
persoană, ca urmare a pregătirii şi meritelor sale profesionale;
• Sub aspect sociologic, reprezintă o succesiune de roluri jucate de o persoană, fiecare dintre ele
stând la baza celui ce urmează;
• Sub aspect psihologic, alegerea de roluri şi succesul în exercitarea lor depind de aptitudinile,
interesele, valorile, trebuinţele, experienţa anterioară şi aspiraţiile persoanei în cauză (Fiman, 1998)
Profesia reprezintă specialitatea (calificarea) pe care o persoană o dobândeşte prin studii.
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Profesia poate constitui: sursă de venituri, modalitate de a obţine satisfacţii, realizări,
prestigiu social, formă de valorificare a pregătirii profesionale, cadru de socializare şi de
identificare a unor modele de viaţă.
Calificarea este acţiunea de a (se) califica şi rezultatul ei. Acţiunea de calificare reprezintă
pregătirea/formarea profesională care conduce la dobândirea unui ansamblu de competenţe
profesionale ce permit unei persoane să desfăşoare activităţi specifice uneia sau mai multor
ocupaţii. Ocupaţia este activitatea pe care o desfăşoară efectiv o persoană, într-o unitate
economico-socială şi care reprezintă pentru aceasta sursa de existenţă.
Rezultatul calificării îl reprezintă recunoaşterea formală a pregătirii într-un anumit domeniu
de activitate, exprimată printr-un certificat, diplomă sau alt act oficial.
Profilul reprezintă o categorie de activităţi profesionale ce grupează o serie de ocupaţii
profesionale/ specialităţi/funcţii a căror exercitare presupun calificări/competenţe profesionale
înrudite.
O specialitate poate da dreptul exercitării uneia sau mai multor ocupaţii profesionale
înrudite. Specialitatea reprezintă un ansamblu de activităţi care necesită o anumită calificare
aprofundată a specializării sau profilului prin programe de formare profesională iniţială sau formare
profesională continuă. Mulţi adulţi leagă, adesea, angajabilitatea şi competitivitatea lor pe piaţa
forţei de muncă de nivelul de studii iniţiale atins la începutul carierei şi ignoră experienţa şi noile
competenţe şi deprinderi de activitatea performantă în diferite locuri de muncă achiziţionate prin
practica muncii.
Specializarea reprezintă o subramură, respectiv o aprofundare a domeniului de studiu,
ce oferă o gamă largă de competenţe profesionale, care dau dreptul exercitării unei/unor
profesii/ocupaţii înrudite, aceasta putând cuprinde mai multe profile de studiu şi specialităţi.
Cariera apare ca un compromis între ceea ce poate oferi organizaţia şi ceea ce doreşte
angajatul; reprezintă un fenomen economic şi social ce trebuie observat şi analizat în dinamica sa.
Ansamblul activităţilor ce definesc o carieră se caracterizează printr o permanentă evoluţie şi sunt
însoţite de acumulări individuale impuse de posturile şi funcţiile deţinute.
Competenţa
profesională este capacitatea unei persoane de a interpreta un fenomen, de a soluţiona o problemă,
de a lua o decizie sau de a îndeplini o sarcină, rezultantă a cunoştinţelor, deprinderilor, priceperilor,
aptitudinilor şi trăsăturilor temperamental-caracteriologice de care dispune.
Pentru a asigura succesul în carieră la diferite categorii de vârstă e recomandat să:
• Formulezi conştient scopuri, obiective de viitor;
• Stimulezi motivaţia (creşte interesul pentru cunoaştere, pasiunea pentru muncă, meserie);
• Autoevaluează-te; evaluarea prin cunoaşterea rezultatelor în muncă sunt etape necesare;
asigurarea feedback-ului stimulează performanţele;
• Prelucrează şi sistematizează, regândeşte din mai multe perspective prezentul şi ceea ce doreşti
să se întâmple;
• Dezvoltă un stil de muncă şi de viaţă echilibrat, creativ;
• Elaborează un plan, un program de formare profesională;
• Asigură-ţi o atmosferă confortabilă şi o atitudine pozitivă, optimistă care să te stimuleze şi să te
susţină; evită trăirea unor stări afective negative, stresante;
• Stimulează dorinţa de cunoaştere, afirmare şi autorealizare;
• Autosugestionează-te pozitiv, dezvoltă-ţi încrederea, nu te descuraja în faţa obstacolelor;
• Învaţă din succesele şi eşecurile personale şi nu numai!
Un individ poate întruni mai multe caracteristici ale diferitelor tipuri de personalitate, un
anumit tip fiind cel dominant) de personalitate şi ocupaţiile corespunzătoare.
Informaţii extrem de utile în orientarea/reorientarea carierei pot fi obţinute din stabilirea
corelaţiei dintre diferitele tipuri de personalitate: Nr. Tip de personalitate, caracteristici, posibile
profesii:
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1. Realist Tipul practic, îi plac activităţile în aer liber, are dificultăţi în comunicarea
sentimentelor, respinge ideile radicale, îi place să construiască şi să repare, îi place să muncească
folosind mâinile. Mecanic, arheolog, inginer mecanic, tâmplar, constructor, tehnician dentar,
electrician, fermier, pompier, bijutier, optician, poliţist, instalator etc.
2. Convenţional Este stabil, are respect faţă de lege, autorităţi, îi displac muncile fizice, preferă
activităţile bine definite, structurate, are autocontrol puternic, nu caută roluri de lider, vrea să ştie ce
se aşteaptă de la el. Asistent administrativ, contabil, casier, operator calculator, analist financiar,
secretară, bibliotecar, operator telefonie etc.
3. Social Abilităţi de a stabili relaţii interpersonale, de a se implica în activităţi de ajutorare a
altora, este preocupat de starea celorlalţi, responsabil, comunică bine cu oamenii, este sociabil, îi
place să i se dea atenţie, este popular, îi place să fie lider. Antrenor, profesor, psiholog, asistent
medical, medic, poliţist, coafor, asistent social, logoped etc.
4. Investigativ îi plac activităţile intelectuale, rezolvări de probleme, nu îi plac regulile, are
înclinaţii spre ştiinţă, nu e interesat de munca în colaborare, este original şi creativ, este
independent, raţional, curios, pasionat de probleme teoretice. Antropolog, biolog, chimist, fizician,
informatician, inginer de sistem, economist, geograf, geolog, consultant management, farmacist,
psiholog etc.
5. Întreprinzător Îi place să domine, are dorinţă de putere şi statut social, se pricepe să
vorbească, are energie, este entuziast, încrezător în sine, convingător. Manager, publicitate, vânzător
de automobile, agent de asigurări, jurnalist, avocat, procuror, agent de turism, relaţii cu publicul etc
6. Artistic Sensibil, preferă să lucreze singur, nu îi plac mediile structurate, neconvenţional, are
nevoie de exprimare şi comunicare individuală, original Designer în publicitate, de modă, de
interioare, actor, arhitect, profesor de teatru, dans, jurnalist, fotograf, grafician, editor etc.
Procesul de planificare a carierei este compus din patru paşi. Primul se poate referi la
dezvoltarea profesională care ajută la facilitarea călătoriei în acest proces. Fie că alegi sau nu să
lucrezi cu un profesionst sau să lucrezi într-un proces propriu este mai puţin important decât
cantitatea de gânduri şi energie pe care o pui în alegerea carierei. Adună informaţii despre tine
însuţi: - interese - valori - roluri - aptitudini - mediul înconjurator - nevoi - realitatea ta. Conturează
câteva opţiuni: - caută domeniile în care ţi-ar plăcea să lucrezi - urmăreşte posturile de care eşti
interesat - caută ofertele pe piaţa muncii - află ce îţi doreşti: job part-time, internship-uri sau
voluntariat, sau job full-time - citeşte materiale scrise - analizează interviuri orientative.
În timpul procesului, vei:
- identifica posibilele joburi vacante
- evalua aceste joburi
- creea alternativele
- alege atât o opţiune de termen scurt, cât şi una de termen lung.
Vei dezvolta aceşti paşi astfel:
- Investigând sursele educaţiei şi trainingului, dacă este necesar
- Dezvoltând o strategie de căutare a unui job
- Redactând o scrisoare de intenţie
- Adunând informaţii despre companie
- Pregătindu-te pentru interviu.
Ce ne trebuie pentru a avea succes?
Ambiţie – cu toţii ne dorim să avem succes însă nu într-atât încât să facem mereu câte ceva
pentru a înainta cu un pas spre ceea ce ne dorim şi, mai ales, pentru a nu renunţa atunci când situaţia
devine dificilă.
Informare – cunoaşterea înseamnă putere, aşa că trebuie să fiţi la curent cu toate noutăţile din
domeniul vostru.
Răbdare – ocaziile şi rezultatele apar până la urmă, asta dacă nu aţi renunţat între timp!
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Promptitudine – dacă vi se oferă un post pentru care credeţi că nu sunteţi pregătit, nu pierdeţi
ocazia! Pregătirea se poate face şi pe parcurs. Brand personal - felul în care arătaţi, vă îmbrăcaţi,
vorbiţi, gesturile, fac parte din imaginea dvs. Şi imaginea este ceea ce se vinde ! Aşa că îmbrăcaţivă şi purtaţi-vă pe măsura succesului pe care vi-l doriţi.
Curajul - este necesar să-ţi asumi riscuri. Relaţii - este bine să aveţi contacte în toate locurile
care vă interesează.
Umorul - să faceţi o glumă bună la momentul potrivit înseamnă să vă cunoaşteţi bine colegii.
Încrederea în sine – identificarea şi înţelegerea emoţiilor, conştientizarea unei emoţii care se
schimbă, înţelegerea consecinţelor unor comportamente în termeni de emoţii.
Autocontrolul - controlul impulsurilor, managementul furiei, mâniei, dorinţa de adevăr,
conştiinciozitatea, adaptabilitatea, inovarea, disciplina.
Motivaţia - stabilirea şi îndeplinirea obiectivelor, optimism şi speranţă în faţa obstacolelor şi
eşecurilor, iniţiativă, dorinţa de a reuşi, perseverenţă, dăruire.
Empatia - disponibilitatea de a te pune „în pantofii diferitelor persoane cu care relaţionezi”,
cognitiv şi afectiv, de a manifesta grijă, atenţie şi respect, înţelegerea nevoilor şi perspectivelor
celorlalţi, înţelegerea diversităţii;
Harta carierei este un plan pentru o viaţă. Astăzi schimbarea locului de muncă a devenit ceva
normal. Fiecare dintre noi este liber să muncească acolo unde valorile sale personale sunt
respectate. Deşi pare dificil, demersul angajării sau obţinerii unui loc de muncă satisfăcător depinde
de hotărârea şi de munca depusă în acest scop. Informarea, cunoaşterea specificului domeniului de
interes şi a strategiilor de căutare a unui loc de muncă sunt câteva aspecte esenţiale de care trebuie
să ţinem seama.
Cauzele eşecului în carieră pot fi :
• necunoaşterea potenţialului personal şi a competenţelor în vederea abordării unui anumit
traseu în carieră;
• lipsa unei forme de asistenţă individualizată sau de grup în orientarea profesională; • lipsa
unei motivaţii;
• un nivel redus de informaţii privind sursele de dezvoltare profesională;
• o slabă putere de decizie în planificarea viitorului.
Realizarea obiectivelor specifice O.P. presupune valorificarea unor metode şi procedee
integrate în diferite forme de activitate şcolară (didactice şi educative/orele de dirigenţie etc.) şi
extraşcolară ( instruirea nonformală):
- vizitele în unităţi de producţie;
-cercurile tehnice, expoziţiile,
-concursurile, simpozioanele pe teme tehnologice;
-întâlnirile şi dezbaterile cu personalităţi din domeniul vieţii sociale (economice, politice, culturale
etc);
-strategiile de organizare ergonomica a locului de muncă şi a relaţiilor cu mediul etc;
-dezbaterile etice;
-chestionarele, convorbirea individuală, observaţia sistematică, analiza rezultatelor în
activitate (în mod special a rezultatelor obţinute la lucrările practice, analiza informaţiilor furnizate
la nivelul mass-media;
-tehnicile de orientare şi de autoorientare şcolară, profesională şi socială etc.
Bibliografie:
Ghidul carierei mele, Centrul Educatia 2000+, 2003
• Ghid metodologic, Orientarea Carierei, proiectul GIANT, ISE, 2010
• Jigau, M. - Consilierea carierei, Ed. Sigma, Bucuresti, 2001
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• Jigău, M. - Consilierea carierei. Un model deschis şi flexibil, Euroguidance, 2005
• Parkinson Mark - Ghidul carierei, Ed. All Beck, Bucuresti 2002
• Păuş, V - Managementul carierei, 2005

• Schiopu Ursula - Dictionar de psihologie, Ed. Babel, Bucuresti, 1997
• Salade, D. – Ce profesiune să-mi aleg, Idei noi în orientarea şcolară

-vizite în unităţi
-cercuri tehnicede producţie

-convorbirea individuală,
observaţia sistematică,
analiza rezultatelor
în activitate
concursuri

simpozioane pe
teme tehnologice

-întâlniri şi dezbateri cu
personalitaţi din domeniul
vieţii social- economice
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MOTIVAȚIA ȘCOLARĂ ȘI ORIENTĂRILE VALORICE PROFESIONALE
profesor Vasiliu Gabriela
Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret”, Suceava
În sfera preocupărilor axate pe domensiunea viitorului, un loc important îl ocupă motivele
pe termen lung, care au o mare rezonanță socială și care influențează pozitiv motivația școlară, fiind
intercorelate cu schițarea proiectului profesional.
În viața școlară, principiul stimulării și dezvoltării motivației se impune ca o necesitate,
pentru a găsi căile trecerii de la motivația extrinsecă la cea intrinsecă, pentru evitarea demotivației și
identificarea intereselor profesionale, a aptitudinilor și deprinderilor cu cel mai înalt grad de
funcționalitate.
La vârsta adolescenței, tinerii trebuie să-și descopere motivele, judecățile valorice și
atitudinile din perspectiva factorilor intrinseci și extrinseci ai alegerii carierei/profesiei. Acești
factori își pun amprenta în mod diferit asupra orientărilor valorice la elevi.
Școlile trebuie să se preocupe de structurarea unei motivații școlare adecvate în funcție de
aspirațiile, aptitudinile și interesele fiecărui elev, să abordeze o atitudine pozitivă față de viitoarea
profesie la care aspiră fiecare, față de muncă în general, precum și față de propria persoană, astfel
încât adolescenții să își poată valoriza cât mai mult adevăratele capacități, unele din acestea fiind în
stare latentă. De fapt, elevii trebuie învățați să-și cunoască propriul potențial și să-l valorifice
adecvat în pregătirea școlară și profesională. Opțiunile școlare trebuie să se bazeze pe o
autucunoaștere veridică, precum și pe conștientizarea cerințelor actuale și de perspectivă ale
profesiilor.
Adolescenții atunci când evaluează viitoarele lor orientări valorice profesionale își
proiectează aspirațiile spre valori pozitive de nivel ridicat, ceea ce demonstrează faptul că ei
conștientizează fermitatea exigențelor ce se vor impune în exercitarea profesiilor viitoare.
Profilul proiectat al orientărilor valorice reflectă aspecte ce țin de eul ideal și dezirabilitatea
socială și mai puțin de o raportare a realelor orientări valorice actuale la cele posibile în viitor.
Motivația școlară se dezvoltă în și prin activitate, sub influența educației din familie, școală ,
iar activitatea de orientare școlară și profesională realizată asumat, duce la structurarea unor
orientări valorice pozitive, de nivel înalt.
•

Bibliografie
Barbu Alina- „Motivația învățării și reușita școlară”, edituraRovimed Publishers, 2013
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EDUCAȚIE INCLUZIVĂ
EDUCAȚIA INCLUZIVĂ – DREPTUL LA ȘANSE EGALE
PENTRU TOȚI COPIII
prof. Antochi Georgeta – Școala Gimnazială Satu Mare
prof. Vatamaniuc Loredana – Școala Gimnazială Satu Mare
Excluderea copiilor, tinerilorși adulților de la oferta educațională de masă este recunoscută
ca discriminare care echivalează cu o violare a drepturilor lor fundamentale. Legislația
internațională a drepturilor omuluiconține atât interdicții exprese cât și interdicții implicite
împotriva segregării pe motive de rasă, etnie sau naționalitate în instituțiile educaționale.
Astfel, incluziunea şcolară se defineşte prin acceptarea de către instituţiile de învăţământ a
tuturor copiilor, indiferent de apartenenţa lor etnică, socială, religie, naţionalitate sau handicap şi
este strâns legată de recunoaşterea şi acceptarea diversităţii – condiţie normală a convieţuirii umane.
Învăţământul incluziv presupune ca tinerii şi copiii cu dizabilităţi şi ceilalţi fără probleme să înveţe
împreună în instituţiile de învăţământ având sprijinul corespunzător, mai ales din partea cadrelor
didactice implicate în acest proces. Un început timpuriu în mediile şcolare obişnuite este cea mai
bună pregătire pentru o viaţă integrată. Copiii diferiţi au drepturi egale cu ceilalţi, iar o educaţie
separată ar duce la marginalizare şi discriminare, împiedicând formarea, împlinirea de sine şi
afirmarea personalităţii. Ideea de incluziune pleaca de la principiul ca orice individ , oricât ar fi de
diferit, aparţine de fapt şi de drept grupului social. Educaţia incluzivă are rolul de a sprijini acest
aspect deoarece ea se centrează mai ales pe învăţarea strategiilor necesare rezolvării problemelor
din viaţa cotidiană, într-o manieră cooperantă şi solidară, unde procesul de învăţare este realizat în
spiritul respectului şi acceptării celor din jur. Trebuie eliminat principiul de discriminare si izolare
a copiilor cu nevoi speciale.
Dificultățile de învățare constituie o formulă terminologică care încearcă estomparea unor
noțiuni care pot traumatiza și stigmatiza. Sensul cel mai răspândit la ora actuală în lume are în
vedere tulburările specifice de învățare care se referă la o întârziere, o tulburare, o dezvoltare
încetinită în plan comportamental sau emoțional. Se manifestă prin dificultăți semnificative în
achiziționarea și utilizarea receptării și înțelegerii limbajului, a vorbirii, scrierii, citirii, a
raționamentului și abilităților matematice, ca și a unor abilități sociale.
Literatura de specialitate consideră că un elev are dificultăți de învățare dacă:
• progresul înregistrat în procesul de învățare este minim sau zero pe o perioadă mai mare de timp;
• se constată că are o dizabilitate sau incapacitate care-l împiedică să utilizeze facilitățile
educaționale care-i sunt puse la dispoziție;
• manifestă dificultăți continue de comunicare și interacțiune ce-l împiedică în dezvoltarea unor
relații sociale echilibrate și formează obstacole în procesul învățării;
• lucrează în plan școlar la un nivel inferior elevilor de aceeași vârstă;
• - are dificultăți persistente în învățarea scris – cititului și a calculului matematic;
• are deficiențe senzoriale și psihice care necesită un echipament sau servicii specializate
suplimentare.
Progresele înregistrate de psihologia și pedagogia diferențiată, perfecționarea tehnicilor de
cunoaștere a dezvoltării psihice a copiilor au permis să se distingă categorii mai nuanțate de copii în
raport cu capacitatea lor de răspundere la exigențele școlare. În rândul acestora, alături de elevii cu
CES integrați individual, există și elevi cu dificultăți de învățare, cu ritm lent de acumulare de
achiziții, dar cu intelect normal, care sunt adesea confundați cu elevii din prima categorie.
Conceptul de cerinţe educative speciale corespunde unei abordări care:
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• postulează ideea că fiecare copil este unic;
• identifică faptul că orice copil poate învăţa;
• valorizează unicitatea tipului de învăţare determinată de particularităţile individuale;
• cultivă diversitatea copiilor ca un mijloc de învăţare, care sprijină şi întăreşte învăţarea dacă este
folosită adecvat (prin curriculum).
Pornind de la Legea educaţiei care stipulează că:
Art. 2 (4) Statul asigură cetăţenilor României drepturi egale de acces la toate nivelurile şi
formele de învăţământ preuniversitar şi superior, precum şi la învăţarea pe tot parcursul vieţii, fără
nici o discriminare.
Art. 12 (6) Statul garantează dreptul la educaţie al tuturor persoanelor cu cerinţe
educaţionale speciale.
Există trei mari tipuri de abordări ale educaţei copiilor cu CES:
a) segregarea - gruparea copiilor în funcţie de dizabiltăţi şi repartizrea lor în şcoli special
create pentru a răspunde acelor categorii de dizabilităţi ;
b) integrarea - copiii cu dizabilităţi sunt plasaţi în şcolile obişnuite, adesea în clase speciale,
în măsura în care ei pot face faţă cerinţelor şcolii de masă;
c) incluziunea - se recunoaşte necesitatea transformării culturilor, politicilor şi practicilor
şcolilor generale pentru a se adapta la diferite nevoi ale anumitor elevi, precum şi obligaţia de a
îndepărta barierele care ar împiedica acea posibilitate (UNICEF, 2012).
Educaţia integrată se referă la faptul că toţi copiii trebuie să înveţe împreună în medii cât
mai aproape de contextul normal al vieţii şi nu în medii separate. Fiecare copil trebuie integrat întrun program adecvat de educaţie; fiecare copil are dreptul să meargă la şcoala unde merg toţi copiii
din vecinătatea sa, iar şcoala să răspundă nevoilor sale educative.
Orice copil are o serie de particularităţi, caracteristici care se referă la modul, stilul, ritmul şi
specificul învăţării sale. În acelaşi timp o serie de copii au particularităţi ce îndreptăţesc un sprijin
suplimentar, activităţi specifice pentru realizarea sarcinilor de învăţare; este vorba de cerinţe
speciale, diferite de ale majorităţii copiilor şi care determină măsuri specifice. Cerinţe speciale
poate avea orice copil în anumite perioade, pentru că cerinţele speciale acoperă o realitate extrem de
variată, complexă şi dinamică - de la probleme simple, determinate de dezvoltarea tipică a
individualităţii şi persoanei, până la problemele unice, care nu se pot rezolva decât cu o intervenţie
specială şi specifică.
Să nu uităm că şi „copiii care au anumite dizabilităţi/handicapuri au trebuinţe de bază în
creştere şi dezvoltare ca toţi copiii. Identificăm: nevoia de afecţiune şi securitate, de apreciere şi
întărire pozitivă, de încredere în sine, de responsabilitate ş independenţă”. (E. Vrăşmaş, 1998).
Clasa heterogenă - este caracterizată de diversitate, din perspectiva diferenţelor de
dezvoltare, stil de învăţare şi alte particularităţilor copiilor care o alcătuiesc. Practic, diversitatea
duce la o mai atentă privire asupra educaţiei incluzive. Astfel, ajungem să precizăm că o clasă în
care este acceptată diversitatea şi se lucrează pentru a răspunde nevoilor educaţionale ale fiecărui
copil este o clasă incluzivă. Una dintre caracteristicile acesteia este asigurarea unui mediu
prietenos, flexibil şi deschis pentru fiecare copil şi pentru clasa întreagă.
Deseori, noi, profesorii, ne plângemcă elevii cu dificultăți de învățare sunt nemotivați. Dar
nu luăm în seamă faptul că atunci când elevii încearcă imposibilul eșecul este inevitabil. Eșecul
scade nivelul de motivație. Eșecurile repetate scad interesul față de sarcini și implicit încrederea în
sine. Însă motivația și interesul față de sarcini pot fi create prin schimbarea completă a procesului
educativ.
Dacă elevii încearcă să rezolve doar ceea ce este posibil, succesul pare să fie aproape.
Succesul trezește interesul; succesele repetate duc la o mai mare încredere în sine, iar dacă acestea
sunt continue, vor motiva elevul.
În ajustările făcute pentru a ajuta copilul cu dificultăți de învățare, profesorul trebuie să țină
cont de doua obiective: să scadă frustrarea și sentimentul eșecului și să crească succesul.
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Aceste obiective majore pot fi atinse ținându-se seama de un singur reper: să nu ceri
niciodată imposibilul.Este evident faptul că elevii cu dificultăți de învățare au nevoie de o
structurare a mediului în care își desfășoară activitatea.Printr-o disciplină adecvată și un bun
management al clasei profesorul îl poate determina pe elevul cu dificultăți de învățare să fie
cooperant și atent.
Activitatea profesorului la clasă cuprinde nu numai operaţii de predare şi de evaluare, ci
presupune şi culegerea de informaţii despre elevi, despre modul cum aceştia înţeleg lecţiile, cum se
pregătesc, desprerelaţiiledintreelevi etc., de underezultăposibilitateaprofesorului de a identifica mai
multe posibilităţi de intervenţie şi de luare a deciziilor. Cadrul didactic estecel care reuneşte toate
resursele materiale şi umane, resurse logistice de ordin pedagogic şipsihologicşi le configurează
într-o manieră proprie la nivelul clasei pe care o conduce. Un bun manager al clasei trebuiesă fie
capabil să realizeze schimbări profunde în cultura, climatul şi instrucţia tuturor copiilor, indiferent
de naţionalitate, în direcţia fundamentării tuturor demersurilor didactice pe principii democratice, să
introducă noi strategii instrucţionale care să încurajeze colaborarea, toleranţa, sporirea încrederii în
forţele proprii şi îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale elevilor, să realizeze şi să utilizeze în
procesul didactic proiecte ale clasei. În opinia specialiştilor în domeniul educaţiei, managementul
şcolii şi al clasei au ca scop încurajarea controlului comportamental la elevi, prin promovarea
rezultatelor şi comportamentelor şcolare pozitive.De aceea, rezultatele şcolare, eficienţa didactică a
profesorului şi comportamentul elevilor şi a profesorilor interacţionează direct cu managementul
clasei şi al şcolii.
Elementele de management al clasei se constituie cu suficientă claritate şi din perspectiva
strategiilor şi metodelor didactice.Prin strategii didactice se înţelege de obicei ansambluri de forme,
metode, mijloace tehnice ş iprincipii de utilizare a lor, cu ajutorul cărora se vehiculează conţinuturi
în vederea atingerii obiectivelor sau direcţii principale de acţiune, presupunând structuri de metode,
tehnici şi procedee. Deciziile luate de către profesor în ceea ce priveşte strategiile de învăţare au o
anumită constantă bine determinată şi se încadrează în stilul de predare al profesorului, dar pot fi
schimbate în funcţie de situaţiile concrete care apar. Măsurile recente privind politicile educaţionale
din ţara noastră au evidenţiat o nouă realitate, în care serviciile educaţionale sunt adresate tuturor
elevilor din cadrul comunităţii, respectând accesul la educaţie în mod egal pentru toţi copiii.
Această evoluţie a venit în sprijinul ideii de educaţie incluzivă care urmăreşte eliminarea
atitudinilor de discriminare şi crearea unei comunităţi şcolare incluzive prin care să se asigure o
educaţie eficientă pentru majoritatea copiilor inclusiv pentru cei care sunt deja cuprin şi în sistemul
de învăţământ, dar, dintr-un motiv sau altul, nu obţin rezultate satisfăcătoare, pentru copiii care nu
frecventează programul unei şcoli , dar ar puteasă o facă dacă şcoala ar acţiona într-un mod mai
flexibil la nevoile lor sau pentru unii copii care au diferitef orme de deficienţă şi necesită forme de
sprijin suplimentar în programul de pregătire şcolară.
Nu există rețetepentru integrarea copiilor cu CES înî nvățământul de masă, dar cei care
manifestăd eschidere pentru această problematică pot găsi strategiile potrivite.Fiecare copil are
dreptul la educație și merită să i se acorde o șansă. Învățând împreună, copiii învață să trăiască
împreună, să se accepte și să se ajute la nevoie.
„Școlile trebuie să primească toți copiii indiferent de starea lor fizică, intelectuală, socială,
emoțională, lingvistică sau oricare alta. Aici trebuie cuprinți și copii cu dizabilități, și copiii
talentați, și copii din zonele rurale izolate și cei din populațiile nomade, și copiii minorităților
lingvistice, etnice sau culturale, precum și copiii din alte grupuri sau zone marginale”
(Cadrul de acțiune privind cerințele educative speciale, UNESCO / Conferința de la
Salamanca, 1994, p.6)
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STRATEGII DIDACTICE ÎN EDUCAȚIA INCLUZIVĂ
prof. Loredana Cătălina Bodnar
Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava
Educația incluzivă presupune extinderea scopului școlii obișnuite, transformarea acesteia
pentru a putea răspunde și altor categorii de copii, în special a copiilor cu CES. „Educația incluzivă
presupune un proces permanent de îmbunătățire a instituției școlare, având ca scop exploatarea
resurselor existente, și mai ales a resurselor umane, pentru a susține participarea la procesul de
învățământ a tuturor elevilor din cadrul unei comunități.” (MEN și UNICEF, 1999)
Educația incluzivă are ca scop adaptarea continuă a școlii la cerințele speciale de învățare
ale copiilor. Educația incluzivă se realizează prin eliminarea barierelor în învățare și asigurarea
participării tuturor celor vulnerabili la excludere și marginalizare printr-o abordare strategică menită
să faciliteze necesarul învățării pentru toți copiii.
O primă cerință a educației incluzive este descreșterea până la eliminare a excluderii de la
educație, cel puțin la nivelul pregătirii școlare elementare.
Școala de tip incluziv este școala de bază, accesibilă, de calitate și care își îndeplinește
menirea de a se adresa tuturor copiilor, a-i transforma în elevi și a-i deprinde și abilita cu
cunoștințele și aptitudinile de bază.
O altă cerință a educației incluzive este aceea de a oferi bazele culturii și civilizației umane,
astfel încât toți pot să beneficieze de acestea și să le dezvolte mai departe în maniera proprie
fiecăruia. Strategiile de predare – învățare trebuie adaptate cu scopul de a corespunde diversității și
nenumăratelor stiluri de învățare și dezvoltare ale copiilor.
Principiile generale pe care le propune educația incluzivă, menționate de Asociația
Națională pentru educația cerințelor speciale în Marea Britanie - NASEN, 1999 sunt:
• principiul drepturilor egale
• Fiecare ființă umană are dreptul la o dezvoltare personală, socială și intelectuală și trebuie să
aibă asigurate ocaziile de a-și desăvârși potențialul propriu de dezvoltare.
• principiul unicității
• Fiecare ființă umană este unică prin caracteristici, interese, abilități, motivații și nevoi de
învățare.
• Principiul diversității
• Sistemul educațional trebuie astfel proiectat încât să ia în calcul și să-și asume întreaga
diversitate.
• Principiul accesului și participării
Toți cei care au nevoi speciale de învățare ar trebui să aibă acces la o educație adecvată și de
calitate.
Educația incluzivă vizează îmbunătățirea activității de învățare. Procesul didactic este legat
intrinsec de contextul de viață și învățare a fiecărui copil și de aici apare nevoia parteneriatului
necesar între profesor și elev, între elevi, între profesori, dar și cel cu familia și comunitatea locală.
Incluziunea școlară poate fi definită ca un ansamblu de măsuri luate în vederea extinderii
scopului și rolului școlii obișnuite, pentru a putea face față unei diversități mari de copii.
Incluziunea presupune ca învățământul să se adapteze cerințelor copiilor și ca toți copiii să aibă
posibilitatea de a învăța împreună, indiferent de dificultățile pe care le întâmpină aceștia.
Învățământul trebuie să fie orientat spre satisfacerea nevoilor copilului și nu invers.
Școala incluzivă trebuie să recunoască și să reacționeze la diversele cerințe ale copiilor, să
armonizeze diferențele de învățare, diferențele între gradele de reușită școlară, să asigure o educație
eficientă pentru toți. De asemenea, incluziunea implică o restructurare a școlii sub toate aspectele.
Astfel, din punct de vedere curricular trebuie să se realizeze:
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• elaborarea de programe analitice care să răspundă cerințelor tuturor copiilor în raport cu
posibilitățile reale de învățare, cu stilul și ritmul de învățare al fiecăruia.
• adaptarea strategiilor didactice la particularitățile fiecărui copil pentru a eficientiza învățarea.
• organizarea învățării pe principiile învățării active, participative, de cooperare, de ajutor reciproc.
• valorizarea socială a fiecărui copil, acceptarea diversității și valorizarea acesteia.
Incluziunea implică schimbări profunde și în privința abordării dificultăților de învățare.
Aceste schimbări se bazează pe ideea că adaptările care se realizează din punct de vedere
metodologic și organizațional ca răspuns la dificultățile înregistrate de elevi în învățare vor
contribui la formarea și dezvoltarea tuturor copiilor.
Prin urmare, incluziunea trebuie să reprezinte o prioritate pentru sistemul educațional
deoarece este una dintre principiile de bază ale reformei sociale care se derulează după 1990 în țara
noastră.
Bibliografie:
• Ausubel, D., Robinson, F.(1981). Învățarea în școală. O introducere în psihologia pedagogică,
București, Ed. Didactică și pedagogică
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• Verzo, E., Păun, E.(1998), Educația integrată a copiilor cu handicap. București, UNICEF și
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EDUCAȚIA INTERCULTURALĂ – O NOUĂ FORMĂ A EDUCAȚIEI ÎN
ȘCOALĂ
prof. înv. primar Hrehorciuc Laura
Şcoala Gimnazială „Petru Muşat”- Siret
Motto:“Dacă îţi este foame şi nu te gândeşti decât la ziua de astăzi, atunci mănâncă un fruct. Dacă
te gândeşti la ziua de mâine, plantează grâu. Dacă te gândeşti la câţiva ani de acum încolo,
plantează un arbore. Dar dacă te gândeşti la viitor, angajează-te în a educa tineretul.”
(proverb asiatic)
Contextele geopolitice, economice, culturale caracteristice Europei actuale prefigurează o
intensificare a transformărilor şi schimbărilor la toate nivelurile societăţii. Acelaşi dinamism este
cauza ritmului alert pe care viaţa fiecăruia din noi îl capătă şi a confruntării cu noutatea la orice pas.
Pe de altă parte, acelaşi dinamism determină accentuarea manifestării caracterului plural al
societăţii, afirmată la nivelul a câtorva planuri: pluralitatea aporturilor altor culturi şi civilizaţii la
constituirea culturilor europene, explozia şi mondializarea culturii, în special de noile mijloace de
informare şi comunicare, pluritatea lingvistică şi etnoculturală rezultată din modul de formare a
statelor-naţiuni din Europa, prezenţa difuză, în mai multe ţări din Europa a romilor şi a nomazilor,
pluralismul regional (regiuni ca unităţi istorice, culturale, geografice şi economice), pluralitatea
culturală conferită de amestecul de populaţii rezultat în urma implantării definitive a migraţiilor
economice şi politice, pluralitatea contribuţiilor aduse de alte culturi şi civilizaţii la îmbogăţirea
patrimoniilor culturale ale diferitelor ţări, etc.

Filosofia pluralismului cultural bine înţeles constituie pentru multe state democratice suportul pentru
acţiune. Iar primul drum considerat îndreptăţit să se desfăşoare a fost acela al educaţiei care este necesar să
se restructureze pornind de la principiile interculturalităţii.
Educaţia, restructurându-se sub forma educaţiei pentru diversitate, constituie o condiţie esenţială
pentru rezolvarea problemelor societăţii contemporane. Şcoala joacă astfel un nou rol – acela de a pregăti
cetăţenii unei viitoare lumi a pluralizării.
În acelaşi timp însă, diversitatea, ca problemă pentru societate, este considerată „o forţă
conducătoare pentru creativitatea educaţională”. Deci, interculturalitatea poate reprezenta pentru educator o
resursă preţioasă ce poate fi valorificată în procesul de învăţământ şi nu o problemă în plus. Aşadar, pentru
educator educaţia interculturală pe care trebuie să o dezvolte ca răspuns la situaţiile pluriculturale cu care se
confruntă în clasă trebuie să reprezinte o modalitate de instaurare a armoniei în relaţiile interpersonale dintre
elevi, dar mai ales o cale prin care elevii au prilejul să afle că există mai multe puncte de vedere ale aceleaşi
probleme. Avantajul prezenţei diversităţii în clasă constă în faptul că situaţiile educative beneficiază de
bogăţia culturală pe care elevii o aduc în clasă.
Privită din perspectiva educaţiei interculturale, activitatea de învăţare devine o învăţare a acceptării
alterităţii, un proces de formare a maturităţii culturale concretizate în competenţa interculturală.
Educaţia interculturală îi vizează pe toţi elevii, autohtoni sau imigranţi şi caută să-i sensibilizeze
pentru respectarea diversităţii, pentru toleranţă şi solidaritate.
Rolul şcolii în societăţile interculturale este acela de a-i face pe copii să descopere la celălalt, în
acelaşi timp, alteritatea şi asemănarea, şi nu de a-i face doar să cunoască altă cultură. Ea urmăreşte să-l ajute
pe copil să se definească el însuşi, în orice moment, în raport cu ceilalţi şi să comunice în orice moment,
chiar şi în situaţiile conflictuale.
Educaţia interculturală nu este o nouă disciplină şcolară cu conţinut propriu, ci o modalitate de a
transcende toate disciplinele şcolare şi a le redimensiona prin prisma experimentării propriei persoane în
întâlnirea cu celălalt. Conţinuturile formării interculturale a elevilor îşi trag seva informaţională din
conţinuturile specifice tuturor disciplinelor studiate. Cadrelor didactice le revine sarcina de a restructura
conţinuturile învăţării, pornind de la dezideratele interculturalităţii.
Pentru realizarea educaţiei interculturale este necesară promovarea unei pedagogii active şi
participative, alegând acele metode care să le permită elevilor să se exprime şi, mai ales, să colaboreze.
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Cadrul didactic poate alege oricare dintre metodele tradiţionale sau moderne pentru a o aşeza într-un context
formativ intercultural (în acest sens utilizarea metodelor gândirii critice poate însemna un bun început pentru
formarea componenţei cognitive a atitudinilor interculturale). De asemenea, este binevenită aplicarea
metodelor de prevenire sau rezolvare a conflictelor, de diminuare a stereotipurilor, prejudecăţilor şi
discriminării sau a metodelor oferite de domeniul consilierii.
Evaluarea este aceea care aduce educatorului informaţii despre nivelul competenţei interculturale ale
elevilor sau despre componentele acestei competenţe şi implicit despre progresul, stagnarea sau regresul
procesului formativ desfăşurat. Metodele de evaluare cele mai frecvente sunt: observaţia directă asupra
comportamentelor (cu utilizarea grilelor de observaţie), interviul de evaluare, chestionarele de evaluare,
testele docimologice.
În realizarea educaţiei interculturale, cadrul didactic trebuie să ţină cont de câteva sugestii:

• să aibă grijă ca persoanele care aparţin grupurilor minorităţilor să fie tratate asemeni
majorităţilor, ca indivizi cu propriul lor stil de viaţă şi cu interese proprii;
• să verifice folosirea cuvintelor: „noi”, „ei”, „strămoşii noştri”, „diferit”, „străin”; utilizarea
termenilor menţionaţi îi poate face pe cei care nu provin din cultura majoritară să se simtă
stingheriţi;
• dacă se discută despre personalităţi reprezentative, este necesar să se asigure subiecte pentru
toate culturile reprezentate în clasă;
• să evite asocierea imaginii minorităţilor culturale cu problemele;
• să acorde atenţie realizărilor culturale şi ştiinţifice din diferite tradiţii şi continente, din trecut şi
din prezent;
• să înveţe că discriminarea şi conflictul formează un cerc vicios care poate fi depăşit prin
conştientizare;
• să-şi formeze elevii deprinderea de a studia critic – ei trebuie ajutaţi să recunoască părerile
preconcepute, să examineze şi să compare diferite interpretări şi păreri.
În încheiere, susţin din nou ideea introducerii dimensiunii interculturale în educaţia oferită
de sistemul de învăţământ, având ca argumente de bază:
• educaţia pentru interculturalitate ar putea fi modalitatea prin care tensiunile interetnice pot fi
atenuate şi prevenite;
• prin promovarea comportamentelor interculturale în şcoală se poate realiza trecerea la o societate
democratică, deschisă, permisivă;
• educaţia interculturală poate îmbunătăţi aspectul relaţional al persoanelor care vin în contact cu
această dimensiune educativă, în sensul depăşirii tendinţelor egocentrice, a pragmatismelor extreme
şi fenomenelor de marginalizare psihosocială.
Bibliografie:
• Nicola, I., Pedagogie generală, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1990
• Schipor, Doina, Educaţie interculturală – suport de curs, Universitatea „Ştefan cel Mare”,
Suceava, 2008
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PROGRAME COMUNITARE
COMPETENŢELE PEDAGOGICE ŞI PERFORMANŢELE
PROFESIONALE –CE ŞTIE ŞI CE ŞTIE SĂ FACĂ UN PROFESOR
Prof. Gabriel Dumitrașcu, Colegiul Național “Petru Rareș”Suceava
Prof. Narcisa Daniela Ştefănescu, Colegiul Național “Petru Rareș”Suceava
Societatea noastră are nevoie de educatori competenţi. Competenţa se probează prin
cunoştinţe temeinice, prin priceperea şi abilitatea de a se folosi de ele în desfăşurarea unei activităţi
şi de a obţine rezultate apreciate de cei din jur. Un educator competent reuşeşte să se impună prin
anumite calităţi şi mai ales prin rezultatele obţinute de elevii lor pe parcursul orelor de şcoală şi mai
târziu în cariera profesională şi în viaţă. Pentru acest prestigiu, clădit cu trudă, pe o autoritate de
competenţă îşi “dispută” directorii de şcoli personalul didactic, iar părinţii, şcolile la care îşi vor da
copii.
Competenţa profesională a educatorului din învăţământ înseamnă acel ansamblu de
capacităţi cognitive, afective, motivaţionale şi manageriale care interacţionează cu trăsăturile de
personalitate ale educatorului, conferindu-i acestuia calităţile necesare efectuării unei prestaţii
didactice care să asigure îndeplinirea obiectivelor proiectate de către marea majoritate a elevilor, iar
performanţele obţinute să se situeze aproape de nivelul maxim al potenţialului intelectual al
fiecăruia.
Aptitudinea pedagogică este unul dintre factorii care contribuie la succesul procesului de
învăţământ. Modelul profesorului ideal, cu vocaţie pedagogică (“a se simţi chemat, ales pentru
această sarcină şi apt de o a îndeplini prin iubire pedagogică, credinţă în valorile sociale, culturale,
conştiinţa responsabilităţii faţă de copil, faţă de patrie şi faţă de întreaga umanitate” – R. Hubert,
1946) poate fi concretizat în însuşiri propriu-zis pedagogice (capacitatea de a face materialul de
învăţare accesibil elevilor, creativitate în muncă, influenţa asupra personalităţii elevului, capacităţi
organizatorice, interes faţă de copil, tact pedagogic) şi însuşiri de personalitate (curiozitate
ştiinţifică, capacitate de muncă, capacitate de autostăpânire, însuşiri emoţionale, imaginaţie bogată).
(F.N. Gonobolin, 1963)
Educatorul din învăţământ transmite informaţii elevilor săi. În acest scop, ele le
selecţionează şi le prelucrează din punct de vedere didactic, pentru ale adapta la sistemul de gândire
al elevilor, la nivelul lor de înţelegere. Totodată, educatorul creează situaţii de învăţare cât mai
favorabile pentru atingerea obiectivelor pedagogice proiectate şi imaginează strategii de predareînvăţare, care să asigure succesul şcolar pentru un număr cât mai mare dintre elevii pe care-i
instruieşte. El dirijează apoi învăţarea, o controlează şi o evaluează, îndeplinind însă şi rolul de
consilier. În acest context, educatorul îi îndrumă pe elevi şi la alte surse de informaţie şi îi
familiarizează cu metode şi tehnicile de muncă individuală.
Edward F. Iwanicki, de la Universitatea din Connecticut, consideră că în prezent sunt
necesare noi preocupări de evaluare a profesorilor şi că, în acest scop, e necesar să se răspundă la
întrebarea: Ce se înţelege prin “priceperi pedagogice”, “competenţa profesorului”, “performanţa
profesorului “, “eficienţa profesorului”, “productivitatea în predare”, “profesionalism în predare”?
La această întrebare răspund doi specialişti: Donald M. Medley (în 1982) şi H.D. Shallock (în
1987).
Priceperile pedagogice –sunt definite de Medley – “orice cunoştinţă, aptitudine sau poziţie a
valorii profesionale care poate fi relevantă, dacă este însuşită, într-o practică pedagogică reuşită”.
Competenţa profesorului –“totalitatea capacităţilor (cunoştinţe şi aptitudini) ale unui
profesor. Competenţa generală este în funcţie de gradul în care un profesor stăpâneşte un cuantum
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de priceperi individuale, unele având o pondere mai mare în aprecierea competenţei sale generale
decât altele”.
Performanţa profesorului – este “ceea ce face un profesor în profesiunea lui, mai mult decât
se poate face. Performanţa profesorului este specifică situaţiei de lucru, ea depinde de competenţa
profesorului, de contextul în care lucrează profesorul şi de capacitatea profesorului de a-şi aplica
priceperile în orice moment dat”.
Prin eficienţa profesorului, Medley înţelege rolul pe care îl are performanţa profesorului
asupra elevilor. Eficienţa profesorului nu depinde numai de competenţă şi performanţă, ci şi de
răspunsurile elevilor. Aşa cum competenţa nu poate anticipa performanţa în situaţii diferite, aşa şi
performanţa profesorului nu poate anticipa rezultatele în situaţii diferite”.
În opinia lui H.D. Shalock competenţa pedagogică constă în „rolurile, responsabilităţile şi
funcţiile cerute ca profesorul să-şi fundamenteze o anumită poziţie în procesul instruirii. De
exemplu, pregătirea unor planuri pentru o anumită unitate sau o lecţie; menţinerea elevului în acea
stare stimulativă pentru ca aceasta să-şi îndeplinească sarcinile în procesul de învăţare; lucrul cu
administratorii şi colegii, interacţiunea cu părinţii.”
În ceea ce priveşte eficienţa predării, autorul menţionat o consideră a fi „contribuţia pe care
profesorul o aduce în procesul învăţării pentru o anumită parte din conţinut într-un anumit timp,
adică în cadrul unei discipline…”
Productivitatea în predare este „contribuţia pe care o aduc profesorii faţă de câştigurile în
procesul învăţării elevilor în multiple zone ale conţinutului pe parcursul mai multor semestre sau ani
şcolari.”
Profesionalismul în predare constă în „lucrul cu colegii, administratorii şi alte persoane
pentru dezvoltarea şcolii ca loc de muncă al elevilor şi faţă de comunitate şi profesiune, angajarea
într-o creştere şi dezvoltare continuă ca profesionist, reflectarea asupra eficienţei propriei integrităţi
şi a înaltelor standarde etice în toate interacţiunile cu ceilalţi.”
H. Morine consideră că „profesorul poate fi şi a fost interpretat ca un rol unitar cuprinzând
mai multe funcţii şi un set de comportamente.” Ei distinge următoarele şase roluri didactice
principale: furnizor de informaţie, model de comportament, creator de situaţii de învăţare, consilier
şi orientator, evaluator şi terapeut, organizator şi conducător.
Din aceste roluri decurg dimensiunile competenţei profesionale a educatorilor: competenţa
de specialitate, competenţa psihopedagogică şi competenţa psihosocială şi managerială.
Competenţa de specialitate
Pe plan teoretic această competenţă se probează prin:
• asimilarea conţinutului ştiinţific propriu disciplinelor de învăţământ predate şi metodele,
tehnicile de informare;
• realizarea de corelaţii intra-inter şi pluridisciplinare ale conţinutului;
• actualizarea, prelucrarea, esenţializarea, ilustrarea, reprezentarea şi dezvoltarea conţinutului;
• surprinderea valenţelor formative şi educative ale conţinutului.
• Pe plan operaţional, profesorul are capacitatea de a :
• structura asimilarea conţinuturilor astfel încât să dezvolte structuri operatorii, afective,
motivaţionale, volitive, atitudinale(acomodarea);
• dirija asimilarea tehnicilor de activitate intelectuală odată cu informaţiile;
• forma modul de gândire specific disciplinei respective de învăţământ şi modul de gândire
sistemic;
• valoriza conţinutul obiectului de învăţământ, structurând comportamente raportate la valori;
• comunica fluent, expresiv, coerent.
Pe plan creator:
• de a adapta conţinuturile specificului dezvoltării psihice stadiale a elevilor;
• de a stimula dezvoltarea maximală a potenţialului fiecărui copil prin asimilarea conţinuturilor;
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• de a promova învăţarea participativă, creatoare;
• de a dezvolta conţinuturile şi strategiile de asimilare.
Competenţe psihopedagogice şi metodice:
Planul teoretic:
• de a asimila conţinutul pedagogiei generale, teoriei educaţiei, didacticii cognitive,
managementului didactic şi educativ, psihopedagogiei generale, psihopedagogiei vârstelor;
• de a prelucra, transforma, adapta şi dezvolta conţinuturile prin aplicarea în situaţii educaţionale
specifice;
• de a înţelege structura psihicului copilului şi tânărului;
• de a înţelege obiectivele învăţământului contemporan.
Planul operaţional:
• de analiză şi sinteză a stării emoţionale a grupului de elevi şi a fiecărui elev;
• de a analiza şi decide, în cunoştinţă de cauză, modul de aplicare a teoriei psiho-pedagogice şi
metodice în situaţii educaţionale specifice;
• de a “personaliza” conţinuturile în contextele educaţionale determinate;
• de a proiecta activităţi instructiv-educative şcolare şi extraşcolare determinate;
• de a organiza, îndruma şi coordona activităţi de implementare a proiectelor elaborate;
• de control, evaluare şi reglare-autoreglare;
• de a conduce procesul de predare-învăţare astfel încât să formeze capacităţi: de cooperare, de
comunicare, de gândire convergentă, divergentă, flexibilă, creatoare, de control, de autoapreciere şi
autoreglare;
• de a forma şi dezvolta interesul, motivaţia, afectivitatea, voinţa, inteligenţa şi caracterul.
Planul creator:
• capacitatea de adaptare la situaţii atipice din practica şcolară şi extraşcolară;
• de a se dărui rolului asumat;
• de a manifesta dragoste şi înţelegere faţă de copii;
• de a dezvolta înclinaţii, aptitudini, talente;
• de sociabilitate şi cooperare.
Competenţa psihosocială şi managerială
Planul teoretic:
• de a asimila cunoştinţe de psihopedagogie socială, de psihologia grupurilor şcolare, de
psihologia creativităţii, de dirijarea comportamentului uman.
Nivelul operaţional:
• capacitatea de a organiza elevii în raport cu sarcinile instruirii şi de a stabili responsabilităţi în
grup;
• capacitatea de a comunica cu grupurile;
• capacitatea de a înţelege interrelaţiile pozitive din interiorul grupurilor;
• de a motiva, activiza grupul în realizarea unor scopuri comune;
• de a acorda treptat autonomie grupului de elevi, cultivând independenţa şi interdependenţa
membrilor şi grupurilor;
• de a transforma grupul într-unul educogen, orientându-l spre valori autentice;
• de a coopera cu grupul de elevi, cu părinţii, profesorii, realizând un autentic parteneriat în
educaţie;
• de a forma elevilor capacităţi cum sunt: cooperarea, comunicarea, empatia, creativitatea.
Distincţiile între aceste categorii de competenţă nu sunt tranşante, ele interacţionând în
comportamentul profesorului, manifestându-se unitar în stilul de învăţământ. De asemenea, între
planurile teoretic, operaţional şi creator delimitările sunt relative, acestea manifestându-se în
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conexiuni diverse în diferite momente ale formării iniţiale şi continue, în diferite situaţii
educaţionale.
Formarea profesorului capabil de prestaţii superioare cere aptitudini pedagogice şi vocaţie
pe fondul cărora experienţa trăită, individual sau în grup, generează noi căutări, stabileşte
perspective, determină noi angajamente pe plan profesional şi educativ.
Profesorul nu este în mod obligatoriu unica sursă de achiziţionare a cunoştinţelor pentru
elevi. El trebuie să-l înveţe pe elev să-şi orienteze activitatea de învăţare prin formarea de procedee
de lucru precum: conceperea de modalităţi de căutare a informaţiilor, formularea unor întrebări
interesante şi motivante, implicarea gândirii creative şi aflarea unor noi soluţii, accesarea bazelor de
date, promovarea studiului independent.
Încercarea de a prezenta un profil al profesorului „ideal” este o problemă dificilă care
presupune o analiză ştiinţifică minuţioasă şi constituirea unui portret-robot al cadrului didactic
capabil de prestaţii superioare.
Unii autori au realizat o sinteză a caracteristicilor individuale şi profesionale ale unor
asemenea profesori. Cele mai relevante au în vedere ca profesorul:
• să fie dispus să accepte întrebări, răspunsuri şi proiecte diverse, chiar neobişnuite, din partea
elevilor săi;
• să prezinte un grad un grad ridicat de inteligenţă;
• să fie sistematic, precis şi practic;
• să prezinte o sferă amplă de interese;
• să aprecieze realizările elevilor şi să fie întreprinzător;
• să cunoască şi să utilizeze multiple tehnici de predare;
• să-şi structureze foarte bine unităţile de conţinut în procesul de predare;
• să fie suficient de motivat pentru a lucra cu copiii.
• Cercetătorii sunt interesaţi să identifice calităţile “educatorului eficient” care lucrează cu copiii.
Ei încearcă să denumească aceste calităţi cât mai concret pentru a fi mai uşor de evaluat. Addison
(1983) a trasat calităţile sau competenţele pe care ar trebui să le posede profesorii, după cum
urmează:
• cunoaşterea particularităţilor de dezvoltare a copiilor;
• deprinderi de lucru în sensul utilizării datelor obţinute după evaluare şi a tehnicilor studiului de
caz;
• abilităţi pentru consilierea şi orientarea şcolară a acestor copii;
• utilizarea de strategii variate de instruire, precum simularea, dinamica grupurilor şi încurajarea
creativităţii;
• abilităţi de pregătire a activităţilor de învăţare pentru stimularea tuturor nivelurilor cognitive ale
copiilor;
• abilitate de organizare a activităţilor de învăţare în sensul fuzionării şi valorificării dimensiunilor
cognitive şi afective.
Unii cercetători au la bază analiza comparativă între diverse categorii de profesori:
profesorul eficient sau profesorul ineficient, profesorul format pentru prestaţii deosebite şi
profesorul obişnuit, profesorul cu performanţe superioare şi cei cu performanţe medii. În unele
studii se acordă un loc foarte important variabilei date de creativitatea profesorului, de inteligenţă
sau dintre interacţiunea dintre elev şi profesor. Spre exemplu, în opinia lui Clark (1988), stima de
sine este variabila ce se corelează constant cu eficienţa profesorului în clasă.
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DISEMINARE PROIECT ERASMUS+, KA 1, EDUCAȚIE ȘCOLARĂ ”NOI
PERSPECTIVE ASUPRA ÎNVĂȚĂRII AUTENTICE PRIN UTILIZAREA
CADRULUI NATURAL ÎN MOD TRANSDISCIPLINAR”
Prof. Dumitrașcu Gabriela - Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava
Prof. Ștefănescu Daniela Narcisa- Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava
Proiectulproiect Erasmus+, kA 1, educație școlară intitulat ”Noi perspective asupra învățării
autentice prin utilizarea cadrului natural în mod transdisciplinar”, desfășurat în perioada 20162018,a constat în derularea unui număr de 16 mobilități europene în domeniul educației pentru
sustenabilitate, identificate ca fiind foarte importante pentru a răspunde nevoii elevilor școlii:
• outdoor education
• educație pentru sustenabilitate
• educație pentru comunicare ecologică
În continuare ne vom referi la mobilitățile efectuate de un grup format din 10 profesoridin
domeniul științelor exacte au participat la cursuri desfășurate în Volos - Grecia, în perioada 24-28
aprilie 2017.
Competențele dobândite de cei 10 profesori din domeniul științelor exacte:
• competențe de design de lecții și materiale didactice auxiliare care să înglobeze zonele din parcul
educațional al colegiului
• competențe de cercetare interdisciplinară și transdisciplinară în vederea realizării unei învățări
transformative
• implementarea în colegiu a principiilor dezvoltării sustenabile
• transferul de cunoștințe și metode de lucru în contexte noi, cu ajutorul tehnologiei informației și
comunicării
• competențe de educare a atenției elevilor, a intenționalității lor, de utilizare a resurselor cognitive
în vederea atingerii unui nivel ridicat de percepție a realității exterioare și interioare fiecărei
persoane.
Grupul de profesori participanți la un curs de educație ecologică și dezvoltare sustenabilă.a
fost alcătuit din:1 profesor de matematică, 2 profesori de chimie, 1 profesor de biologie, 1 profesor
de istorie, 1 profesor de arte,1 profesor de geografie și 3 profesori de informatică.
Aceștia au fost primiți de membrii organizației EUROPEAN PATHFINDERS din VOLOS,
GRECIA.
Activitățile desfășurate în prima zi de mobilitate 24 Aprilie 2017
• prezentarea organizației de primire European Pathfinders -Grecia
• prezentarea Colegiului Național ”Petru Rareș” Suceava, a județului Suceava (Bucovina) și a
României
• prezentarea participanților
• analiza comparativă a sistemelor de învățământ din Grecia și România
• derularea unor filme educative privind obiective turistice aflate atât în județul Suceava cât și în
România
• În prima zi cei 10 profesori au cunoscut echipa de formatori, domeniile de activitate ale
organizației European Pathfinders, exemple de proiecte derulate de organizația gazdă, informații
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generale despre sistemul de învățământ din Grecia precum și diferențele care apar în compararea
celor două sisteme de învățământ din cele două țâri.
Tot în prima zi a s-a vizitat orașului Volos, muzeul de cărămizi și țigle Tsalapatas, Volos,

Fabrica de ceramică Tsalapatas a fost fondată in 1926 și este o proba rară a unui complex
industrial conservat. Aceasta fabrică reprezintă o parte importantă din cultura orașului Volos, iar în
2006 a fost restaurat, pentru a se păstra într-o variantă cât mai bună.
Prezentarea organizației de primire, prezentarea participanților

Vizitarea muzeului Tsalapatas, Volos

Activitățile desfășurate în a doua zi de mobilitate 25 Aprilie 2017

1. Vizitarea lacului artificial Karla;
2. Vizitarea Muzeului civilizației Lacului Karla;
3. Vizitarea Center for Research and Protection Native Orchids of North Pelion – muzeul
orhideelor sălbatice din satul Kerasia- Magnezia, prezentat de un profesor naturalist
Profesorii au primit informații despre:
Școala Românească în Anul Centenarului Marii Uniri
393

• cel mai mare proiect de reconstrucție ecologică, lacul artificial Karla, din Europa finanțat
exclusiv din fonduri europene (FSE 2007-2013), în valoare de peste 200 milioane euro;
• informații generale despre ecosistem, (etapele formării unui dezechilibre în ecosisteme, relații
interspecifice);
• exemplu de conservare a elementelor de cultură, sustenabilitatea mediului și de civilizație
locală;
• modul în care centrul se ocupă de identificarea tuturor speciilor de orhidee sălbatice întâlnite în
regiune, dar contribuie și la identificarea genetică a acestora în colaborare cu Centrul de cercetări
genetice din Volos.
• existența și observarea unei specii de orhidee care crește primăvara, în Grecia ca plantă
sălbatică .
Lacul Karla - Volos

Muzeul civilizației lacului Karla

Center for Research and Protection Native Orchids of North Pelion– Kerasia
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Activitățile desfășurate în a treia zi de mobilitate 26 Aprilie 2017
1. Curs derulat la Environmental Education Center of Makrinitsa;
2.Vizitarea satului tradițional din muntele Pelion satul - Makrinitsa;
Profesorii au primit informații privind activitatea Centrul pentru educația privind mediul
înconjurător din Makrinitsa este o instituție regională, aflată în subordinea Ministerului Educației și
Religiilor din Grecia. Centrul finanțează excursiile pentru cunoașterea mediului realizate de elevii
școlilor din regiune și organizează cursuri de formare pentru profesori, în domeniul cunoașterii
/protejării mediului înconjurător;În cadrul activității de formare au fost abordate teme ca:
dezvoltarea sustenabilă, valoarea educativă a cadrului natural etc.;
Un exemplu de dezvoltare sustenabilă: satul Makrinitsa care și-a păstrat intact stilul
arhitectural tradițional caracteristic din Pelion și este în întregime un exemplu autentic al tradiției
locale.
Makrinitsa, Volos
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Activitățile desfășurate în a patra zi de mobilitate 27 Aprilie 2017
1. Explorarea cadrului natural – călătorie cu trenul tradițional cu aburi pe Muntele Pelion
până în comuna istorică Milies;
2. Asistarea unei activități curriculare outdoor – lecție de chimie desfășurată la Muzeul
măslinelor din Ano Gatzea;
Au fost furnizate informații generale privind traseul montan cu pante înverzite cu o lungime
totală de 15 kilometrii șir a elementelor specifice ale vegetației din zonă (plantații de măslini),
păduri de pini. S-a observat utilizarea sustenabilă a resurselor – plantațiile de măslini;
Profesorii au asistat la modalitatea obținerii săpunului folosind ca materie primă uleiul de
măsline și la
extinderea utilizării aplicațiilor practice către domeniul marketing – produsele create de
elevi pot fi vândute.
Muntele – Pelion

Muzeul măslinelor din Ano Gatzea
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Activitățile desfășurate în a cincea zi de mobilitate 27 Aprilie 2017
1.Observarea unui ecosistem acvatic natural nepoluat – Insula Trikeri (Thessalia);
2.Evaluare, acordarea certificatelor de participare

Rezultatele proiectului:
Cei 10 profesori participanți la mobilitatea din Volos - Grecia:

• vor amenaja minim 5 zone ale parcului educațional
• vor testa potențialul didactico - experimental al cadrelor naturale amenajate
• vor concepe module de lecții destinate a se desfășura în parc de o manieră interconectată, pluri și
interdisciplinară cu metode didactice diverse de lucru (inductivă, deductivă, algoritmizată, holistică
etc)
• vor identifica cele mai bune metode didactice de comunicare elev - profesor, elev – elev
• vor realizarea variantelor digitale ale celor 100 de unități de învățare create si testate
• vor concepe în comun o programă de curs opțional interdisciplinar, pentru care toate planurile
unităților de învățare vor fi materiale suport
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PRIETENII NATURII
Prof. înv. primar, Cost Mihaela Angela,
Școala Gimnazială “Petru Mușat” Siret
“Copacul când e mic se îndreaptă”
Educația ecologică este una din componentele educației moral-civice pe care trebuie să
punem accent la vârstă preșcolară și la vărstă școlară mică.
Aceasta vizează stimularea motivațională pentru protecția mediului înconjurător, bazândune pe sentimente și trăiri afective, scopul final al acestui demers fiind formarea unui comportament
ecologic adecvat.
În perioada școlarității mici trebuie exploatat interesul copiilor pentru lumea care-i
înconjoară, dorința nestăvilită de cunoaștere, de descifrare e tainelor naturii.
Ținând cont că în această perioadă multe activități se desfășoară în aer liber, este necesar ca
pornind de la cunoașterea direct, de la lucrurile simple, din imediata lor apropiere, să le explicăm
copiilor care natura funcționează ca un tot unitar, cu reguli clare și precise, ușor de respectat, doar
că, încălcarea regulilor duce la dezechilibru și prin urmare la dezastre grave asupra plantelor,
animalelor, și mai ales asupra oamenilor.
Prin activitățile outdoor se cultivă respectul față de natură și de școlarii învată că, pentru a
petrece clipe minunate în mijlocul acesteia,”trebuie să respecți, să dăruiești- să dăruiești dragostea
ta pentru natură” și astfel vei primi în dar frumusețea ei și momente fericite.
Copiii trebuie să înțeleagă că problemele acutale ale mediului înconjurător sunt ale fiecăruia
din noi, ale lumii întregi, iar fiecare acțiune a noastră- bună sau rea poate afecta în mod pozitiv sau
negativ.
Trebuie ținut cont că toate activitățile cu caracter ecologic să se desfășoare într-o atmosferă
relaxantă, unde interesul și comunicarea să încurajeze inițiativele.
O schemă logică de abordare a educației ecologice ar putea avea etapele:
• Perceperea și observarea naturii
• Conștientizarea copiilor asupra problematicii
• Implicareapersonală
• Asumarea responsabilității
• Alcătuirea unei strategii de acțiune
Sensibilizându-i pe copii ne asigurăm că școlarii vor fi mereu în slujba frumosului și a
binelui.
Deși acțiunile ecologice trebuie să se desfășoare permanent, fără a impune un anume plan,
sunt zile dedicate unor activități de mai mare amploare și care au un impact puternic asupra tuturor.
Campania “Let’s do it, Romania” a fost una dintre campaniile de curățenie care a antrenat
voluntari de toate vârstele cu preocupări diverse, în ziua de 24˘septembrie, dar care erau sub același
steag al dragostei pentru natură.
Rezultatele finale ale campaniei din acest an arată că s-au implicat peste 200.000 voluntari și
s-au strâns peste 267.700 saci cu deșeuri-poate mai mult...
Proiectul a beneficiat de sprijinul Kaufland România și a Ministerului Mediului, Apelor și
Pădurilor.
Voluntarii au colectat pet-uri, ambalaje, produse voluminoase din plastic, sticlă, hârtie,
carton, materiale textile, doze de aluminiu, îmbrăcăminte și încălțăminte dar și deșeuri electronice.
“Let’s do it, Romania” este cel mai mare proiect de implicare socială organizat în România.
Din 2010 și până în prezent proiectul a implicat peste 1.400.000 voluntari și a ecologizat importante
zone 30, aplicația digitală fiind descărcată de peste 3300 voluntari digitali. Trebuie precizat că
acestă campanie a fost parte din campania “Let’s do it, World!”
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Și elevii clasei a III-a C “Ursuleții Isteți” au participat la acțiune. Această acțiune s-a
desfășurat într-o zi de sâmbătă, elevii au fost prezenți și încărcați cu energie, zâmbete dar și mănuși
și saci.
Locul ales a fost zona Parcului Gării, un loc preferat de copii, pentru activități outdoor, un
loc minunat ferit de ochii lumii,dar “uneori cu prea multe gunoaie”. Dar tocmai pentru că acești
copii iubesc natura, vor continua activitățile ecologice și poate cei din jur vor aprecia efortul
ursuleților și vor fi mult mai responsabili.

399

Școala Românească în Anul Centenarului Marii Uniri

PARTENERIATELE EUROPENE, FACTORI DE DEZVOLTARE
INSTITUȚIONALĂ
prof. Rodica Zimbru,
Școala Gimnazială nr. 10 Suceava
Școala Gimnazială nr. 10 Suceava va derula, în perioada septembrie2017- august 2019
proiectul de parteneriat strategic Erasmus+, intitulat “We School Europe”, coordonat de Instituto
Comprehensivo “Erodoto”, din Corigliano Calabro, Italia, cu parteneri din Tartu, Estonia,
Katowice, Polonia, și Kumanovo, Macedonia.
Scopul acestui parteneriat este definit prin sintagma: "Re-start from Education" și "Re-think
Education”, vizând crearea unui nou curriculum de predare a Europei în școală, începând de la
clasele primare (9-11 ani). Proiectul are ca obiective: dezvoltarea calități isistemelor educaționale
europene; educarea noilor generații în spirit european;
educarea profesorilor pentru a preda Europa în școală;
crearea unui parteneriat stratregic numit "We School
Europe” cu școli care doresc să realizeze o schimbare
radicală în curriculumul national, având la bază
formarea cadrelor didactice în tematic apredării
Europei în școală; dezvoltarea și diversificarea
utilizării metodelor de educație non-formală în cadrule
ducației fomale; crearea unui model flexibil de
curriculum "We School Europe”, ce poate fi adaptat și
îmbunătățit, pentru a-i asigura sustenabilitatea; stabilirea de contacte cu autorități naționale cărora
să li se ofere un model de predare a Europei în școală la nivel experimental, începând cu anul școlar
2019-2020; stabilirea de relații cu alte instituții educaționale care să respecte aceleași standarde
educaționale la nivel european; dezvoltarea acestui parteneriat prin includerea altor țări, în vederea
diseminării și valorizării la scară cât mai largă a experiențelor din cadrul proiectului; învățarea
valorilor Europei de către diferitele grupuri țintă implicate în comunitatea educațională la nivel
local (directorii școlilor, personalul administrativ, părinții, inclusiv bunicii și autoritățile regionale
pentru educație, mass-media și instituțiile locale).
Proiectul propune, de asemenea, și mobilități de învățare. Astfel, în perioada 12-17 martie
2018, Școala Gimnazialănr. 10 Suceava v agăzui un program de formare la nivel European pe
tematica proiectului, pentru 24 de profesori veniți din cele patru țări partenere. Programul va
cuprinde modele de metode active de predare a noțiunilor despre Europa la clasele primare,
exemple de predare integrate după modelul CLIL, programe ICT utilizabile cu dispozitive mobile –
competențe dobândite în cadrul unui proiect Erasmus+ al Asociației Regionale pentru Educație și
Dezvoltare intitulat ”LEAD – Learning and Education in Adult Development”, prin participarea la
două cursuri de formare, unul în Lituania și celălalt în Olanda, jocuri interactive și modele de
activități de învățare colaborativă. Alte mobilități de învățare se referă la elevi. Astfel, 10 elevi și 2
cadre didactice vor desfășura activități pe tematica proiectului timp de șapte zile în Estonia, după
care alți 10 elevi și două cadre didactice vor petrece 12 zile în Corigliano, Italia, în cadrul unui
schimb intercultural în vederea consolidării și valorificării experiențelor europene din cadrul
activităților proiectului.
Un alt parteneriat în care sunt implicate cadre didactice ale școlii se va derula în perioada
septembrie2017- august 2019 proiectul de parteneriat strategic Erasmus+, intitulat “Breed2Lead –
Factori schimbare în dezvoltarea unei noi generații de lideri”, coordonat de instituția cipriotă
Dekaplus din Limassol. Proiectul are ca partenerii nsittuții de educație a adulților din Austria,
Spania, Ungariașiuniversități de prestigiueuropene din Spania, Grecia, Cipruși UK
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Acest parteneriatare ca arii de interes: definirea profilului de lideri în rândul elevilor;
dezvoltarea unei metodologii care să fie aplicabilă în învățământul primar, pentru dezvoltarea
calităților de leadership; pregătirea unui program de formare și a unui set de materiale didactice
pentru aplicarea metodologiei menționate; stabilirea și definirea modelului de leadership al
societății actuale; dezvoltarea unei metodologii pentru copiii cu potențial și abilități de leadership
• îmbunătățirea practicilor educațonale actualep entrucopiii supradotați; crearea de condiții pentru
promovarea și valorizarea copiilor supradotați și cu abilități de leader; crearea unui pachet de
training (curriculum și materiale didactice) pentru formarea cadrelor didactice în cadrul noii
metodologii; oferirea de oportunități de implementare a unui leadership de calitate în cadrul
comunității, prin conturarea unui profil de leader. Proiectul se adresează în egală măsură:
autorităților educaționale care doresc să dezvolte programe ce vizează copiii supradotați; școlilor,
care necesită metodologii de identificare, evaluare și dezvoltare a copiilor cu potențial ridicat, în
condițiile actualei societăți; profesorilor, care au nevoie de competențe în a aplica noua metodologie
pentru copiii supradotați; copiilor supradotați, care au nevoie să devină parte a unui program
educațional în conformitate cu talentul lor; părinților copiilor cu potențial, care au nevoie pentru
copiiilor de acces la un sistem educațional care să le garanteze oportunitatea de a-șif olosi la
maximum potențialul de care dispun; comunității, care are nevoie de un nou profil de leader care să
reconfigureze ideea de competitivitate economică.
Proiectul va avea ca produse finale documente de diagnoză a copiior supradotați din
comunitățile instituțiilor partenere, document teoretic privind metodologia abordării copiilor cu
potential ridicat, un suport de curs și material didactic pentru cadre didactice, care vor participa la
un curs de formare, conferință finală, eveniment de multiplicare, ce se va desfășura în Budapesta,
Ungaria. Proiectul este o inițiativă îndrăzneață de abordare a metodologiei de lucru cu copiii
supradotați, în vederea descoperirii și formării uno rcalități de lideri, pentru noua generație de tineri
europeni.
Prin tematicile abordate, prin modelele de activități propuse, proiectele menționate vor
aduce o valoare adăugată educației pe care Școala Gimnazială nr. 10 Suceava o oferă elevilor săi,
instituția de învățământ validându-și, în felul acesta, statutul ”Școală europeană”, pe care anul
acesta l-a dobândit pentru a treia oară consecutiv. De asemenea, instituția va deveni școală resursă
și centru pilot de experimentare a documentelor realizate în cadrul acestora.
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DOCUMENTARE, INFORMARE ŞI RESURSE ÎN EDUCAŢIE
BIBLIOTECARUL ȘCOLAR DE LA CANONIC LA
TRENDSETTERDIGITAL ÎN HUB-UL EDUCAȚIONAL
prof. Daniela Argatu,
Casa Corpului Didactic “George Tofan “ Suceava
Trecutul sau prezentul, întreaga cunoaștere umană înseamnă evoluţia în timp a cărţii –
memorie a acestei lumi, cât şi previziune a sa. De la „cartea, leac pentru suflete” – o primă, sintetică
definiţie înscrisă pe frontispiciul bibliotecii din Teba, în urmă cu 5000 de ani – la cartea „voce vie şi
spirit care umblă” (S. Smiles) trebuie să ne raportă și la biblioteci și bibliotecari.
În ultimul deceniu gândirea biblioteconomică a trecut printr-un proces radical de
restructurare sub impactul mutaţiilor fundamentale produse de societatea informaţională, astfel încât
în multe ţări europene, termenul de biblioteconomie este asociat cu cel de ştiinţa informării
Așa se face că de la primul organizator de biblioteci românești, Petrache Poenaru (17991875), absolvent al Şcolii Politehnice din Paris, director al Eforiei Şcoalelor din Ţara Românească
și a introdus în Regulamentul Şcoalelor (1833) primele prevederi legislative privind bibliotecile
(alături de Nicolae Kretzulescu, August Treboniu Laurian, Gheorghe Asachi, Spiru Haret,
Alexandru Odobescu, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Ioan Bianu, Al Sadi Ionescu, Ioachim Crăciun ,
N. Georgescu-Tistu, Mircea Tomescu, Dan Simonescu, Corneliu Dima-Drăgan, Nerva Hodoş,
Eugen Boureanul, Emanoil Bucuţa, Cristache Georgescu, Getta Elena Rally, Mircea Tomescu,
Gheorghe Potra, Corneliu Dima-Drăgan, Gh. Popescu, Ion Ciotlos și continuînd cu Gheorghe
Buluţă şi Ion Stoica, Sultana Craia şi Victor Petrescu, Mircea Regneală şi Marcel Ciorcan, Elena
Tîrziman, ş.a.) 150 s-a ajuns să se vorbească de dezvoltare uluiotare a acestui segment educaționalcultural.
Bibliotecile școlare au avut o funcţie educaţională încă de la crearea lor, dar alinierea
României la obiective principale ale Uniunii Europeane precum dezvoltarea şi succesul societăţii
cunoaşterii şi al economiei a devenit o prioritate şi pentru sistemul educaţional românesc. S-au făcut
paşi importanţi în promovarea cunoaşterii şi inovării prin îmbunătăţirea calităţii şi eficacităţii
sistemelor de educaţie şi instruire prin promovarea programelor ce privesc educaţia şi instruirea şi
asigurarea accesibilităţii cetăţenilor la un mediu de informare şi formare pe parcursul întregii vieţi.
Alături de educaţia formală oferită prin sistemul educaţional instituţionalizat bibliotecile
școlare reprezintă forme de educaţie nonformală importante în dezvoltarea elevilor. Astăzi, rolul
educaţional al bibliotecii școlare/CDI este mult extins, el fiind vizibil şi în valorificarea colecţiilor
prin servicii şi produse documentare.
La nivelul sistemului de învăţământ din România, formarea elevilor pentru informare şi
documentare constituie un element esenţial pentru îmbogăţirea capacităţilor cognitive şi a
abilităţilor privind cele 8 competenţe - cheie ale procesului de instruire şi formare, cuprinse în
curriculumul naţional de învăţământ. Calitatea învăţării depinde în mare măsură de dezvoltarea
competenţelor informaţionale şi documentare ale elevilor (formarea deprinderilor de lectură şi de
tehnica muncii intelectuale; formarea abilităţilor de a identifica, localiza, evalua şi a folosi onest
informaţia), precum şi de susţinerea procesului de pregătire profesional ăcontinuă a bibliotecarilor
școlari.
Competenţa de a învăţa să înveţi, competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei
ca instrument de învăţare şi cunoaştere, atribute ale culturii informaţiei şi ale alfabetizării digitale,
150 Gheorghe Buluţă, Victor Petrescu. Galeria bibliologilor români, Târgovişte, Bibliotheca, 2003
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constituie provocări pentru bibliotecarul școlar/ profesorul documentarist – din structurile
infodocumentare (SID) integrate în sistemul de învăţământ.
În societatea contemporană, procesul educaţional este complex, iar formele educaţiei
(formală, nonformală, informală) sunt într-o permanentă interdependenţă și includ biblioteca școlară
/ CDI-ul.
Practcic vorbim de evoluția funcţiilor mai vechi ale bibliotecii – custodială, educaţională,
estetică la cea producătoare de informaţie, formatoare, de inserţie în social sau de la bibliotecarul
canonic la cel supraspecializat din ziua de astăzi, cu pregătire suplimentară în informatică,
advocacy, comunicare... și asimilat pe direcția revoluției tehnologice în bibliotecă.
De aceea, bibliotecarul școlar de astăzi trebuie să fie un trendsetter (to be a trendsetter deschizător de drumuri într-un anumit domeniu, inovator, responsabil cu imaginea bibliotecii
școlii/CDI) în hub-ul educațional (spațiu creativ de educaţie colaborativă iniţiat de bibliotecarul
școlar). Iar unul dintre lucrurile de bază pe care trebuie să le înţeleagă un bibliotecar școlar atunci
când încearcă să construiască imaginea bibliotecii este faptul că aceasta depinde de modul în care
este perceput acest spațiu fizic sau virtual de către utilizatorii ei, indiferent de vârstă. Odată ce eşti
credibil într acest domeniu, trebuie să see concentreze pe notabilitate.
Managementul resurselor umane se bazează astăzi pe evaluarea competenţelor, bibliotecarul
școlar devenind astfel „producător de cunoştinţe” şi „generator de competenţe” 151 în baza
competențelor, abilităţilor, cunoştinţelor tehnice şi atributelor personale care conduc îl la succesul
personal şi al bibliotecii școlare 152. Iar pentru obţinerea acestor competenţe sunt necesare câteva
adaptări, reevaluări, modalităţi adecvate de formare profesională a bibliotecarilor școlari: adecvarea
procesului de perfecţionare profesională la nevoile, domeniile de dezvoltare a acestora,
maximizarea potenţialului lor prin acumulări informaţionale, cognitive, tehnice, culturale etc.,
evaluarea şi autoevaluarea prin metode alternative și adaptarea la mutaţiile intervenite în relaţia
societate-profesie.

151

Marcel Ciorcan. Atributele fundamentale ale bibliotecii moderne (1), Biblioteca, nr. 1, 2006, p. 13-14
152 Euroreferential I&D, (Editia a 2-a revazuta integral), Volumul 1 si 2 Traducere vol.1 : Julieta Moleanu si Marie
Trancu-Boscoff, vol.2 : Nicoleta Marinescu
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LECTURA INDIVIDUALĂ ȘI UNIVERSUL COPILĂRIEI
bibl. Barbă Mariana
Școala Gimnazială Bosanci
Moto:
De unde sunt eu?Sunt copilăria mea.
Sunt din copilăria mea ca dintr-o țară.
Antoine de Saint-Exupery
Lectura cărților, încă din copilărie, constituie o activitate fundamentală pentru întreținerea
condiției intelectuale, îmbogățirea cunoștințelor și a limbajului, pentru cunoașterea indirectă a
diferitelor universuri și realități. Este una din puținele activități care ne deschid mintea la idei noi,
ajutându-ne în același timp să descoperim lumea, oamenii și pe noi înșine. Oamenii care au o
lectură bogată se deosebesc de ceilalți: experiența de viață este mai temeinică, gama sentimentelor
pe care le trăiesc este mai variată, posibilitatea de a înțelege bucuriile și suferințele altora este mai
mare. Nu o dată, fermecați de citirea unei cărți, cititorii au simțit că trăiesc aceleași emoții cu eroii
povestirii, au plâns și s-au bucurat împreună cu ei.
În condițiile educației permanente, școlii îi revine misiunea de a-i îndruma pe elevii cu
deprinderi temeinice de autoinstruire și autoperfecționare prin intermediul tuturor mijloacelor și, nu
în ultimul rând, prin mijlocirea cărții. La vârsta școlară, lectura are un rol hotărâtor în îmbogățirea și
dezvoltarea cunoștințelor elevilor, în formarea gustului pentru citit, în cultivarea și îmbogățirea
limbajului prin formarea și dezvoltarea unui vocabular adecvat. Școala este cea care trebuie să
cultive gustul și interesul copiilor pentru lectură, să dezvăluie frumusețile din scrierile naționale și
universale. Cititul este o activitate care, făcută din plăcere, implică total mintea și sufletul, e
aventură,descoperire, entuziasm și bucurie. Studiul pe băncile școlii va forma oameni cultivați și
specializați într-un anumit domeniu, însă formarea unei culturi presupune mult mai mult. Cultura se
formează numai prin activitatea constantă de cititor. Lectura nu constituie doar un proces de
asimilare a informațiilor, strict cognitiv, ci este și un important contribuitor la evoluția afectivă a
ființei umane, lipsa acesteia poate cauza anumite disfuncționalități, mai ales, în dezvoltarea copiilor.
Dacă în anii trecuți lectura și cartea își găseau locurile bine definite în rândul preocupărilor celor
mici, astăzi acestea două au fost treptat substituite de alte medii de cunoaștere precum internetul,
jocurile pe calculator și televizorul. Acestea sunt tot mai solicitate în detrimentul lecturii
individuale. Cu atât mai mare a fost impactul acestora asupra celor în cauză, cu cât rolul părinților
de a-și îndruma proprii copii s-a diminuat,chiar până la dispariția totală. Într-o lume guvernată de
computere se formulează tot mai des întrebări precum: Mai este cartea o făgăduință, o bucurie, o
călătorie prin suflete, gânduri și frumuseți, așa cum menționa poetul Tudor Arghezi? De ce trebuie
să-i determinăm pe elevi să citească din cărți? De ce să atingă foile de hârtie și să urmărească cu
privirea rândurile tipărite când, după accesarea unor adrese pe site, pot urmări tot ceea ce-și
doresc?
Rămâne așadar obligația școlii în colaborare cu Biblioteca Școlară, de a repune cartea în
drepturile ei. Trezirea interesului și a gustului pentru lectură implică pentru școală o responsabilitate
incontestabilă. Lectura literară pune la dispoziția copilului cunoștințe despre mediul înconjurător,
despre viața oamenilor și a animalelor, despre trecutul istoric al poporului, despre muncă și
profesiuni, educație cultural – artistică și moral – religioasă. Oricât de uluitoare sunt posibilitățile
unei mașinării din ce în ce mai acaparatoare precum computerul, tableta, laptopul sau telefonul
inteligent, acestea nu pot asigura atmosfera emoțională generată de citirea pe nerăsuflate a unei cărți
incitante. Iar dacă noi, adulții - dascălii sau părinții, ne vom găsi timp să ascultăm părerile copiilor
despre ceea ce au citit și-și doresc să citească, să trăim alături de ei călătoria palpitantă a
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personajului favorit, să le stimulăm capacitatea creativă, să-i încurajăm să se exprime dincolo de
tipare, vom putea realiza acea punte între puterea cărții, sufletul cititorului și realitate.
De aceea, încă din clasele primare este necesar să cunoaștem ce și cât citesc copiii,
respectând particularitățile lor de vârstă. Micii cititori trebuie inițiați și deprinși cât mai de timpuriu
cu utilizarea cărții ca premisă esențială a unei învățături eficiente. Copiii cărora li se citește de mici
vor învăța repede și cu mai multă ușurință să fie ei înșiși buni cititori, vor fi mai siguri de ei, vor
avea un univers sufletesc mai nuanțat și mai armonios. Cu cât li se citește mai mult copiilor, cu atât
sunt mai interesați să învețe să citească, dar în același timp au tocmai prin lectură un orizont mai
larg din toate punctele de vedere. Să le citim copiilor este cea mai ușoară și mai puțin costisitoare
metodă prin care îi putem ajuta să aibă succes la școală, construind în același timp o relație
sănătoasă și armonioasă cu copilul bazată tocmai pe trăirea frumoasă prilejuită de lectura
împreună.Din partea factorilor educativi este nevoie de răbdare, perseverență, voință, precum și de
model propriu. Copiii pot citi atât creațiile literare dedicate lor, cât și altele care, prin problematică,
frumusețea limbii și mesaj, interesează deopotrivă și pe adulți. În deprinderea elevilor cu studiul
individual, este de preferat un demers de înzestrare a elevilor cu metode în care să se angajeze activ.
În acest studiu, biblioteca școlară îi dezvăluie elevului, în modul cel mai adecvat, măreția tainelor și
își îndeplinește menirea de a descoperi elevilor gustul studiului și al lecturii, știința de a se informa,
deprinderile de lucru, independent de bibliotecă, de la orientarea în cadrul accesului direct la
publicații, selectivitatea și sistemul de lectură, dar mai ales capacitatea de lectură valorizantă.
Biblioteca şcolară are o sarcină educativă de mare răspundere. Ea trebuie să-şi facă
simţită prezenţa, să ştie să-şi dezvăluie în modul cel mai adecvat măreţia tainelor, să-i cunoască
bine pe cei ce doresc să-i devină cititor, să-i ofere fiecăruia cărţile şi instrumentele muncii cu cartea
necesare pentru şcoală, pentru viaţă.
Bibliotecarii școlari sunt aceia care trebuie să învețe elevul că lectura este o școală, dar nu o
școală cu catalog și recreație mare,ci o școală în care nu se predă ci se creează stări de spirit.
În studiul individual, elevii sunt îndrumați de către bibliotecar la o lectură atentă, să nu
citească grăbit sărind peste cuvinte sau rănduri, sensul cuvintelor necunoscute să fie căutat în
dicționare, să nu ocolească infomațiile care oferă date despre autor. Deasemenea bibliotecarul
trebuie să fie un consilier în domeniul lecturii, persoana care să îndrume cu înțelegere pașii celui
care pornește pe un drum de pionerat.
Gustul pentru lecturăse sădește încă din cea mai fragedă vârstă și se dezvoltă treptat în
clasele primare, în gimnaziu și liceu și rămâneo nevioe pe tot parcursul vieții, o activitate a omului
modern. Încă din copilărie, copilul trebuie permanent îndrumat către lectură și stimulat în a consulta
reviste și enciclopedii, bibliografii și dicționare, din curiozitate, plăcere și nevoie lăuntrică.
Bibliografie:
• Golu P., Zlate M. și Verza E., Psihologia copilului, Editura Didactică și Pedagogică, București,
1996
• Stoica Cornelia și Vasilescu Eugenia, Literatura pentru copii, Editura Didactică și Pedagogică,
București, 1996
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INSTRUMENTE DISPONIBILE UTILIZATORILOR ÎN CADRUL
BIBLIOTECILOR CONTEMPORANE
Bibliotecar BUDUI Anişoara
Bibliotecar GHERASIM Adriana Florentina
Biblioteca Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava
Avalanşa informaţională a ultimelor decenii a impus calculatorul ca mijlocul cel mai
eficient de a stăpâni căutarea cât mai rapidă a informaţiei. Prin cataloagele on-line puse la dispoziţia
utilizatorilor, informaţia căutată poate fi găsită rapid, fără a fi necesară deplasarea la instituţia care
prezintă interes pentru public. Prin intermediul Internetului sunt eliminate barierele de comunicare
impuse de graniţele fizice, economice sau sociale.
Dezvoltarea tehnologică şi nevoia de informare, tot mai rapidă a utilizatorilor, au impact şi
asupra profesioniştilor din domeniul informării. Fiecare bibliotecar este nevoit să ţină pasul cu
mediul informaţional aflat într-o continuă schimbare. El trebuie să-şi dezvolte abilităţile de a mânui
instrumentele şi tehnologiile multimedia, de a lucra în reţele, de a accesa, prelucra şi utiliza resurse
noi, în vederea oferirii unor servicii de calitate.
Structurile info-documentare trebuie să-şi adapteze în permanenţă activităţile pentru ca
produsele şi serviciile care le oferă să corespundă nevoilor şi aşteptărilor utilizatorilor. Bibliotecile
contemporane s-au adaptat şi pun la dispoziţia utilizatorilor săi mijloacele de informare constituite
din cataloagele acestora, întregul fond de publicaţii şi accesul la serviciile informatizate. Acestea
pot fi cataloagele tradiţionale sau moderne. Sistemul de informare tradiţional constă în următoarele
cataloage:
 Cataloage tradiţionale: cataloage pe suport fişe:

Alfabetic pe nume de autori şi titluri - pentru standarde şi descrieri de invenţii,
publicaţii monografice şi publicaţii periodice şi seriale;

Sistematic după sistemul clasificării zecimale universale – pentru publicaţii
monografice;

Speciale - pentru publicaţii monografice;
 Geografic - pentru publicaţii periodice şi seriale;
 Cronologic - pentru publicaţii speciale şi standarde.
 Cataloage tipărite:
- Buletine;
- Repertoare;
- Liste de termeni, tezaure, liste de descriptori;
- Index-uri.
 Cataloage on–line:
- Proprii;
- Naţionale;
- Internaţionale.
Deoarece cititorul este principalul beneficiar al unei biblioteci, se poate bucura de
programul de căutare ce permite investigarea catalogului electronic, denumit OPAC (Open Public
Access Catalogue). Acest modul de administrare a publicaţiilor oferă informaţii referitoare la titlul
publicaţiei, locul de apariţie, autorii, I.S.S.N - ul/I.S.B.N - ul şi numerele de intrare în bibliotecă.
Orice completare poate fi imediat accesată în serviciul OPAC, fără a provoca modificări
programului.
Utilizatorii au posibilitatea de a utiliza în cadrul bibliotecii, reţeaua Internet unde sunt
disponibile o multitudine de documente electronice, din toate sectoarele vieţii economico-sociale,
culturale şi politice. În cadrul bibliotecilor universitare, cele mai căutate sunt informaţiile
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educaţionale şi aplicative disponibile pe site-uri web. În perioada actuală, trecerea de la suport
hârtie la suport în format electronic, a creat pentru unii utilizatori probleme în găsirea rapidă a
informaţiei. Prin urmare, bibliotecile au venit în întâmpinarea lor, organizând servicii de referinţe
bibliografice, de diseminare a informaţiei. Serviciile de referinţe tradiţionale au în vedere asistarea
utilizatorului în căutarea informaţiilor prin consultarea documentelor tipărite, în timp ce prin
serviciile de referinţe informatizate înţelegem „servicii furnizate la distanţă sau în incinta
bibliotecii, care se bazează pe consultarea documentelor electronice (cataloage on-line, baze de
date, pe CD-ROM, bază de dată on-line sau resurse Internet).” 153
Prin serviciul de referințe se realizează diseminarea informaţiei, uşurând munca
utilizatorului. Bibliotecarul de la acest serviciu, efectuează selecţii cu privire la o temă sau o
personalitate. De exemplu, i se poate întocmi unui student aflat în dificultate o bibliografie
selectivă, asupra unei eventuale lucrări de licenţă/disertație/doctorat ş.a.
Aici, există catalogul de referinţe critice unde găsesc o multitudine de fişe analitice cu
informaţii asupra scriitorilor români şi străini apărute în toate publicaţiile, completate de serviciile
oferite on-line. Utilizatorii, indiferent dacă sunt cercetători, profesori, elevi sau studenţi, reclamă
permanent un evantai mult mai vast de surse de informare şi de resurse documentare.
Bibliotecile universitare şi alte structuri de informare şi documentare au reuşit să se
adapteze nevoilor sociale şi să joace un rol cheie în crearea, organizarea, stocarea, restaurarea,
conservarea şi disponibilizarea informaţiilor. „Dotarea cu tehnica de calcul vine în sprijinul
automatizării activităţilor de bibliotecă, ceea ce determină o mai rapidă disponibilitate a
documentelor pentru cititor” 154.
O bibliotecă informatizată se prezintă ca „o structură perfect unitară şi fundamental
eficientă în organizarea proceselor interne. Viteza activităţilor din lanţul achiziţie-organizarestocare-regăsire-utilizare a documentelor creşte enorm, informaţia despre fiecare document, în toate
momentele evoluţiei lui în câmpul biblioteconomic, este promptă şi exactă, iar capacitatea
utilizatorilor de a corobora date despre colecţie sporeşte semnificativ.” 155
Informatizarea are impact asupra patrimoniului bibliotecii (colecţiile de documente),
asupra proceselor operaţionale (toate activităţile de bibliotecă), asupra managementului de
bibliotecă şi asupra consumatorilor de informaţie. Ea aduce o optimizare a procesului informaţional,
o lărgire nebănuită a surselor de informare şi implicit a serviciilor oferite. Investiţia pentru
informatizarea bibliotecii este astfel justificată de eficienţa și eficacitatea desfăşurării activităţilor şi
de gradul sporit de satisfacere a nevoii de informare.
Diversificarea tipologiei documentare şi a modalităţilor şi a tehnicilor de acces la resursele
informaţionale a făcut ca bibliotecile să piardă, poziţia lor de lider în al furnizărilor de produse şi
servicii informative.
Sistemul informatic al bibliotecii trebuie menţinut în "actualitatea tehnologică" prin
eliminarea acelor echipamente depăşite fizic şi moral şi prin achiziţionarea unora noi. Suportul
tehnic al bibliotecii necesită extinderi "la nivelul cerinţelor de informare şi de lucru ale
utilizatorilor" astfel încât serviciile oferite, posibilităţile de acces la multiple baze de date, să se
alinieze în mod ascendent la calitatea şi modernitatea celor din mediul universitar.
Principala direcţie de dezvoltare a tehnologiei informaţiei este multimediatizarea.
Informatizarea poate rezolva probleme legate de conservarea resurselor documentare, stocările
paralele, dificultăţile accesului şi diseminării, reducerea timpului în procurarea informaţiilor utile,
relaţiile dintre utilizatori şi bibliotecă.
Serviciul multimedia „oferă posibilitatea de acces şi regăsire a informaţiei în sistem
electronic, care presupune baze de date, informaţii text, informaţii grafice şi sonore, stocate pe un
MARCU, Angela, Noi tendinţe în serviciile de referinţe din biblioteci, Bucureşti, Editura A.B.I.R., 2006, p.19
CURTA, Olimpia, Tehnologiile informării şi comunicării : suport de curs, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2006, p. 5
155
STOICA, Ion, Interferenţe biblioteconomic,. Constanţa, Ex Ponto, 1997, p. 43
153
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mediu electronic.” 156 Bibliotecile universitare deţin în colecţiile sale CD-uri. Acest tip de document,
pe suport magnetic înmagazinează informaţii multiple, condensate şi de acoperire largă a intereselor
de studiu şi cercetare.
În reţeaua Internet sunt disponibile o multitudine de documente electronice, din toate
sectoarele vieţii economico-sociale, culturale şi politice. Fiecare utilizator are posibilitatea regăsirii
mai multor tipuri de documente, evidenţiindu-se: jurnalele electronice Web, documente pedagogice,
documente de bibliotecă, colecţii, arhive, elementare de patrimoniu, documente publice, documente
legislative, documente tehnice privind reţelele şi informatica, statistici naţionale şi internaţionale,
documente personale, media prin Internet. Astfel, utilizatorului i se oferă posibilitatea de a se
consulta bazele de date ale altor biblioteci aflate uneori la sute de mii de km distanţă.
În acest mod electronic, un cititor/utilizator poate obţine:
 informarea despre documente existente în alte biblioteci;
 localizarea unui document de interes şi rezervarea acestuia pentru un eventual împrumut;
 consultarea unor documente şi informaţii disponibile pe medii electronice în alte sisteme de
informare şi documentare;
 preluarea din alte sisteme a unor înregistrări bibliografice de interes şi stocarea lor în
calculatorul propriu.
În condiţiile în care idealul bibliotecii virtuale – cu acces informatizat la reţele şi surse
digitale de informare – este obstrucţionat de precaritatea financiară, biblioteca românească trebuie
să se adapteze la schimbările unei societăţi în plină schimbare şi în plin proces de mondializare cu
mijloacele de care dispune, investind în inteligenţă vizionară şi creatoare.
Biblioteca virtuală ca instrument pus la dispoziţia utilizatorilor, cuprinde totalitatea
informaţiilor (text, imagini, sunet, film, animaţie) existentă în spaţiul Web. Este o bibliotecă
alcătuită din colecţii de date electronice aflate în mai multe „biblioteci electronice” interconectate
între ele prin intermediul reţelelor de calculatoare. Pentru a-şi aduce contribuţia la procesul de
educaţie, cercetare şi inovare, biblioteca trebuie să promoveze şi să valorifice colecţiile deţinute
prin intermediul mijloacelor electronice astfel încât să faciliteze accesul la informaţii cat mai exacte
şi mai complete.
Bibliografie:
• CURTA, Olimpia, Tehnologiile informării şi comunicării: suport de curs, Cluj-Napoca, Editura
Argonaut, 2006
• MARCU, Angela, Noi tendinţe în serviciile de referinţe din biblioteci, Bucureşti, Editura
A.B.I.R., 2006
• ORGA, Valentin, Introducere în biblioteconomie: curs, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2004
• STOICA, Ion, Interferenţe biblioteconomic, Constanţa, Ex Ponto, 1997
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CARTEA ROMÂNEASCĂ ÎN PERIOADA 1900 – 1940
Bibliotecar Roxana Chiriac,
Colegiul Naţional de Informatică “Spiru Haret” Suceava
In perioada premergătoare primului război mondial creşterea vieţii economice a permis
industriei tipografice o evoluţie rapidă şi diversificată.În stabilimentele grafice, dotate cu maşini
moderne, ateliere de litografie, zincografie, legătorie, s-au tipărit cărţi în tiraje ridicate şi în condiţii
grafice tot mai bune.
În anul 1912 existau 241 de tipografii şi 2200 de cărţi imprimate. S-a publicat multă
literatură românească, traduceri din literatura universală, clasică şi contemporană, manuale şcolare.
De asemenea, cartea ştiinţifică cunoaşte un avânt deosebit, oamenii de ştiinţă din diferite domenii
remarcându-se, prin operele publicate, în ţară şi în străinătate, unii impunându-se în ştiinţa
mondială: B.P.Haşdeu, A.D.Xenopol., Ov. Densuşeanu, V.Babeş, V.Conta.
Cărţile de cultură generală aveau o deosebită căutare, fiind tipărite în tiraje ridicate pentru
acea vreme, în colecţiile de popularizare a diverselor edituri: Colecţia Şaraga, Colecţia romanelor
celebre, Biblioteca pentru toţi, cea mai importantă colecţie de cultură generală iniţiată de librarul
Carol Muller şi continuată de Leon Alcalay. La începutul secolului XX-lea au mai apărut şi alte
asemenea colecţii de popularizare, precum: Biblioteca Minerva, Căminul, Biblioteca Dimineaţa,
Biblioteca Lumen.
Unele reviste şi ziare au desfăşurat activităţi editoriale. Astfel, în 1910, revista Flacăra şi-a
organizat o editură cu acelaşi nume pentru a publica lucrările scriitorilor grupaţi în jurul acestei
reviste, ca apoi să-şi facă apariţia şi colecţiile : Biblioteca Flacăra, Biblioteca istorică. Multe dintre
ziare au avut edituri proprii ca Universul şi Adevărul.
Marele istoric, Nicolae Iorga, continuând tradiţia cărturarilor din secolul trecut, în 1908, la
Vălenii de Munte, pune bazele unui aşezământ tipografic – editorial pentru ziarul său Neamul
românesc, dar şi pentru mare parte din lucrările sale. Şi Academia Română a desfăşurat o bogată
activitate editorială pentru promovarea cărţii ştiinţifice, cu ajutorul subvenţiilor primite din partea
statului şi a altor instituţii.
În 1910 prof. Grigore Creţu a publicat lucrarea Tipografia în România, de la 1901 până
astăzi, în care, în baza informaţiilor primite de la proprietarii tipografiilor, face cunoscută activitatea
tipografiilor din toate regiunile ţării.
În Transilvania numărul cărţilor româneşti este mult mai mic, de aceea, pe diverse căi, în
ciuda multor piedici, lipsa cărţilor a fost suplinită de circulaţia cărţii de peste munţi, prin
intermediul colportorilor de cărţi, între ei , remarcându-se Badea Gheorghe Cârţan, om simplu,
cioban din Cârtişoara, din apropierea Făgăraşului, şi cărturarul bibliofil Emilian Micu.
În Bucovina, la Cernăuţi, între tipografiile ce-au tipărit în germană, română, polonă, ebraică,
menţionăm tipografia ziarului Allgemeine Zeitung, înfiinţată în anul 1910.
În Basarabia, în condiţiile desfiinţării catedrelor de limba română, se tipăresc abecedare
ruseşti pentru moldoveni, dicţionare ruso-moldoveneşti, folosite ca materiale didactice în şcolile în
care elevii erau moldoveni.
Învăţătorul Gh.Codreanu, este autorul unui Abecedar rusesc pentru moldoveni (1897), şi a
unui Dicţionar în scurt pentru convorbiri ruso-moldoveneşti (1899) şi a două broşuri imprimate în
care încearcă să valorifice folclorul local.
În 1908, un grup de tineri compus din Nicolae Popovschi, Theodor Inculeţ, cu banii
moşierului Vasile Iancovschi, au tipărit pentru cititorii de la sate o culegere din povestirile
scriitorului Lev Tolstoi, pe vremea aceea interzis.A fost primul volum de literatură tipărit în limba
română.
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In această perioadă se observă un interes crescând pentru cartea ilustrată. În afara atelierelor
de litografie şi zincografie din cadrul marilor stabilimente grafice, în anul 1902, mai existau cinci
litografii, două zincografii şi activau 17 gravori.
Editura Minerva introduce un stil nou, naţional, în ornamentarea şi ilustrarea cărţii, inspirat
din conţinutul cărţiilor, din tradiţia tiparului şi scrisului românesc şi din arta populară românească.
Deseori, ilustraţia cărţilor poartă semnătura unor artişti de seamă ai vremii, care au creat în ”stilul
1900”. Editura introduce acelaşi stil naţional şi în legătura executată în pânză a exemplarelor
bibliofile.
După 1918, România cunoaşte o dezvoltare puternică în toate domeniile.În aceste condiţii
creşte numărul intreprinderilor poligrafice, de stat şi particulare, a căror dotare tehnică superioară a
permis o activitate editorială bogată şi variată.
Dintre editurile mai vechi Editura Casei Şcoalelor, îşi dezvoltă şi diversifică activitatea
scoţând de sub tipar pe lângă literatură didactică s-au editat titluri numeroase din domeniul ştiinţei
şi culturii în numeroasele sale colecţii: Biblioteca pentru copii şi tineret, Biblioteca pentru popor,
Biblioteca pentru traduceri din autorii clasici greci şi latini. În spiritul acestor schimbări, din anul
1927 editura adoptă denumirea Casa Şcoalelor şi a Culturii Poporului.
Din rândul noilor edituri s-au remarcat Cartea Românească, Cultura Naţională, Scrisul
Românesc şi Editura Fundaţiilor Regale pentru Literatură şi Artă, toate apărute în perioada 19191933.
Înfiinţată prin unirea unor tipografii şi edituri sau librării, editura Cartea Românească s-a
impus prin colecţia „Cunoştinţe folositoare”, editată în patru serii .
De asemenea, tot acestei edituri îi datorăm primele instrumente de informare bibliografică :
cataloage editoriale semestriale, Buletinul cărţii româneşti, o revistă lunară.
Editura Cultura Naţională a funcţionat în perioada anilor 1921-1938, când mari oameni de
ştiinţă s-au aflat la conducerea sa, respectiv, istoricul Vasile Pîrvan şi lingvistul Alexandru Rosetti.
Institutul de Editură şi Arte Grafice Scrisul Românesc a continuat tradiţiile editurii Samitca
din Craiova.S-a impus prin editarea manualelor şcolare, inclusiv cele de muzică. Dintre colecţii
amintim „Clasici români comentaţi” sub conducerea istoricului literar Nicolae Cartojan.
Editura Fundaţiei Regale pentru literatură şi Artă a debutat sub conducerea lingvistului şi
filologului Alexandru Rosetti. Şi a avut 21 de serii şi colecţii ce s-au bucurat de un interes deosebit.
Unirea de la 1918 a adus Bucovinei mai multe tipografii şi, mai ales tipografii romaneşti,
cum ar fi Glasul Bucovinei, din 1919, care a imprimat cotidianul cu acelasi titlu, lucrări ştiinţifice şi
literare.
După anul 1918 şi oamenii de litere din Basarabia s-au integrat în viaţa culturală a României
Mari, şi-au publicat operele în mari centre tipografice româneşti, au fost premiaţi de importante
organisme româneşti şi au fost menţionaţi în Istoriile literaturii române. Deşi nu s-au înscris ca mari
nume în peisajul cultural românesc, meritul scriitorilor basarabeni din toată perioada stăpânirii ruse
este de necontestat.
Datorită avântului luat de industria tipografică putem denumi această perioadă ca cea a
dezvoltării marilor edituri, în care cartea joacă un rol important!
Bibliografie
• Mitric Olimpia, Din istoria cărţii româneşti, Editura Universităţii, Suceava, 2002.
• Simionescu Dan, Buluţă Gheorghe, Pagini din istoria cărţii româneşti, Editura Demiurg,
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411

Școala Românească în Anul Centenarului Marii Uniri

CĂLĂTORII LITERARE
prof. Ramona Liana Chiricheş, Colegiul Tehnic ,,Samuil Isopescu” Suceava
bibl. Mihail Gabriel Chiricheş, Liceul cu Program Sportiv Suceava
Toţi călătorim, dar puţini dintre noi ştiu că despre spaţiul românesc sau despre oamenii care
au trăit în acest spaţiu se vorbeşte în romane. E nobil pentru noi să aflăm cum Montesqueuieu a
călătorit prin spaţiul românesc între anii 1728 şi 1732.
Montesquieu nu era firea care să privească de la fereastră şi să stea de vorbă cu regi şi
miniştri. El colinda, mergea pe jos; intra în cârciume, şi cu orice ocazie, ca şi în Transilvania,
cobora în mine. Aceste capricii nu puteau fi refuzate unui om de mare onoare precum Montesquieu,
baron şi membru al Academiei Franceze.
Nu ştiu dacă noi, astăzi, am avea curajul, curiozitatea şi talentul de a fi sinceri atât cu noi,cât
şi cu ce ne înconjoară, cu realităţile bune sau rele pe care le trăim.
Montesquieu nu va fi un critic sau un filosof ca cel din romanele sale, ci doreşte să cunoască
adevăruri, să se identifice cu oamenii care cred doar în adevărul de lângă ei şi-l trăiesc.
,,Când am călătorit în ţări străine m-am legat de fiecare din ele ca şi cum ar fi fost propria
mea ţară; am fost părtaş la soarta lor şi aş fi dorit ca fiecare dintre ele să se afle într-o stare
înfloritoare.”
Dorim să transmitem un exemplu de mare caracter prin oamenii care au redat şi au dat în
scris culturii, umanităţii şi posterităţii onoarea de a fi oameni simpli, dar trăind ca adevăraţi eroi.
Este deosebit faptul să ştim că un caracter puternic şi un om de cultură precum acest nobil a fost
,,părtaş”la viaţa de odinioară a celor ce au locuit pe pământ românesc.
După lunga sa călătorie unde Montesquieu a participat la rezolvarea diferitelor probleme
care nu-l priveau direct, dar îi privea pe contemporanii săi, se retrage pentru a-şi termina opera, şi
de ce nu, poate câteva gânduri pe care ni le-a lăsat, au fost inspirate de acest spaţiu pe care noi ar
trebui să-l respectăm mai mult, să-l promovăm, şi, de ce nu, să-l lăsam moştenire mai frumos.
Cu toţii am auzit de Dracula, celebrul personaj-vampir. Astăzi, cei mai mulţi îl vedem în
filme sau îl regăsim capestrăbunul vampirilor. Chiar dacă există poziţionări greşite ca repere
geografice, romanul lui Bram Stoker rămâne un ecou al spaţiului românesc şi al celebrului domnitor
Vlad Ţepeş.
Nu e de mirare că în romanul lui Stoker există confuzii geografice şi istorice, castelul
aflându-se pe un pisc inaccesibil, în Bucovina, dar sursele care i-au stat la îndemână nu au fost cele
mai precise. Libertatea detaliului pe care autorul o are la îndemână pentru a schimba datele după
cum doreşte poate fi un argument pentru geografia schimbată.
Elementul supranatural nu mai este fantezie; se transformă în credinţa în strigoi, draci,
duhuri rele. Imixtiunea miracolului în lumea reală produce groază, omul este copleşit de întâmplări
teribile a căror semnificaţie rămâne necunoscută.
Tocmai această confuzie, a imixtiunii, a necunoscutului, pare să o fi învăţat Stoker de la
folclorul nostru, iar legătura cu cel celtic este evidentă. Izvorul Carpaţilor este pentru Stoker unul
limpede, de aceea s-a inspirat de aici.
Ficţiunea românească este iniţial foarte remarcabil redată, dar slăbiciunile ei constitutive se
răzbună pe parcursul tratării.
Stoker este un moralist cu principii etice, dar bine ancorate în ocultism. De aici viitorul s-a
inspirat prin ecranizări numeroase cu versiuni pe seama lui Dracula, vampir şi toate la un loc.
Cartea a fort interzisă aproximativ două decenii deoarece, din punctul de vedere al
culturnicilor, cartea jigneşte sentimentele naţionale pentru că voievodul nici n-ar fi fost crud,
nicidecum dement, ci, datorită împrejurărilor, silit să procedeze sever faţă de otomani.
Cartea a fost scrisă de-a lungul unui sfert de veac, şi se înfăţişează cititorului cu calităţi şi
lipsuri pe care noi le putem vedea sau nu.
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Romanul a fost publicat în zeci de ediţii şi a fost tradus în nenumărate limbi, iar astăzi cartea
nu mai stârneşte senzaţionalul. Totuşi, cartea vorbeşte despre spaţiul românesc şi să nu uităm că de
aici, la castelul Bran, cozile la casa de bilete sunt formate din foarte mulţi străini. Acest fapt ne
dovedeşte că promovarea pe care o facepe cale literarăeste foarte importantă, iar detaliile sau
condimentele autorului nu jignesc, ci promovează. Literatura este valoroasă în orice fel: istorică,
geografică, literară etc.
Faima Cetăţii Colţ din Carpaţi, judeţul Hunedoara, a fost pusă în lumină de Jules Verne,
care, din iubire pentru misterioasa româncă Luiza, a scris cartea ,,Castelul din Carpaţi”. Foarte mult
timp cetatea a rămas în uitare, când, în urmă cu mai bine de un veac, i-a atras atenţia scriitorului
Jules Verne. Iniţial, cercetătorii au crezut că este vorba de Castelul Bran, dar au ajuns la concluzia
că este Cetatea Colţ, în urma unor amănunţite cercetări.
Jules Verne a făcut o călătorie în Transilvania unde a fost însoţit de o frumoasă femeie din
Homorod, iar acest lucru şi dragostea pentru ea a făcut ca frumosul peisaj românesc să devină
literatură universală de top.
Cred că este firesc să ne întrebăm cum a reuşit să admire şi să cunoască atât de bine
împrejurimile locului acest scriitor. Iată, pe scurt, un fragment de geografie a locului pe care, poate,
cei mai mulţi dintre noi, dacă nu toţi, ar fi necesar să o cunoaştem:
,,Sibiul este unul dintre cele mai de seamă târguşoare ale Trasilvaniei. Părăsindu-l, dai de
valea Jiului transilvănean, ce coboară până-n târgul Petroşani...Pentru a ajunge la Cluj e de ajuns
să urci către valea Mureşului, apoi prin Alba-Iulia, urmând cele dintâi rânduri ale Munţilor Bihor,
dai de capitala comitatului. Cale de cel mult douăzeci de mile.”
Dacă despre geografia locului autorul are o informaţie destul de exactă, iată un mic text care
vorbeşte despre obiceiuri culinare pe care, poate, le-a degustat de mai multe ori:
,,Ionas îi îmbia pe unii cu fiertură de porumb cunoscută sub numele de mămăligă....,
şnapsul care nu costă nici doi bani jumate paharul şi îndeosebi rachiul, ţuica straşnică a cărei
vânzare e considerabilă în ţara Carpaţilor.”
Iată cum călătoriile literare ne trezesc amintiri, poate dorul de a face excursii, poate
stimularea elevilor în a vedea cu ochii lor parte din istoria şi geografia noastră despre care vorbesc
puternici scriitori ce au scris cu zeci şi sute de ani inaintea vremurilor pe care le trăim.
Ne-a uimit, mai aproape de zilele noastre, cartea: ,,Pădurea norvegiană”. Iniţial, n-am ştiut
ce are de spus un autor japonez despre Norvegia, apoi am înţeles, nu era Norvegia, era o formaţie
care avea o melodie intitulată astfel. Nu vrem să vorbim despre carte, dar are vânzări impresionante.
Dincolo de toate acestea, în acest roman apare şi numele românului Eugen Ionescu, autorul teatrului
absurd, pe care, Watanabe, personajul principal al cărţii, îl studia la facultate şi de care autorul (în
calitate de narator), îşi aminteşte exact. Este realmente exemplar cum scriitorii de talie mondială ne
reprezintă pe mapamond şi noi, cu sau fără voia noastră, nu ştim! Exemplele ar putea continua, de
aceea să citim, să promovăm lectura, să ne promovăm pe noi prin noi!
Bibliografie:
• Montesquieu, ,,Scrisori Persane”, Chişinău, Editura Hyperion, 1993
• Bram Stoker, ,,Dracula”, Bucureşti, Editura Univers, 1990
• Jules Verne, ,,Casteluldin Carpaţi”, Bucureşti, Editura Rotech Pro, 1995
• Haruki Murakami, ,, Pădurea Norvegiană”, Bucureşti, Editura Polirom, 2016
• www. istorie-pe—scurt. ro
• rom.wikipedia.org
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ISTORIA BIBLIOTECII COLEGIULUI NAȚIONAL „EUDOXIU
HURMUZACHI”, RĂDĂUȚI, DE LA 1880 PÂNĂ ÎN PREZENT
bibliotecar Ciobara Andreea,
Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” , Rădăuți
MOTTO: „Cărţile au ochii stinşi. O bibliotecă frecventată zilnic este cu totul altceva. Fiecare
volum pare treaz şi în aşteptare. Sunt, în rafturi, cărţi necitite de mult, dar care nu se plictisesc
aşteptând, căci ştiu că o mână expertă le va adăposti într-un târziu, le va răsfoi sau le va muta pe
noptieră. Răbdarea cărţilor e infinit mai mare decât a oamenilor. Ele s-au obişnuit să vadă chiar şi
secole scurgându-se unele după altele.”
( Nicolae Manolescu, “Cărţile au suflet”)
După cum bine știm, o bibliotecă este o colecție privată de carți, deținută și administrată de
o instituție. Termenul provine din combinația termenilor grecești biblos (carte) și theke (cufăr).,,
Biblioteca este patria cuvintelor care au avut ceva de spus.’’, afirma Octav Bibere. Este o ușă care
ne deschide calea, oferind acces nelimitat spre numeroase vieți, a căror ficțiune irumpe realitatea,
creând un univers în care totul este posibil. Mereu se află în calea noastră și așteaptă doar să fie
deschisă. Adevărata universitate a visurilor noastre se regăsește în interiorul acestei instituții. Aici
avem oportunitatea să ne întâlnim cu mentalitatea, viziunile autorilor, cu persoane ingenioase care
au avut ambiția de a-și valorifica potențialul intelectual , și-au grădinărit în mod desăvârșit talentul
literar și ne-au lăsat o moștenire de neprețuit, cărțile, refugiul din realitatea contemporană și din
monotonia care tinde să ne cuprindă zi de zi. Principala menire a bibliotecilor şcolare este de a pune
la dispoziţia utilizatorilor întreaga informaţie necesară, precum şi instrumentele de documentare şi
metodologia de utilizare a lor. Bibliotecile şcolare sunt componente esenţiale şi indispensabile ale
sistemului de învăţământ preuniversitar, rolul lor primordial fiind de suport al activităţilor didactice
şi de cercetare. Bibliotecile şcolare sunt considerate ca fiind alcătuite din colecţii de cărţi, periodice
şi alte resurse documentare şi informaţionale pentru uzul elevilor şi al profesorilor.
Trebuie avut în vedere rolul bibliotecii în domeniul educaţional, precumși componenta de
organizare a resurselor cunoaşterii. Colaborarea între biblioteci şi şcoli, adică între planurile de
învăţământ şi şcoli este necesară pentru a corobora oferta bibliotecilor în materie de resurse
documentare şi de informare, pe de o parte, şi cerinţele informaţionale ale şcolilor, pe de altă parte.
În şcoala modernă contemporană au loc transformări, atât în legătură cu structura şi conţinutul
procesului instructiv-educativ cât şi în legătură cu tehnologia acestuia. Legătura şcolii cu ştiinţa, cu
tehnica şi creaţia literar-artistică, în genere cu viaţa, nu mai constituie în cele mai multe cazuri un
deziderat, ci un fapt real.
Scurt
istoric
al
Colegiului
Național
„Eudoxiu Hurmuzachi”
1 noiembrie 1872 –
încep
cursurile
la
Gimnaziul Inferior de Stat
din Rădăuţi cu limba de
predare germană; primul
director a fost cărturarul
Ernst Rudolf Neubauer;
*1 septembrie 1881 – liceul se întregeşte cu clase din cursul superior;
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1885 - Primul examen de bacalaureat .
1910- Deschiderea claselor româneşti.
1911 -Se înfiinţează biblioteca și capela şcolară.
1913-1914- Deschiderea clasei a V-a româneşti şi transformarea, în aprilie 1914, a claselor
româneşti în “Secţia Româno-Germană a Liceului de Stat în Rădăuţi”.
1924 - Apare revista şcolară „Muguri”
1948 -Liceul „Eudoxiu Hurmuzachi” devine Şcoala Medie Nr. 1, cu 11 clase.
1972 - Sărbătorirea centenarului liceului
1976- Instituţia se transformă în Liceul Industrial „E.Hurmuzachi”
1991 -Liceul redevine liceu teoretic şi se înfiinţează clasele cu profilul ştiinţe sociale.
1997 –125 de ani de la înfiinţare. Cu această ocazie instituţia noastră şcolară a primit titlul
de Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi”.
2012 – Unitatea de învățămînt sărbătorește 140 de ani de existență.
2016 – În unitatea școlară își desfășoară activitatea 47 de profesori titulari și învață 923
elevi.
2017 – 145 ani de la înființare.
Bazele bibliotecii au fost puse încă din 1880, cuprinzând literatură germană, greacă și latină,
în limbile respective, dar, din păcate, o mare parte din volumele și periodicele importante au fost
arse în curtea liceului, astfel numărul cărților în limba germană fiind tot mai mic. Neavând spațiu
suficient în urma războiului, multe s-au pierdut, iar aceste cărți nici măcar nu s-au inventariat. În
ciuda acestor inconveniente de natură istorică au rămas, totuși, încă multe lucrări de valoare în
fondul documentar al bibliotecii. În 1910, prof. Leonida Bodnărescu a donat unele cărți de literatură
română, ca mai apoi toată biblioteca sa, să devină parte componentă a bibliotecii liceului. Chiar de
la începuturile ei, biblioteca include două fonduri de carte: biblioteca profesorilor (
Lehrerbibliothek), formată în urma donației a 250 cărți și periodice de către primul director al
acestei școli, Ernst Rudolf Neubauer și biblioteca elevilor. În scurt timp, biblioteca fostei secții
române a liceului și-a sporit avuția, devenind un loc căutat de elevi.
Precum liceul, biblioteca a cunoscut o perioadă de faimă între cele două războaie mondiale;
după primul război mondial, directorul liceului, Isopescu Emanoil, a îmbogățit-o cu volume de
literatură română clasică și modernă, a făcut abonamente la publicațiile de seamă ale vremii precum
,,Viața românescă”, „Convorbiri literare”, „Boabe de grâu”, „Ramuri”, ș.a. Profesorul Ilie Vișan a
completat colecția bibliotecii cu volume ale scriitorilor contemporani, solicitând elevilor lecturi
intense din operele scriitorilor studiați la ore, cât și din cei necuprinși în programa școlară.
Direcțiunea, profesorii liceului în colaborare cu biblioteca, organizau activități dintre cele
mai diverse, precum comemorările și aniversările unor personalități și evenimente istorice precum:
Unirea de la 24 ianuarie 1859, Marea Unire, Proclamarea Independenței, Intrarea armatei române în
Bucovina, comemorarea lui Alecsandri, Eminescu, Creangă, Kogălniceanu, Tudor Vladimirescu,
Neagoe Basarab, Ștefan cel Mare, Eudoxiu Hurmuzachi, dar și serbări școlare cu recitări, șezători
literare, prezentări de carte nou apărute.
Tot la bibliotecă a luat ființă și revista liceului, care dateaza încă din 1924. A fost inițiată de
tânărul poet cu un destin tragic, Mihai Horodnic, ajutat de alți elevi dornici și poate neștiutori că
aveau să înceapă o tradiție și să scrie istorie: Iftimie Galan, Ionel Negură, Tit Cristian, Octavian
Munteanu, Eugen Prelipcean. Revista sa primit oficial numele de „Muguri”, fiind ocrotită de
Emanoil Isopescu, directorul liceului și de Ilie Vișan, profesor de limba și literatura română.
Considerăm că titlul sugerează ideea de continuitate, evoluție și renaștere.
Primul număr, multiplicat la șipograf, a apărut la 24 ianuarie 1924. În paginile ei au publicat
și elevi din liceele orașelor Siret, Gherla, Cernăuți: Emil Giurgiuca, Ștefan C. Cosmin și N. Tăutu.
Într-o primă serie revista a apărut cu intermitențe între anii 1924-1926. În 1926 a apărut numărul
dedicat inițiatorului Mihai Horodnic. Au apărut numere atât anual cât și lunar în diferite perioade.
Revista a reunit toate domeniile de interes ale elevilor: de la științe exacte până la literatură.
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Revista va continua să apară, câte un număr pe an, cu regularitate, între anii 1976-1980 .
Abia după revoluție, în 1992, se reia tradiția, editându-se câte un număr anual. Grafica
coperții a rămas în anumite tipare prestabilite, cu toate că pe parcurs a evoluat și au apărut mici
schimbări la nivel de prezentare. Deși la început cuprinsul prezenta chiar titlurile operelor, astăzi
acesta e structurat în funcție de diverse categorii. Din 1997 cele mai importante categorii rămân:
Cuvânt înaite, Muguri de altădată, Muguri de ieri, Muguri de azi, Debut și Din viața școlii.
Așadar, au trecut 93 de ani de tradiție în paginile uneia dintre „cele mai bune reviste
bucovinene din perioada interbelica”, după cum afirmă chiar Tudor Opriș în „Reviste literare ale
elevilor”, 1834-1974, astăzi cu titlul de Laureat.
În prezent, biblioteca Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi poartă denumirea de
Biblioteca ,,VASILE PRECOP”, după profesorul de Limba și literatura română, acest omagiu
fiindu-i adus în anul 2012, în semn de recunoștință pentru activitatea depusă în toți anii în care a
slujit în acest liceu. Soția acestuia repetă, la mai bine de 100 de ani de la înființarea bibliotecii,
gestul făcut de profesorul Leonida Bodnărescu, donând școlii o mare parte, din biblioteca personală
a profesorului Precop Vasile, în care regăsim, colecții ale revistelor „SECOLUL 20”, „Viața
Românescă”, critică literară, studii de literatură, ș.a. Această donație, pentru noi, are o
incomensurabilă valoare; cei care răsfoim luăm contact cu însemnările profesorului, însemnări care
fac ca aceste cărți să prindă viață, iar el să fie prezent mereu prin aceste cărți în biblioteca ce îi
poartă numele.
Fondul de carte al bibliotecii liceului are în prezent 27.790 de volume și 135 de Cd-uri și
Dvd-uri, în care regăsim documente istorice, carte veche, tipărituri deosebite prin vechime,
autografe ale unor personalităţi. Aceste documente au valoare multiplă; valoare patrimonială şi
bibliofilă, dată de vechimea unor volume, valoare istorică , valoare sentimentală – provenite din
donaţiile unor personalităţi marcante ale vremii, foşti profesori, foşti elevi deveniţi după absolvire
simboluri ale culturii, artei şi ştiinţei româneşti.
Cele 27.790 de volume din fondul bibliotecii sunt repartizate pe domenii ale cunoaşterii,
astfel:
• Generalităţi;
• Filosofie;
• Religie. Teologie;
• Ştiinţe sociale. Politică. Economie;
• Educaţie. Învăţământ. Instruire;
• Matematică. Ştiinţe naturale;
• Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică;
• Artă. Arhitectură. Muzică. Sport;
• Limbă. Lingvistică. Literatură;
• Geografie. Istorie.
Este de menţionat faptul că biblioteca colegiului posedă un număr impresionant de
documente de referinţă, care sintetizează date din anumite domenii ale ştiinţei, tehnicii sau culturii;
precum și aproximativ 2000 de dicţionare, enciclopedii, atlase, tratate, albume, organizate astfel:
dicţionare de limba şi literatura română;
dicţionare bilingve;
dicţionare specializate;
dicţionare enciclopedice;
enciclopedii generale şi specializate;
albume de artă;
tratate;
atlase de istorie;
atlase geografice;
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atlase zoologice;
atlase botanice;
atlase anatomice;
atlasul universului.
Sala de lectură cu 20 locuri este dotată cu un videoproiector și calculator conectat la
Internet. În acestă perioadă se realizează informatizarea bibliotecii cu ajutorul softului eBibliophil.
Biblioteca Colegiului Național ,,Eudoxiu Hurmuzachi” este dotată cu resurse informaționale
moderne și oferă elevilor și cadrelor didactice un spaţiu de lectură, comunicare şi informare, un
spațiu unde se desfășoară activități școlare și extrașcolare. Prin activităţile sale, biblioteca participă
la realizarea proiectelor educaţionale de informare și documentare pe niveluri de studii, profiluri,
specializări, răspunzând nevoilor de informare ale tuturor utilizatorilor. În cadrul bibliotecii școlare
se desfășoară activităţi prin care se urmăresc stimularea interesului pentru lectură, dezvoltarea
competențelor de comunicare și învățare.
Bibliografie
• BEJENARU, Petru, BEJENARU, Luca, BOTEZAT, Ștefan, GOREAC, Viorica, OLARU,
Marian, Compediu Istoriografic al Liceului Teoretic ,, Eudoxiu Hurmuzachi”, Editura Bucovina,
Iași, 1997
• OLARU, Marian, Colegiul Național ,,Eudoxiu Hurmuzachi”, Contribuții documentare,
1872-2008, editura Septentrion, Rădăuți, 2008
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PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND ATRIBUŢIILE COMISIEI
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
Administrator de patrimoniu, Grigoraş Angela
Grădinița cu Program Prelungit ”Așchiuță ” Suceava
Componenta 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei.
Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura
Elabor
at
Verific
at
Aproba
t

Nr.
crt.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Componenta 2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale.
Ediţia/revizia în
Componenta
Modalitatea
Data de la care se aplică
cadrul ediţiei
revizuită
reviziei
prevederea ediţiei sau reviziei
ediţiei
Ediţia 1
Revizia 1
Revizia 2
Revizia 3
Componenta 3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia/revizia.

Nr
crt
3.1

Scopul
difuzării
1.
aplicare

Exemplare
număr
2
1

3.2

aplicare

1

3.3

aplicare

1

3.4.

informare

1

3.5

aplicare

1

3.6

evidenţa

1

Compartiment

Funcţia

3
Management
educaţional
Management
educaţional
Management
educaţional
Managementul
calităţii
Managementul
instituţional
Management
instituţional

4
coordonator
CSU
Membru
CSU
Membru
CSU
coordonator
CEAC
Membru
CSU
Secretar

Nume
prenume
5

şi

Data
primirii
6

Semnătura
7

Componenta 4 Scopul Procedurii Operaţionale
Scopul acestei proceduri este de a descrie atribuţiile ce-i revin Comisiei pentru Situaţii
de urgenţă, în vederea gestionării riscurilor de incendiu, a situaţiilor de urgenţă,
identificarea, evaluarea şi controlul acestora prin măsuri organizatorice, pentru protecţia
preşcolarilor, a personalului şi a bunurilor împotriva efectelor situaţiilor de urgenţă.
Componenta 5. Domeniul de aplicare a Procedurii Operaţionale
Prezenta procedură se aplică tuturor cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar şi
nedidactic din unitate.
Componenta 6. Documente cu rol reglator
Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor.
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Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011;
Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă;
Ordin 163/2007 privind normele generale de apărare împotriva incendiilor;
Ordin nr. 181/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de
urgenţă;
Ordin 712/786 privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă
HG nr. 22/25.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea
autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie;
HG nr. 21/18.01.2007 pentru aprobarea standardelor de autorizare, de funcţionare provizorie
a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a standardelor de acreditare şi evaluare
periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
Legea nr. 87/18.01.2007 privind asigurarea calităţii în educaţie;
O.MEdC nr. 4925/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar;
Regulament de ordine interioară.
Note, scrisori metodice şi alte informări emise de ISJ şi MEN
Componenta 7. Definiţii şi abrevieri
7.1. Definiţii ale termenilor
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Termenul

Definiţia şi/sau dacă este cazul, actul care defineşte termenul

Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a
metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării
activităţii, cu privire la aspectul procesual.
Ediţie a unei Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale,
proceduri
aprobată şi difuzată.
operaţionale
Revizia în Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după
cadrul unei caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii
ediţii
operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate.
Situaţii de Eveniment excepţional, cu caracter non militar, care, prin amploare şi
urgenţă
intensitate, ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul înconjurător,
valorile materiale şi culturale importante, iar pentru restabilirea stării de
normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente,
alocarea de resurse suplimentare şi managementul unitar al forţelor şi
mijloacelor implicate.
Apărarea
rerezintă ansamblul integrat de activităţi specifice, măsuri, şi sarcini
împotriva
organizatorice,tehnice, operative, cu caracter umanitar şi de
incendiilor rmare publi publică , planificate, organizate şi realizate potrivit legii
2006, în scopscopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a
ndiilor şi asig măsurării, intervenţiei operative pentru limitarea şi
gerea a ince
ndiil ndiilor, în vederea evacuării, salvării şi
ecţiei persoanelor periclitat
t protejării bunurilor şi mediului împotriva efectelor situaţiilor de
ţă nţă ddeterminate de incendii.
Procedura
operaţională

Măsuri de Protecţia civilă este o componentă a sistemului securităţii
protecţie
naţionale şi reprezintă un ansamblu integrat de activităţi specifice,
civilă
măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter
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umanitar şi de informare publică, planificate, organizate şi realizate
potrivit prezentei legi, în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de
producere a dezastrelor,protejării populaţiei, bunurilor şi mediului
împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă.

7.2. Abrevieri ale termenilor generali
O.M.E.N
I.S.J
P.O.
P.S.I.
P.C.
S.U.
U.SC.
U.S.
C.E.A.C.
C.P.
C.A.
U.P.J.
I.S.U.
R.O.I.

–Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale
– Inspectoratul Şcolar Judeţean
– Procedura operaţională
– Protecţia şi stingerea incendiilor
- Protecţie Civilă
- Situaţii de Urgenţă
– Unitatea scolara
– Unitate structură
– Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii
– Consiliul profesoral
– Consiliul de administraţie
– Unitate cu personalitate juridică
– Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
– Regulamentul de Ordine Interioară

Componenta 8. Conţinutul Procedurii Operaţionale şi Resposabilităţi:
În primul CP de alegere a structurilor de conducere managerială, a comisiilor cu caracter
permanent şi temporar, se vor alege cadrele didactice ce vor forma Comisia PSI/SU; CA aprobă
componenţa comisiei şi elaborează atribuţiile şi responsabilităţile acesteia;
- Directorul emite decizie de constituire a comisie;
- Procedura este pusă în aplicare de către membrii Comisiei pentru situaţi de urgenţă care au ca
atribuţii:
- Membrii comisiei, pe baza strategiei naţionale de apărare împotriva incendiilor elaborează
strategii sectoriale în domeniul lor de competenţă, respectiv pentru fiecare compartiment funcţional
şi instituţie preşcolară;
- Membrii comisiei emit norme şi reglementări tehnice de apărare împotriva incendiilor, specifice
pe compartimente de lucru,, stabilesc împreună cu ISU, temele şi activităţile practic aplicative şi de
educaţie privind apărarea împotriva incendiilor, care se includ în planurile activităţilor extraşcolare
şi în programele de formare ale adulţilor.
- Comisia pentru Situaţii de Urgenţă efectuează instructaje, le consemnează în procese verbale, cu
luarea la cunoştinţă de către tot personalul didactic, personalul auxiliar şi cel nedidactic, prin
semnătură proprie.
- Comisia pentru Situaţii de Urgenţă elaborează măsuri de prevenire a incendiilor şi verifică
respectarea lor, cuprinse în ROI;
Comisia pentru Situaţii de Urgenţă întocmeşte rapoarte semestriale, informează conducerea
unităţii, stabileşte măsuri ameliorative:
- Selectează legislaţia în vigoare privind Situaţii de urgenţă;
- Achiziţionează şi gestionează fişele de instructaj pentru Situaţii de urgenţă;
- Efectuează instructajul introductiv general, periodic şi specific la locul de muncă;
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- laborează planul anual de măsuri pentru S.U.şi planul riscuri;
- ggstionează posterele, afişele şi etichetele de avertizare obligatorii din incinta grădiniţei
- monitorizeză exerciţiile de alarmare – evacuare
- colaborează cu I.S.U.
- Anual, responsabilul S.U. cuprinde în planul de activităţi, minim 2 exerciţii practice de alarmareevacuare pe semestul şcolar, cu participarea unui specialist de la ISU, care este informat printr-o
adresă trimisă de unutatea şcolară, prin care se solicită o persoană de specialitate din partea ISU,
menţionând data şi ora când are loc exerciţiul de alarmare- evacuare;
- Responsabilul comisiei împreună cu membrii răspund în mod direct de realizarea acestor
exerciţii ;
- concepe teste tip grilă de două ori pe an, pentru evaluarea personalul din unitate, privind normele
specifice situaşţiilor de urgenţă;
- Verifică dacă persoana desemnată prin decizie , instruieşte personalul conform tematicii şi
completează în carnetul personal.
- Verifică dacă tot personalul din unitate respectă normele pentru situaţii de urgenţă;
- Monitorizează modul de aplicare a procedurii
- Propune măsuri de îmbunătăţire a activităţilor cu privire la respectarea legislaţiei S.U.
- Comisia pentru Situaţii de Urgenţă întocmeşte rapoarte semestriale, informează conducerea
unităţii, stabileşte măsuri ameliorative:
Componenta 9 Reguli de procedură
Activitatea educaţională desfăşurată în cadrul unitatii scolare, poate fi afectată sau chiar
întreruptă în cazul declanşării unor situaţii de urgenţă provocate de: declanşarea unui incendiu, a
unui cutremur, defectarea instalaţiilor electrice, declanşarea unei epidemii.
În situaţiile în care incendiul, cutremurul, defectarea instalaţiilor electrice s-au produs în
timpul programului de funcţionare al unităţii, conducerea va constatata dacă sunt pagube
materiale, amploarea acestora şi dacă ele pot afecta desfăşurarea normală a procesului
educaţional.
În funcţie de rezultatul evaluării, poate fi reluată activitatea, redusă sau poate înceta, până la
refacerea condiţiilor de desfăşurare a procesului educaţional de siguranţă şi calitate.
Conducerea unităţii nominalizează persoanele care în cazul producerii situaţiilor de urgenţă ,
acordă primul ajutor medical, apelează telefonic serviciul de urgenţă “112”, precum şi înlocuitori
ai acestora.
Următoarele măsuri se iau atunci când evenimentele care pot genera situaţii de urgenţă şi se
produc în timpul desfăşurării procesului educaţional:
I. În cazul unui incendiu:
Prevenirea incendiilor se face prin prelucrarea normelor de protecţie a muncii şi PSI.
În cazul în care se declanşează un incendiu personalul încearcă să stingă incendiul utilizând
mijloacele de stingere din dotarea (extinctoare, , hidranţi, etc).
În paralel are loc evacuarea preşcolarilor şi alertarea pompierilor de către cadrul didactic de
serviciu sau un membru care răspunde cu activitatea PSI din unitate;
Exerciţiul de alarmare-evacuare presupune:
Folosirea semnalului acustic de alarmare la o oră prestabilită de comisia S.U. prin trei sunete
prelungi întrerupte, de către educatoarea de serviciu/membrii ai comisiei S.U./personal secretariat.
- Coordonatorul Comisiei pentru situaţi de urgenţă, anunţă alarmarea la dispeceratul de pază
şi protecţie, precizând în mod special simularea unui exerciţiu de alarmare-evacuare;
Personalul de îngrijire asigură întreruperea instalaţiilor de gaze naturale şi electricitate;
- Se deschid toate uşile de acces ale imobilului de către personalul de îngrijire, după caz,
personalul didactic de serviciu;
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În funcţie de poziţionarea sălilor de curs, educatoarele împreună cu copiii vor evacua
clădirea pe căile de acces cele mai scurte posibile până la evacuarea tuturor copiilor şi se vor
retrage în mod grupat în locul de adunare, unde se v-a face prezenţa;
- La semnalul unui membrilor al Comisiei S.U., întreg efectivul de preşcolari însoţiti de
personal vor reintra în imobil în mod grupat şi se va proceda la reluarea activităţilor curente;
- Comisia S.U. va urmări modul de desfăşurare a exerciţiului pe toată durata acestuia, iar
responsabilul comisiei va consemna în borderoul de evidenţă a exerciţiilor de alarmare-evacuare:
data, ora, membrii responsabili, observaţii cu privire la timpul de evacuare şi modul în care a fost
realizat.
II. În cazul unui cutremur:
- Preşcolarii sunt instruiţi să se adapostească sub mese. Se evită deplasarea în spaţiile fără
elemente de siguranţă (holuri, scări).
- Dacă este necesar, după încetarea mişcărilor seismice, cadrele l didactice împreună cu
personalul de îngrijire
evacuează preşcolarii în linişte, evitând producerea accidentelor,
conducându-i spre locul de adunare.
- În cazul unor vătămări corporale uşoare se acordă primul ajutor la cabinetul medical, iar în
cazul vătămrilor corporale grave se sună la “serviciul de urgenţă - 112”.
III. În cazul unei urgenţe medicale la grupă:
- Cadrul didactic de la grupă va alerta asistenta medicală de la cabinetul medical.
-Asistenta medicală va asigura acordarea primului ajutor şi va hotărâ dacă este necesară
chemarea ambulanţei fiind solicitată intervenţia serviciilor SMURD.
IV. În cazul apariţiei unor tulburări ale liniştii şi ordinii în incinta unităţii:
- Cadrul didactic de la grupă apelează la directorul unităţii care va anunţa Poliţia Locală
pentru gestionarea situaţiei;
- În cazul unor evenimente de mică amploare aceştia vor aplica sancţiunile prevăzute de
regulamentul şcolar în vigoare;
-Dacă evenimentele sunt majore cadrele Poliţiei Locală vor alerta conducerea unităţii şi
simultan superiorii lor sau ofiţerii Secţiei de Poliţie ce are arondată unitatea precum şi părinţii
reprezentanţi legali ai preşcolarilor;
În urma întocmirii raportului de către cadrele abilitate se aplică şi sancţiunile prevăzute de
lege.
Acestea se evidenţiază în fişa psihopedegogică a preşcolarilor implicaţi, dacă au fost
implicaţi.
V. În cazul declanşării unor epidemii
- Se contactează de către conducerea unităţii, Autoritatea de Sănătate Publică, pentru
aplicarea măsurilor stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice, pentru unităţile de învăţămân ;.
- Se informează cadrele didactice, părinţii copiilor cu privire la natura şi cauzele afecţiunii
care a generat epidemia, măsurile igienico-sanitare care trebuie luate şi obligativitatea consultării
unui medic, în situaţia apariţiei simptomelor afecţiunii.
- În cazul în care personalul didactic este afectat de epidemie şi orarul normal al activităţilor,
nu se poate desfăşura în condiţii de siguranţă şi calitate pentru preşcolari, conducerea unităţii va
anunţa IŞJ pentru a primi acceptul pentru restrângerea sau încetarea activităţii educaţionale, până la
restabilirea condiţiilor normale de funcţionare.
VI. În cazul acordarii primului ajutor în diferite situaţii:
1.Primul ajutor în cazul pierderii cunoştinţei:
- asiguraţi-vă că sunt deschise căile de acces ale aerului;
- aşezaţi persoana într-o poziţie laterală stabilă;
- verificaţi pulsul şi respiraţia persoanei;
- cel mai mare pericol pentru o persoană lipsită de cunoştinţă este blocarea
422

Școala Românească în Anul Centenarului Marii Uniri

căilor de acces a aerului.Cauzele blocării se pot datora limbii cazute la baza
gâtului, hemoragiei din nas sau gura. Corpii străini cum ar fi resturile de
vomă, dinţii rupţi şi sângele trebuie îndepărtate folosind degetele. Sângele se
îndepărtează cu o compresă sau o batista.
2. Primul ajutor în caz de hemoragie:
- exercitaţi presiune asupra punctului hemoragic;
- aplicaţi un bandaj compresiv;
3. Primul ajutor în cazul fracturilor:
- acoperiţi rana şi opriţi sângerarea;
- imobilizaţi pe cât posibil partea accidentată;
- preveniţi întreruperea circulaţiei;
- transportaţi accidentatul la spital;
- fractura unor oase şi rupturi în apropierea încheieturilor se produce
din cauza rezistenţei insuficiente.
- este posibil să fie nevoie de imobilizarea cu ajutorul atelelor.
- atela trebuie să fie suficient de lungă
- pentru a evita frecarea,captuşiţi atela;
- atela trebuie sa fie rigidă;
- ca material pentru atela se poate folosi metalul, plasticul, cartonul, etc;
4. Primul ajutor în caz de arsuri:
- răcirea imediată a zonei arse cu apă rece; răcirea locului previne
pătrunderea mai adâncă a arsurii în ţesuturile pielii.
- bandajarea trebuie facută cu comprese sterile;
- este important să menţinem zona arsă curată;
- tratamentul final în cazul arsurilor grave trebuie făcut de medic.
5. Primul ajutor în caz de leşin:
- poziţionează victima pe spate şi ridică-i picioarele până la nivelul
inimii, dacă este posibil;
- verifică căile aeriene pentru a elimina posibilitatea unei obturaţii şi fii
atent/ă dacă victima vomită;
- verifică respiraţia şi orice mişcare
- compresele cu apă rece aplicate pe frunte;
- dacă victima respiră, restabileşte fluxul sanguin ridicându-i picioarele
desupra capului.
- îndepartează cureaua sau articolele de îmbracăminte foarte strâmte;
- dacă victima nu-şi revine într-un minut şi rămâne în continuare
inconştientă, sună la urgenţe;
- dacă victima a leşinat în urma unor lovituri, îngrijeşte-te şi de aceste
vânatai sau răni;
- controlează sângerarea prin presarea rănii;
Ce să nu facem?
-Palmele pe care în disperare de cauza le dăm ca să facem ceva sunt cea
mai întâlnită greşeală. Nu ajută cu nimic, din contră, pot face rau. La
fel şi a încerca să turnam persoanei deja leşinate o băutură dulce pe gât.
Evident, ea nu mai poate înghiţi corect în acel moment, plus că
organismul nu foloseşte digestia pentru a-şi reveni la starea conştientă.
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6. Prim ajutor în caz de convulsii :
-asigurarea unui spaţiu moale pe care va fi întins pacientul:
- întoarcerea persoanei pe o parte
- a nu se ţine strâns pacientul
- a nu se introduce obiecte în gura pacientului sau a se încerca deschiderea
gurii;
- pacientul nu este în pericol de a-şi înghiţi limba+
- observarea caracteristicilor crizelor convulsive - durata, tipul mişcărilor,
direcţia mişcării capului sau ochilor. Aceste caracteristici pot ajuta medicul
în diagnosticarea tipului de crize convulsive.
7. Prim ajutor în caz de sufocare, înecare:

- poziţionează-te în spatele victimei;
- pentru a susţine victima în cazul în care îşi pierde cunoştinţa, poziţionează
un picior între picioarele victimei;
- plasează-ţi mâinile în jurul taliei şi apleac-o puţin în faţă;
- strânge un pumn, plasează-l la nivelul abdomenului superior (deasupra
buricului) şi apucă-l cu mâna cealaltă;
- strânge brusc şi împinge abdomenul în sus;
- repetă această operaţiune până când obiectul străin este expulzat;
- ai mare grijă dacă victima este un copil: strângerea trebuie să fie mai lejeră.
VII DIAGRAMA FLUX privind gestionarea situaţiilor de urgenţă
CP alege cadrele didactice ce vor
face parte din CSU
Alegerea responsabilului CSU

Stabilirea atribuţiilor conform ROI

Emitere deciziei de numire

Instruirea cadrelor didactice privind
ti
it ţiil d
ţă

Afişarea în locuri vizibile a măsurilor
ce se impun in diverse situaţii de
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Prelucrarea cu copiii a unor reguli ce
i
î it ţii d
ţă

Efectuarea unor exerciţii de
alarmare pentru a se observa
viteza de reacţie a cadrelor

Informarea părinţilor privind
importanţa semnalării oricărei
modificări a stării de sănătate a
copiilor şi anunţarea imediată a
cadrului didactic de la grupă precum
şi a conducerii unităţii de
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LECTURA ÎN BIBLIOTECĂ, FACTOR TERAPEUTIC ŞI DE EDUCAŢIE
PENTRU ELEVI
bibliotecar Hrițcu Aurica, CSEI.”SF.ANDREI” Gura Humorului
bibliotecar Ulian Luminița Violeta, Șc. Gimnazială “Ion Barbir” Capu Cîmpului
Biblioteca este o carte multiplicată la infinit:elogiul acesteia îi atinge deopotrivă pe cei ce o
scriu, şi pe cei ce ne familiarizează cu prezenţa ei. Sufletul ei este cartea scrisă de om sau poate de
Dumnezeu, prin intermediul omului.
Biblioteca şcolară, prin oferta de lectură şi documentare în numeroase domenii şi pentru
toate vârstele,cu informaţii asupra a ceea ce s-a petrecut şi se petrece în lumea noastră atât de vie şi
imprevizibilă este formată să coordoneze drumul cărţii şi să formeze gustul estetic al elevilor.
Trezirea gustului pentru valoare,este o misiune nobilă şi dificilă a oamenilor de suflet care oferă
cărţile ca pe nişte flori rare celor care vor să le pătrundă înţelesul şi pentru care cărţile sunt ceea ce
sunt aripile pentru păsări.
În bibliotecă,utilizatorul îşi formează anumite aptitudini ce vin să-i completeze educaţia.
Astfel începând cu alegerea cărţilor, a tematicii preferate, cu întreţinerea materialelor aflate în
custodie, se formează anumite deprinderi ce-i vor fi de folos în viitor. Cu totul diferit se pune
problema în condiţiile în care activitatea se desfăşoară cu copii cu CES, copii ce necesită o atenţie
deosebită. În aceste cazuri, relaţiile se bazează foarte mult pe comunicarea verbală, informaţională
şi afectivă.
În centrele în care sunt instituţionalizaţi copii cu CES, bibliotecile sunt elemente de bază,
deoarece asigură copiilor un climat propice realizării comunicării.
În procesul instructiv- educativ, atât în învăţământul general dar şi mai ales în cel special,
există prezumţia că elevul, mai ales în clasele mici , trebuie să înţeleagă toate cuvintele, noţiunile şi
conceptele utilizate de profesori, de manuale, de mijloacele tehnice de instruire. După parcurgerea
firească a perioadei preabecedară a textelor adecvate: cântece, poezii, proverbe şi zicători, ghicitori,
se poate trece la familiarizarea elevilor cu biblioteca şi astfel bibliotecarul, pe baza informaţiilor
primite de la ceilalţi factori educaţionali(învăţători, educatori) trebuie să stabilească punţi ferme de
comuniuni, astfel încât să determine o reacţie pozitivă a copilului în raport cu „fenomenul
bibliotecă’’. Prin tatonări repetate, întrebări din aproape în aproape însoţite de vizualizare,(cărţi
frumos colorate) se încearcă a găsi un corespondent comun cu elevul aflând lectura lui preferată,
autorul preferat. Cu răbdare copilul poate fi canalizat spre un anumit tip de lectură, care să vină în
ajutorul lui atât la ore, dar şi ca hrană spirituală.
Un colorit plăcut al desenelor, o ambianţă plăcută, muzică , televizor şi desene animate sunt
adevărate bucurii pentru copilul care păşeşte pragul bibliotecii.
Problema elevilor mari este mai complexă din punct de vedere al comunicării şi vehiculării
de informaţie. În aceste cazuri se impune o tratare selectivă în funcţie de tabloul psihologic,
dorinţele şi preferinţele copilului, programele şcolare impuse. În aceste condiţii se caută canalizarea
elevilor spre literatura care să-l sprijine la orele de limba română, să-i dezvolte vocabularul, simţul
estetic şi plăcerea pentru citit.
Unii copii se descurajează după prima lectură şi vor fi în pragul de a renunţa, apărând
sentimentul de inferioritate, care îl va îndepărta de carte. Dacă se va reuşi depăşirea acestui prag
prin recomandarea unei cărţi potrivite cu nivelul său de înţelegere, acesta va prinde curaj, va creşte
în proprii săi ochi, dobândind încredere şi mândrie că este la fel cu colegii lui.
Principiul fundamental al muncii cu cartea în condiţiile Centrului Şcolar, este să se cunoască
bine cartea, să se cunoască bine elevii şi să se desfăşoare activitatea pe baza tratării diferenţiate,
ţinând seama de posibilităţile fiecărui copil, ajutându-l prin toate mijloacele în dezvoltarea sa.
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În funcţie de ritmul individual, fiecărui cititor îi trebuie oferite cărţi cu un conţinut
stimulator şi g dificultate gradată. Arareori elevii noştri îşi pot alege singuri cartea, ei au nevoie de
ajutor pentru a nu se lăsa furaţi de aspectul exterior al cărţii sau ilustraţii. În afara muncii
individuale, de mare utilitate se dovedesc activităţile cu o mai largă participare: dimineţi de basm,
şezători literare, concursuri de recitări, de proverbe, prezentări din viaţa şi opera scriitorilor
sărbătoriţi în cursul anului.
În conversaţiile cu elevii trebuie să ţinem seama de unele defecte de vorbire ale acestora, de
capacitatea de a reda în câteva propoziţii conţinutul cărţii citite, încercând să nu le creeze complexe
faţă de colegi. Cazurile mai dificile se vor trata individual până la câştigarea forţelor proprii.
Un procedeu stimulator este păstrarea pe lângă evidenţa cantitativă, a unei evidenţe
„calitative” a lecturii, operând pe fişa individuală semne cromatice ( albastru pentru o bună
înţelegere, roşu pentru lectură superficială). Această evidenţă este stimulatorie pentru cititorii
avansaţi. Cei mai buni şi mai consecvenţi cititori vor fi premiaţi cu cărţi sau diplome; dorinţa de a
deveni un cititor consecvent va prinde rădăcini în sufletul multor copii.
Elevilor cu un handicap mediu trebuie să li se ofere o mai largă gamă de lecturi care îi va
ajuta să depăşească pericolul de stagnare pe plan intelectual.
Expoziţia de carte constituie încă o formă de stimulare a dragostei de lectură, a interesului
pentru carte. Aceasta trebuie să aibă un titlu generic, iar fiecare volum expus să fie însoţit de o
notiţă de prezentare care să stârnească interesul elevilor. Expoziţia are o deosebită valoare
educativă. Cu asemenea ocazii se pot iniţia activităţi de reparare a cărţilor deteriorate pentru a le
apropia ca aspect de cele din expoziţie.
Prin această muncă, biblioteca se va alege cu o nouă categorie de colaboratori utili, chiar
dacă aceştia nu sunt cititori fruntaşi, ci elevi care posedă doar abilităţi practice specifice.
O altă activitate agreată de elevi este : „Bibliotecar pentru o zi “
Prin această activitate mi-am propus să aduc elevii dincolo de primul contact cu biblioteca,
să le prezint o parte din munca meticuloasă care se desfăşoară în spatele „ cortinei ” pentru ca ei să
poată fi serviţi cu cartea (informaţia ) pe care o doresc.
În incinta primitoarei împărăţii a cărţilor, am prezentat elevilor documentele şi colecţiile
bibliotecii şcolii, modalităţile practice de organizare şi desfăşurare a activităţilor cu cititorii, precum
şi rolul lecturii în formarea personalităţii lor.
Scopul activităţii:
• Iniţierea elevilor în organizarea, rolul şi funcţia documentară a bibliotecii;
• Activităţi demonstrative - aplicaţii practice ale elevilor;
Elevii realizează activităţi demonstrative şi exerciţii aplicative privind completarea şi
întocmirea fişelor de lectură şi căutarea cărţilor pe raft.
În urma acestei activităţi elevii au înţeles cine sunt şi cu ce se ocupă bibliotecarii .
În bibliotecă copilul îşi formează anumite aptitudini ce vin să-i completeze educaţia, aici
totul se bazează pe comunicare. Începând cu alegerea cărţii, a tematicii preferate, cu întreţinerea
materialelor aflate în custodie, se formează anumite deprinderi ce-i vor fi de folos în viitor.
Activităţile venite în sprijinul îmbogăţirii lecturii elevilor au ca rezultat nu numai perfecţionarea
lecturii ci şi apropierea lor de bibliotecă, pe care o simt de partea lor, gata în orice moment să îi
ajute. Oricum intră în viaţa lor, lectura rămâne o importantă activitate culturală prin care se pun
bazele identităţii spirituale şi caracteriale, dacă valoarea cărţii este certă. Accesul liber la raft
constituie un factor pozitiv în frecventarea bibliotecii. Se permite astfel contactul direct al
cititorului cu cartea, deci o informare directă şi nestânjenită. Elevii au posibilitatea să se orienteze
şi să se familiarizeze cu colecţiile bibliotecii. Ei vor fi obişnuiţi să caute conform intereselor proprii,
să selecteze, ajungând să hotărască ce le-ar place să citească. Bibliotecarul poate interveni cu
recomandări directe când utilizatorul ezită în alegerea cărţilor. Informaţiile despre anumite lucrări,
aprecierile competente îl fac pe elevul cititor să-l preţuiască pe bibliotecar, să preţuiască biblioteca
şi să revină cu încredere şi plăcere.
427

Școala Românească în Anul Centenarului Marii Uniri

Elevii mai mari trebuie să se familiarizeze cu structura cărţii prezentându-li-se modul de
structurare a unei cărţi cum ar fi : părţi, capitole, subcapitole, paragrafe sau alineate.
Elementele constitutive ale conţinutului sunt:
• Prefaţa- expunere ce precede textul de bază al cărţii şi în care se dau unele lămuriri privind tema
tratată şi scopul urmărit. Când această expunere se află după textul de bază a cărţii, se numeşte
postfaţă ;
• Introducerea – articolul care iniţiază cititorul în conţinutul cărţii;
• Comentariile – prezente mai ales în ediţii ştiinţifice ;
• Bibliografia – este lista lucrărilor consultate ;
• Notele – se trec în subsolul paginilor şi conţin fişe bibliografice;
• Indicele (indexul) - liste de materii sau subiecte, de persoane sau de autori, alcătuite pentru a
uşura consultarea cărţii;
• Cuprinsul ( opisul ) – arată titlul părţilor, al capitolelor, ajutând cititorul să găsească partea
care îl interesează în mod deosebit ;
Cunoscând aceste elemente, elevii pot fi antrenaţi în activitatea de întocmire a fişelor
bibliografice, aspect important al tehnicii studiului individual legat, în special, de munca de
documentare. Utilizatorii trebuie să fie informaţi că :
BIBLIOTECA
• vine în întâmpinarea utilizatorilor pentru a-i ajuta să găsească rapid sursele de informare;
• urmăreşte dezvoltarea aptitudinilor creatoare ale elevilor prin efortul comun al cadrelor
didactice şi al bibliotecii, în domenii variate;
• invită elevii în atmosfera bibliotecii, oferindu-le acestora posibilităţile de a-şi însuşi informaţii
dincolo de ora de clasă, în domenii variate;
• facilitează şi îmbunătăţeşte obiectivele educaţiei ;
• creează şi întreţine la copii deprinderea de a citi şi a învăţa;
• formează dragostea pentru cunoaştere, cultură şi informaţie, condiţie absolut necesară în
societate;
• asigură accesul la resursele şi posibilităţile locale şi naţionale.
SCOPUL BIBLIOTECII:
• Formarea deprinderilor de documentare ştiinţifică într-o bibliotecă, a abilităţilor de comunicare
orală şi scrisă a elevilor prin crearea de activităţi care să pună în valoare fondul de publicaţii
existent.
• Să îmbogăţească cunoştinţele acestora în domenii variate, utilizând mijloacele clasice (acces
liber la raft, consultarea listelor bibliografice ) precum şi moderne de informatizare.
A fi bibliotecar înseamnă maturitate temperamentală, echilibru, cunoaştere, perseverenţă,
cultură, informaţie, pregătire, răbdare, spirit de prudenţă, amabilitate, simţ analitic, spirit critic,
creativitate, capacitate de sinteză, curiozitate intelectuală, rigoare etc.
Profesionistul din bibliotecă nu este un simplu angajat care difuzează cartea sau informaţia
în format tipărit. În raport cu utilizatorii bibliotecii el caută să înţeleagă interlocutorul, psihologia şi
personalitatea fiecărui beneficiar. El este un agent cultural şi educaţional, utilizează oportunităţile
pentru îmbogăţirea cunoştinţelor profesionale; face cultură la locul său de muncă, ştie să selecteze
din multitudinea de documente pe cele mai valoroase şi să le difuzeze în rândul utilizatorilor.
Acesta identifică cele mai importante elemente ale obiectivelor, ierarhizarea lor valorică;
prelucrează documentele în conformitate cu regulile domeniului biblioteconomic şi
bibliologic,organizează activitatea într-o bibliotecă după standarde specifice, fapt care presupune un
grad de profesionalism şi contact permanent cu utilizatorii şi cartea. Bibliotecarul este într-o
formare permanentă.
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Accesul la informaţie, la ştiinţă şi la cultură sunt drepturi fundamentale ale omului,care
împreună cu dreptul la educaţie sunt recunoscute peste tot în lume ca elemente cheie ale unei
dezvoltări durabile a umanităţii .
Cartea este în viaţa noastră un element central al creării unui psihic sănătos a unei culturi
generale, cu ajutorul ei putem să descoperim lucruri noi. Ea ne face să fim mai buni, ne ajută să
trecem mai uşor peste greutăţile vieţii,într-un cuvânt ne întăreşte.
Cartea este un mod de comunicare şi reprezintă o ordonare a cuvintelor la formele lor cele
mai expresive. A scrie este o artă, deoarece trebuie să ai dar pentru a putea să realizezi ceva de
calitate. Trebuie să ştii să îmbini, să aranjezi cuvintele în aşa fel încât cititorul să fie atras de ceea ce
citeşte şi să aibă posibilitatea să înveţe ceva din conţinutul lecturii. Sentimentele pot fi exprimate
prin cuvinte dar nu oricare dintre ele ci doar acelea ce provin din inimă şi care sunt una cu ceea ce
simte autorul.
Cartea este un îndemn pentru că citind una ,aceasta va constitui un imbold pentru a citi şi
altele; astfel reuşim să găsim răspunsuri la întrebările noastre. Cartea „ne face să trăim în afară de
minciună, nedreptate şi prejudecăţi” – afirma Mihail Sadoveanu. Această maximă a marelui scriitor
român ne atrage atenţia asupra unei mari calităţi a cărţii adică puterea de influenţare, puterea de a
te transpune într-o altă lume, o lume a fantasticului. Toţi cei care au acces la o bibliotecă vor fi cu
mult mai puternici sufleteşte şi psihic. Aceştia sunt cei care vor putea înfrunta mai uşor viaţa cei
care vor avea un vocabular mai bogat.
Cinstirea care i se cuvine cărţii, este ca şi cinstirea atribuită Evangheliei şi Bibliei, deoarece
este ceea ce avem nevoie, este ceea ce ne ajută mai mult decât ne putem imagina .Ea este o grupare
a cuvintelor, cuvintele fiind rostite fiecare cu altă inimă deci cartea înfăţişează inima în diferite
posturi.
Îndrumarea lecturii elevilor este o acţiune dificilă şi de durată. Eficacitatea îndrumării
lecturii depinde, între altele şi de cunoaşterea preferinţelor elevilor, în funcţie de vârstă,
temperament şi de ambianţă . În munca de îndrumare sistematică a lecturii, este important ca elevii
să citească,să fie în măsură să deosebească ceea ce este bun,util, constructiv şi educativ de ceea ce
este inutil, dăunător şi în sfârşit să-şi poată formula clar o opinie despre cartea citită.
Elevul trebuie să vină la bibliotecă nu numai din necesitate, el trebuie să vină şi cu plăcere,
cu dorinţa de a găsi ceva nou, ceva frumos care să-i rămână peste ani. Din punct de vedere
intelectual, lectura pregăteşte pentru reflexie , pentru formarea spiritului şi creşterea câmpului de
cunoaştere, dar pentru ca apropierea de cărţi să devină o deprindere trebuie să le insuflăm plăcerea
de a citi odată cu învăţarea alfabetului. Când gustul pentru lectură s-a format din primii ani de
şcoală, acesta rămâne pentru toată viaţa o obişnuinţă utilă.
Dacă vom reuşi să atragem elevii spre carte şi implicit spre lectură, ei vor reuşi să culeagă
din cărţile de valoare cele mai alese” fructe.”
O carte este o provocare pentru fiecare dintre noi.
Nu trebuie decât să profităm de această imensă comoară,să învăţăm s-o preţuim.
Bibliografie:
• ARGATU, Daniela, „ Ghidul bibliotecarului şcolar. Eurocompetenţe profesionale.”Iaşi, Edit. Stef,
2014
• BARTOŞ, Gh.,VLAD Budoiu „ Munca intelectuală. Îndrumări pentru cei ce studiază şi scriu”,
Editura Dacia, Cluj, 1971
• GEORGESCU– TISTU , Nicolae, „ Cartea şi bibliotecile - studii de bibliologie” , Editura
Ştiinţifică Bucureşti,1972
• NEACŞU, Ioan, „Metode şi tehnici de învăţare eficientă” , Editura Militară, Bucureşti, 1990
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SĂPTĂMÂNA BUCURIEI
Bibliotecar- Lupaescu Lacrimioara Floricica,
Școala Gimnazială Berchișești, Suceava
Titlul articolului este sugestiv, plecând de la proiectul cu același nume implementat de
biblioteca școlii în săptămâna Școala altfel- Să știi mai multe , să fii mai bun. Am ales să povestesc
despre munca noastră și experiența dobândită ca model de bună practică și inspirație pentru alți
colegi.
Prin “ Săptămâna bucuriei“, noi, cadrele didactice și elevii am învățat o lecție , pe care, în
egoismul nostru, nu o conștientizam : cu cât dăruiești mai mult, cu atât vei primi mai mult. Nu este
vorba doar de acte caritabile, despre a spune celorlalți de faptele tale bune sau de a te lăuda cu
donații făcute de tine . O privire caldă, o îmbrățișare sinceră, o mână strânsă, câteva cuvinte de
laudă și un simplu mulțumesc pot schimba ziua unei persoane. Uneori o pot face să devină mai bună
și îi pot aduce o oază de fericire, atunci când nimic nu pare a avea sens. Gesturile mici făcute din
suflet te îmbogățesc pe tine în primul rând, iar mai apoi, alină inimile celorlalți. Bucuria de a dărui ,
de a fi harnic, de a te bucura de tradițiile și obiceiurile neamului, bucuria de a citi o carte și de a o
da mai departe, bucuria de a face mișcare , sunt infinite când nu vin cu pretenția de a fi felicitat sau
iubit astfel, aducând liniște și energie pozitivă! Când trimiți un mesaj de apreciere cuiva, când aduci
mamei un dar deși ea nu cere, când ajuți un bătrân să ducă bagajul, când ajuți un coleg la teme, când
citești o carte de-a ta și o dăruiești unui coleg sărac, când ajuți părinții la treburile casei fără ca ei săți spună, când dăruiești o jucărie altui copil – acestea sunt cele mai frumoase fapte, făcute din
inimă. Să dăruim oamenilor dragi și nu numai cât mai mult și atunci când nu se așteaptă. Să învățăm
bucuria de a fi mai buni! Bucuria noastră și a copiilor , inclusiv a jocului e o stare de creativitate , e
o bucurie simplă, dar totală, în care ne construim o altă lume, cu alte reguli. Toate le putem face
voluntar, fără constrângere, din suflet. Voluntariatul are extraordinare valenţe educative, fiind o
formă de învăţare prin acţiune practică, care poate genera dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi,
reprezintă însă o modalitate prin care pot fi întărite şi susţinute valorile legate de comunitate, de
binele făcut aproapelui.
Scopul proiectului a fost de a forma copiii de la școala noastră în spiritul implicării
voluntare şi soluţionării unor probleme sociale, culturale, sportive şi educaţionale identificate în
școală și comunitate. Prin proiectul “Săptămâna bucuriei”, activităţile au fost proiectate şi
desfăşurate după nevoile identificate. O astfel de abordare schimbă şi echilibrează relaţiile de
putere pentru beneficiul copiilor şi drepturilor lor, mai ales pentru copiii aflaţi în situaţii de risc
(marginalizare socialã – unii copii de etnie rromã; risc de eşec (abandon) şcolar şi/sau familial; risc
de instituţionalizare.
Obiectivele proiectului -Responsabilizarea şi implicarea activă a elevilor în identificarea
unor nevoi sociale, culturale sau educaţionale din comunitate, în găsirea de modalităţi de
intervenţie, formarea unor deprinderi şi abilităţi de proiectare a activităţilor de voluntariat,
cultivarea spiritului de echipă, a abilităţilor de comunicare interpersonală, antrenarea fizică și
stimularea mentală a copiilor în diferite activități, dezvoltarea mai amplă de abilități prin lectură,
sport, muzică, dans, imaginație, dezvoltarea de competențe sociale, a spiritului civic, îndemn la
toleranță și solidaritate față de alți semeni prin implicare la diferite activități în comunitate,
educarea sentimentelor de prietenie , armonie , colaborare și bună dispoziție în relațiile de grup și
individual, dezvoltarea abilităților de comunicare eficientă, de lucru în echipă, de a fi mai bun, de
asumare a responsabilităților, dezvoltarea iniţiativei comunicative şi a gustului estetic al elevilor;
formarea unor calităţi moral – civice: cinstea, hărnicia, răbdarea, dragostea de oameni, de muncălegat de curăţenia de acasă și la școală, atitudinea justă faţă de colegi, respectul faţă de cei mari,
modestia și dorința de a dărui, conștientizarea și valorificarea patrimoniului cultural local prin
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păstrarea tradițiilor, obiceiurilor și datinilor populare, implementarea ideii de a face mișcare și de a
mânca sănătos.
Rezultatele obținuteDesfășurarea de activități in cadrul școlii și în comunitate .
Promovarea activităţilor la nivel intern (școală) şi extern (comunitate) şi realizarea de feedback.cultivarea sentimentului de a fi util şi a deprinderii de a da ceva din ceea ce ai primit;
În așteptarea lui Moș Crăciun și a Anului Nou, s-au desfășurat activități legate de tradiții și
obiceiuri populare ale locului.
În cadrul școlii s-au desfășurat campaniile- Fii darnic!, Fii harnic!, Fii păstrător de
tradiții!, Bucură-te, citind!, ”Citește și dă mai departe !” Fă mișcare pentru a fi sănătos! .
Avantaje- Aceste activități au un caracter larg interdisciplinar oferind cele mai eficiente și
oportune modalități de valorificare a tradițiilor și obiceiurilor populare, benefic pentru copiii noştri,
cărora să le oferim astfel posibilitatea unei întoarceri în timp, să cunoască aspecte din viaţa
comunităţii noastre de odinioară, să ştie ce înseamnă tradiţia românească şi să înveţe să păstreze cu
respect obiectele vechi, care ne definesc existenţa, atragem atenţia că „schimbarea peisajului
cultural este vizibilă în actualitate şi, dacă nu intervenim în favoarea conservării , riscăm ca, peste
ani, să nu mai avem ce conserva, iar acest lucru ne va face cu siguranţă mai săraci din punct de
vedere spiritual“, recunoașterea îndeletnicirilor și a meșteșugurilor străbunilor noștri, stimularea
interesului pentru lectură și susținerea activităților de întreținere și reabilitare a fondului de carte
existent în biblioteca școlii, motivarea utilizatorilor fideli, formarea deprinderii de a dona sau
împrumuta și altora cărți, încurajarea copiilor pentru înființarea unei mini-biblioteci personale,
conștientizarea importanței cărților în viața noastră. Copiii de la școala noastră au descoperit că
mișcarea nu doar te face mai sănătos dar te ajută să poți fi mai flexibil astfel unele activități care ți
se păreau înainte dificile acum ți se par ușoare , astfel s-au bucurat prin sport, muzică, dansuri,
lectură, hărnicie și nu în ultimul rând prin plăcerea de a dărui din puținul tău și altora.
Pe tot parcursul proiectului am fost ghidați de moto-ul
Învață bucuria de a dărui fără a cere ceva în schimb!
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PLAN DE AFACERI: ÎNFIINȚAREA UNEI GRĂDINIȚE
CU PROGRAM PRELUNGIT PARTICULARE

Administrator financiar, ec. Mărcușanu Vanda-Gabriela
Grădinița cu Program Prelungit ”Așchiuță” Suceava
I. Raportul de cercetare privind înființarea unei grădinițe cu program prelungit
particulară
Metoda cercetării
Aglomerația din sălile de clasă din grădinițele de stat, cu aproape 40 de copii, ar putea fi
evitată prin înființarea unei grădinițe cu program prelungit private, care să primească copii de toate
vârstele preșcolare, pe parcursul întregii zile, chiar și în vacanțe.
Pentru început, am ales ca metodă de cercetare o anchetă virtuală.În baza acestei metode am
realizat un chestionar cu 10 întrebări care ne ajută să observăm cât de fiabilă este această grădiniță
particulară. Acesta anchetă a fost împărţită în mediul online la colegi, numărul total de persoane
anchetate fiind de 31.În urma aplicării acestei anchete avem următoarele rezultate:
1.

În urma acestei analizei, majoritatea colegilor în proporţie de 60 % ar dori înființarea unei
grădinițe cu program prelungit private din cauza programului încarcat al părinților, iar 40% doresc
pentru calitatea educației cu grupe mai restrânse de copii.
2.
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În urma centralizării majoritate colegilor consideră că în meseria de educator, calitatea cea
mai importantă e ca acesta să aibă experiență, atitudine și sentimente față de copii, în proporție de
71%, alți colegi doresc o educatoare calmă, spontană, comunicativă, în proporție de 25,8%, în
minoritate sunt aceia care doresc cunoștințe bogate în literatură și artă, adică 3,2.

3.
Unul din principalul factor care influenţează o afacere este părintele şi care ar fi criteriile
după care se ghidează în alegerea grădiniței copilului său. Astfel pentru 71% contează calitatea
serviciilor, pentru 19,4% contează apropierea de domiciliu, iar 9,7% optează pentru cadrele
didactice cunoscute.
4.

În urma centralizării datelor privind programul de lucru al grădiniței, am constatat că 74,2%
dintre intervievați preferă intervalul orar 8,00-17,00, un procent de 22,6% prefer orele 7,00-19,00,
iar 3,2% orele 7,00-16,00.

5.
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Pentru un total de 74,2% din persoanele intervievate contează că primordial în a afla la
sfârșitul programului unei zile de grădiniță ce a învățat în ziua respective, un procent de 12,9% ce a
mâncat în ziua respective, iar un procent de 12,9% a răspuns altele.
6.

În urma centralizării majoritate colegilor (93,5%) au considerat benefică înființarea unei
grădinițe particulare în oraș, iar un procent de 6,5% au raspuns: poate.
7.

În urma centralizării datelor în cele mai mulți colegi (48,4 %) au fost dispuși să plătească lunar
pentru serviciile oferite de grădiniță între 200-500 lei, un rpocent de 45,2% au răspuns între 5001.000 lei, iar 6,5% peste 1.000 lei.
8.
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Ceea mai mare categorie de vârstă care au completat acest chestionar sunt cei între 20-30 ani
obţinând un procentaj de 71%, pe locul 2 persoanele cu vârsta peste 40 ani cu un procent de 19,4%,
pe locul 3 persoanele între 30-40 ani cu un procent de 9,7 %.
9.

Ceea mai mare categorie de intervievați sunt de sex feminin, adică un procent de 87,1%, iar persane
de sex masculine au răspuns 12,9%.
10.

Aşadar 73,3 % din persoanele anchetate sunt cu venituri între 1.000-3.000 lei, 16,7% au venituri
mai mici de 1.000 lei, iar restul de 10% au peste 3.000 lei.
Pentru înfiinţarea unei grădinițe particulare avem nevoie de foarte multă răbdare, studii de
fezabilitate analizate corect şi nu în ultimul rând de ambiţie. Potrivit acestei cercetări majoritatea
persoanelor intervievate ar vrea sa beneficieze de serviciile unei grădinițe cu program prelungit
particulară la noi în oraș, atâta timp cât există o reclamă despre acesteservicii, cât și de calitățile
acestora.
II. Înființarea unei grădinițe cu program prelungit particulară
II.1. Sinteza planului de afaceri
- Scopul planului de afacere este dobândirea unei imagini pertinente a pieței pe care vom evolua, a
competitorilor pe care îi vom avea și pentru a ne da seama daca ideea de afaceri este fezabilă din
punct de vedere financiar.
-Oportunitatea afacerii · În municipiul Suceavai, în acest moment, este un deficit de câteva sute de
locuri pentru preșcolari. Datorită creșterii nivelului de trai și lipsei locurilor în grădinițe, părinții
sunt dispuși să plătească mai mult pentru a le oferi copiilor lor condiții cât mai bune de educație. În
orașul nostru aproximativ 80% dintre copii au locuri în unitățile de învățământ preșcolar. Creșterea
exigenței părinților referitoare la educația copiilor. Soluția la aceste oportunități ar fi înființarea unei
grădinițe particulare, în oraș, care să ofere părinților o alternativă a învățământului preșcolar de la
stat și să le ofere copiilor o educație cât mai bună.
-Descrierea serviciului oferit - Înfiinţarea unei grădiniţe particulare are ca scop dezvoltarea unui
învăţământ particular, bine pus la punct, adaptabil preferinţelor părinţilor, începând de la nivelul
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copiilor preşcolari. Creşterea eficienţei personalului din România înseamnă timp investit de către
angajatul român în pregătire, în a deveni mai competent. Acest lucru înseamnă în prezent mai puţin
timp investit în familie. Oamenii sunt din ce în ce mai ocupaţi. În acelaşi timp fiecare doreşte să
ofere maximum familiei. Au crescut exigenţele referitoare la pregătirea copiilor odată cu accesul la
informaţii. Oamenii sunt din ce în ce mai dispuşi să plătească pentru un serviciu de educaţie de
calitate, în care copilului să i se urmărească evoluţia, să fie testat şi să fie tratat individual. Acestea
sunt premisele din plan social care creează în plan economic premisele dezvoltării sectorului de
grădiniţe private. Serviciile de bază oferite prin intermediul grădiniţei vor fi: educaţia, servirea
mesei, pauza de somn şi transportul copiilor la şi de la domiciliu. Fiind vorba de copii, părinţii sunt
preocupaţi în primul rând de condiţiile de igienă şi calitatea produselor alimentare servite copiilor.
De aceea o mare parte din investiţia pentru grădiniţă va fi concentrată în amenajarea ei şi în utilarea
acesteia. O parte din investiţii trebuie să fie orientate spre achiziţia de jocuri, cărţi, etc. Pentru a
avea succes trebuie implementate şi strategia de promovare şi preţ. Vom oferim condiţii de
excepţie, ne vom adresa clasei de top (manageri, experţi contabili, ingineri IT, ingineri, medici,
profesori etc.)
- Avantajele competitive vor fi: Raportul calitate / preț; Amplasarea grădiniței; Competența
personalului; Diversitatea şi calitatea serviciilor oferite diferentiază grădiniţa în faţa concurenţei.
Dimensiunea pieței și piața țintă; Clienţii sunt persoanele care au copii cu vârste în general cuprinse
între 2 şi 6 ani, oameni ocupaţi, care nu au timp în cursul zilei să aibă grijă de copii, dar sunt
preocupaţi de educaţia acestora şi care încearcă să găsească o alternativă la sistemul de grădiniţe de
stat. Ei sunt de obicei persoane tinere, cu venituri superioare, patroni sau angajaţi ai unor companii
multinaţionale, bănci, etc., ori cetăţeni străini.
II.2. Datele societății comerciale
Date de identificare a Grădiniţei cu Program Prelungit Particulară din Suceava:
Denumire instituţie: S.C. Preschool Grow S.R.L
Cod unic de înregistrare: 12345678
Cod CAEN: 8510 (învăţământ preşcolar)
Judeţ: Suceava
Adresă: Str. Ștefan cel Mare
Telefon/fax: 0230/xxxxxxx
E-mail: gradinitapreschoolgrow@yahoo.com
Emblemă:

II.3. Descrierea afacerii
Grădiniţa va fi situată în zona centrală a oraşului, într-un cartier vechi, liniştit şi cu multe
spaţii verzi, într-o clădire care să ofere copiilor siguranţă şi confort în spaţii luminoase şi
încăpătoare: săli de clasă, spaţiu de joacă, un loc pentru activităţi culturale, cabinet de logopedie,
cabinet metodic, centru de resurse pentru părinţi, birou manager, birou administrator patrimoniu şi
un birou secretariat şi financiar contabil;
Grădiniţa va fi conectată la internet, va avea centrală termică, bucătărie proprie, spălătorie şi
un cabinet medical.
Programul va fi flexibil, pe tot parcursul zilei (7:30-19:00) şi organizat adecvat vârstei
preşcolare prin activităţi de dezvoltare personală, educative, perioade de relaxare (somn, plimbări),
servirea principalelor mese (mic dejun, prânz, gustare);
Cadrele didactice, preponderant profesori de meserie, vor avea vechime în sistemul de
învăţământ şi o bogată experienţă profesională, personalul nedidactic (sanitar şi de îngrijire) va fi
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calificat şi recrutat cu grijă pentru îngrijirea copiilor şi menţinerea instituţiei într-o curăţenie
impecabilă. Personalul didactic auxiliar va fi format din: contabil, secretar, administrator şi casier.
Clădirea instituţiei, cu o suprafaţă de 1500 mp, Grădiniţa “Preschool Grow” va cuprinde:
- 6 săli de clasă;
- 6 spaţii pentru depozitarea materialelor didactice;
- 3 spaţii birouri (director, contabilitate - secretariat, administrator);
- un cabinet medical;
- un cabinet logopedie, consiliere;
- o sală de activităţi culturale, activităţi opţionale;
-o sală de joc, activităţi de dezvoltare motrică;
- 3 toalete pentru copii - la fiecare nivel;
- o toaletă pentru adulţi;
- un spaţiu vestiar pentru copii;
- două holuri de intrare în spaţiul grădiniţei;
- un spaţiu vestiar pentru personalul nedidactic;
- un cabinet metodic;
- un cabinet de resurse pentru părinţi;
- o arhivă;
- două oficii bucătărie (nivel I şi II);
- bloc alimentar cu circuite adecvate;
- spălătorie;
- o terasă;
- subsol tehnic;
- subsol pentru depozitarea legumelor;
Curtea grădiniţei, cu o suprafaţă de 500 mm, va fi împrejmuită cu gard.
În spaţiul verde al grădiniţei, copiii se bucură de tobogane, căsuţe, băncuţe, multă linişte şi verdeaţă.
ECHIPAMENTE AUDIO – VIDEO
- 10 calculatoare;
- două ecrane de proiecţie;
- 8 imprimante;
- un video-proiector;
- 5 televizoare;
- 4 DVD player;
- un flipchart ;
- 7 aparate foto.
BAZĂ MATERIALĂ
- jocuri şi jucării adecvate grupelor de vârstă;
- materiale didactice atractive, de calitate;
- echipamente sportive;
- instrumente muzicale;
- mobilier specific centrelor de interes ;
- auxiliare didactice ;
- costume populare ;
- costume, decoruri pentru spectacol
II.4. Modul de funcționare și managementul afacerii
Managementul firmei SC. Preschool Grow SRL va fi realizat de manager, cu ajutorul a 3
persoane cu rol administrativ cu experiență. În faza incipientă a afacerii, vom angaja o firma cu
muncitori care se vor ocupa de pregătirea terenului şi ridicarea clădirii grădiniței. Trebuie menţionat
faptul că vom apela şi la un specialist, în calitate de diriginte de șantier, care să supravegheze
organizarea șantierului până în momentul în care clădirea va fi ridicată.
Având în vedere că terenul este o donație, acesta există deja în proprietatea noastră, ca
urmare a unei moşteniri,
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Suma de bani necesară iniţierii afacerii va fi în primul an al afacerii necesită investiţii în
valoare de aproximativ 210.000 euro, sumă care acoperă doar ridicarea clădirii, celelate costurile
cu angajarea specialistului în domeniu, a muncitorilor, pregătirea terenului, dotarea grădiniței, va fi
calculate ulterior.
Lu
Lu
Lu
Lu
Lu
Lu
Timp
na 1
na 2
na 3
na 4
na 5
na 6
Activităţi
1. Organizare șantier
2. Angajare firmă construcții cu
personal
3. Achizițiemateriale
4. Alte achiziţii
5. Dotări
6. Supravegherea șantier
7. Elaborare politici de marketing
10. Achiziția utilajelor necesare
Grafic. Nr.1. Graficul estimat al proiectului
II.5. Planul si definirea pieței
Planul de afaceri reprezintă ghidul pas cu pas pe calea succesului afacerii. El constituie
mijlocul de implementare a obiectivelor și strategiei alese. El trebuie să se bazeze pe înțelegerea
clară a obiectelor firmei, a ceea ce se dorește a fi realizat de afacerea respectivă în viitor. Un astfel
de plan ajută la identificarea acțiunilor specifice activității, la organizarea și coordonarea lor.Pentru
a fi eficient, planul de marketing trebuie să fie construit în corelaţie cu planificarea şi gestionarea
generală a bugetului. Pe lângă secțiunea planului de marketing, planul de afaceri mai cuprinde
următoarele informații: locaţii, personal angajat, finanţe, alianţe strategice, viziunea, precum și
scopurile firmei.
Piața este în acest caz nelimitată. Copiii vor merge întotdeauna la grădiniţă; noutatea este
însă reprezentată de creşterea ponderii unităţilor de învăţământ preşcolar private în dauna celor
publice. Acesta este cea mai importantă modificare structurală a pieţei, în paralel cu diversificarea
serviciilor oferite de diverşi prestatori, în conformitate cu creşterea cerinţelor parintilor. Clienţii
sunt persoanele care au copii cu vârste în general cuprinse între 2 şi 6 ani, oameni ocupaţi, care nu
au timp în cursul zilei să aibă grijă de copii, dar sunt preocupaţi de educaţia acestora şi care încearcă
să găsească o alternativă la sistemul de grădiniţe de stat. Ei sunt de obicei persoane tinere, cu
venituri superioare, patroni sau angajaţi ai unor companii multinaţionale, bănci, etc., ori cetăţeni
străini.
Astfel, planul de afaceri trebuie realizat pe o perioadă de 2-3 ani și trebuie să conțină
următoarele secțiuni:
- plan de producție
- plan de marketing
- plan de resurse umane
- plan financiar
PLANUL DE PRODUCȚIE
S.C. Preschool Grow S.R.LSuceava va fi o grădiniţă paticulară înfiinţată din dorinţa de a
schimba practicile de educaţie pentru copii între 3 şi 6 ani. Grădiniţa S.C. Preschool Grow S.R.L
Suceava va asigura copiilor rechizitele necesare ce sunt folosite în timpul programului: cărţi de citit,
cărţi de colorat, caiete de exerciţii, creioane, carioci, creioane colorate, acuarele, pensoane, bloc de
desen, plastilină, hârtie glase etc. Toate acestea vor fi achiziţionate de la furnizori ca: S.C Sedcom
Libris S.A.; S.C SDG Group S.R.L.; S.C. Tipografie S.R.L. Pentru pregătirea meselor grădiniţa îşi
va achiziţiona materii prime, după consultarea unui medic primar, de la diferiţi furnizori cu care va
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încheia contracte şi anume: S.C Mopan S.A, S.C La Fantana S.RL, S.C Campofrio S.A, SC
Domagnis SRL, iar legumele şi fructele proaspete sunt achiziţionate direct de la producători în
funcţie de sezon. Pentru asigurarea şi păstrarea igienei în cadrul grădiniţei se vor folosi produse
pentru dezinfecţie şi sterilizare astfel încât copiii, care sunt predispusi cel mai ușor la boli să fie
protejaţi. Materialele necesare: săpun, hârtie, şerveţele, pastă de dinţi, periuţe de dinţi, dezinfectanţi,
praf de curăţat, detergenţi, etc. Toate acestea vor fi achiziţionate de la Procter&Gambel și Metro..
Cabinetul medical va fi dotat cu medicamentele şi instrumentele necesare pentru a se acorda în caz
de nevoie o îngrijire corespunzătoare. În acest scop se vor achiziţiona: medicamente de uz curent,
pansament, plasturi, vată, unguente, alcool sanitar. Toate acestea vor fi achiziţionate de la Farmacia
Sensi Blue.
PLANUL DE MARKETING
Cercetarea de marketing:
- Informațiile necesare redactării planului de afaceri au fost obținute prin intermediul internetului, al
cercetării de teren și al presei. · Institutul Naţional de Statistică · Ziarele: Cotidianul și Evenimentul
Zilei · www.9am.ro , www.parinti.com , www.edu.ro
- Informațiile pe care le-am aflat prin cercetare teoretică au fost: · Preturile practicate · Legislația ·
Furnizorii · Deficitul de locuri
- Informațiile pe care le-am obținut prin cercetare practică au fost: · Dotările necesare ·
Amplasamentul.
Produsul/serviciul:
Serviciile oferite de grădiniță sunt multiple, fiind de cea mai buna calitate: copiii cât și
părinții lor pot afirma acest lucru. Copiii între 2 si 6 ani au parte de un program prelungit, de la
orele 7:30 la orele 19:00.
Program: 7:00-8:15 – Copiii sunt aduși de către părinți.
8:15-9:00 – Micul dejun.
9:00- 13:00 - Activități frontale, Activități opționale, Activităț iextracurriculare
13:00-14:00 – Masa de prânz
14:00-15:00 – Program de somn
15:00-16:00- Programe creative: lucru manual, învățare de cântece.
16:00-16:30- Gustare
16:30-17:50- Program de voie pe terenul de joacî sau în camera de joacă
17:50-19:00- Pregîtirea copiilor pentru plecare
19:00- Plecarea împreună cu părinții.
NR.
DENUMIREA
ACTIVITĂŢI SPECIFICE
CRT.
SERVICIULUI
1.
Serviciul educaţional - educaţie conform curriculumului naţional;
- curriculum la decizia grădiniţei;
- elaborarea proiectelor educaţionale;
- derularea unui program atractiv de activităţi educative şi
extraşcolare;
2.
Serviciul de asistenţă - servicii medicale prin cabinetul metodic;
- existenţa cadrelor sanitare medii în instituţii;
medicală
- asigurarea unui program eficient de activităţi sanitare;
- respectarea regulilor de igienă în spaţiile destinate
preşcolarilor;
- prezenţa o dată pe săptămână a unui medic pediatru;
3.
- asigurarea unui meniu adaptat nevoilor de dezvoltare ale
Serviciul nutriţional
copiilor preşcolari;
- proiect educaţional pentru o alimentaţie sănătoasă;
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- existenţa blocului alimentar renovat conform standardelor;
- consum de alimente proaspete;
- consum zilnic de legume şi fructe;
- consum zilnic de lapte, apă, etc;
- calcularea periodică a caloriilor.
4.
Serviciul de îngrijire, - îngrijitoare care se ocupă de copii la toaletă;
- îngrijitoare cu atribuţii specifice pentru sprijinirea copiilor la
ocrotire
servirea mesei;
- îngrijitoare care efectuează curăţenia, dezinfecţia spaţiilor;
5.
Serviciul de asistenţă - existenţa cabinetului de logopedie dotat cu mobilier şi
materiale adecvate;
logopedică
- existenţa unui specialist în logopedie de 2 ori pe săptămână.
6.
Serviciul de consiliere - se realizează prin cadrele didactice
-existenţa spaţiului / prezența unui specialist
Poziţia pe piaţă: serviciile prestate intră pe o piaţă încă în dezvoltare pe această ramură la
noi, în România, unde cererea produsului depășește cu mult oferta.
IŞJ
ŞCOALA

OBIECTIV
Dezvoltarea
instituţiei
preşcolare

PERSONALUL
INSTITUŢIEI

FAMILIA
DSP/DSV

UNIVERSITATE

Organizaţii
nonguvernamentale

MEDIUL
DE
AFACERI

Analiza grupurilor de interes pentru dezvoltarea instituţiei
Strategia de promovare a produsului/serviciilor:
Reclama: Bannere
Panouri publicitare
Site-ul grădiniței
Rețele de socializare
Publicitate: Spoturi publicitare la televiziunea locală.
I.

Întocmirea celor trei variante
de proiect de investiţii ce vor sta la baza calculelor indicatorilor de eficienţă
economică a investiţiilor
Am propus 3 variante de proiect:
Tabel. Nr.1. Variantele de proiect
Nr. crt
Indicatori
U.M.
P1
P2
P3
Investiţia
1.
totală(It)
320
300
280
mii
din care:
euro
- anul 1
100
100
80
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

- anul 2
- anul 3
Capacitatea
anuală de
producţie(qh)
Valoarea
anuală de
producţie
Qh(Vh)
Cheltuieli
anuale de
producţie(Ch)
Durata de
funcţionare
eficientă(D)
Profitul
anual(Ph)Profit
= Vh-Ch
Profit
total=Ph*D
Durata de
execuţie(d)

100
120

100
100

80
120

mii

80

70

60

mii
euro

240

210

180

mii
euro

100

90

80

ani

15

15

15

mii
euro

140

120

100

Mii
euro

2100

1800

150

ani

3

3

3

III.1. Calculul indicatorilor statici de evaluare a eficienţei economice a proiectelor de
investiţii
It
1. Termenul de recuperare: T =
Ph

T

1

T

2

T

3

320miieuro
euro = 2.28ani
140mii
300miieuro
=
= 2.5ani
120miieuro
280miieuro
=
= 2.8ani
100miieuro

=

2. Coeficientul de eficiență economică: e =

Ph
It

140miieuro
= 0.44 euro Ph/ 1euro investit
320miieuro
120miieuro
e2 =
= 0,4 euro Ph/1 euro investit
300miieuro
100miieuro
e3 =
= 0.36 euro Ph/1 euro investit
280miieuro

e1 =

3. Randamentul economic al investiţiei: R =
R1 =

Pt
−1
It

2100miieuro
− 1 = 5.56 euro Pt/1 euro investit
320miieuro
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1800miieuro
− 1 = 5 euro Pt/1 euro investit
300miieuro
1500miieuro
R3 =
− 1 = 4.36 euro Pt /1 euro investit
280miieuro
III.2. Calculul indicatorilor imobilizărilor
Se vor calcula indicatori imobilizărilor pentru cele trei variante de proiect, ştiind că
fondurile se cheltuiesc la începutul anului adică k=1.
R2 =

d

1. Mărimea imobilizărilor totale: Mi = ∑ Ih(d − h)
h =1

Mi 1 = 100(3-1+1)+100(3-2+1)+120(3-3+1)= 620 miieuro/ imobilizări totale
Mi 2 = 100(3-1+1)+100(3-2+1)+100(3-3+1)= 600 miieuro/ imobilizări totale
Mi 3 = 80(3-1+1)+80(3-2+1)+120(3-3+1))= 520 miieuro/ imobilizări totale
2. Pierderi din imobilizări(efectul economic al imobilizărilor): Ei = Mi × e
Ei 1 =620 mii euro × 0.44= 272.8 mii euro pierderi din imobilizări
Ei 2 =600 mii euro × 0.4= 240 mii euro pierderi din imobilizări
Ei3 =520 mii euro × 0.36= 187.2 mii euro pierderidin imobilizări
3. Efectul economic specific imobilizărilor:
Ei
a) în funcţie de capacitatea de producţie: ∫ =
qh
272.8miieuro
∫ 1 = 80mii = 3.41 euro pierderi
240miieuro
∫ 2 = 70mii = 3.43 euro pierderi
187.2miieuro
∫ 3 = 60mii = 3.12 euro pierderi
Ei
b) în functie de valoarea producţiei: ∫ ' =
Qh
272.8miieuro
∫ '1 = 240miieuro = 1.14 euro pierderi la 1 euro producţie obţinută
240miieuro
∫ '2 = 210miieuro = 1.14 euro pierderi la 1 euro producţie obţinută
187.2miieuro
∫ '3 = 180miieuro = 1.04 euro pierderi la 1 euro producţie obţinuta
Ei
c) în funcţie de valoarea investiţiilor totale: ∫ ' ' =
It
272.8miieuro
∫ ' '1 = 320miieuro = 0.85 euro pierderi la 1 euro investit
240miieuro
∫ "2 = 300miilei = 0.8 euro pierderi la 1 euro investit
187.2miieuro
∫ "3 = 280miieuro = 0.67 euro pierderi la 1 euro investit
III.3. Indicatorii propuşi de metodologia Băncii Mondiale
Pentru calcularea indicatorii Băncii Mondiale avem nevoie de o rata de actualizare pe care o
luăm din formula costului mediu ponderat.
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Rata de actualizare = Costul mediu ponderat al capitalui
 CMPC = Σ xi * ci
xi = ponderea sursei de finanţare i în totalul capitalului
investit;
ci = costul aferent sursei de finanţare i
Capital propriu = 30% , r =15%
Credit = 70% , rata dobânzii la depozit=9%
CMPC = (x 1 * c 1 )+( x 2 * c 2 )
CMPC =(30% * 15%) + (70% * 9%) =10.8= 11%
Randamentul capitalului propriu a fost ales de către noi, considerând că acesta este
randamentul ce îl putem obține din investirea sumei de 90.000 de euro într-un fond de investiții.
Rata dobânzii la creditare, este preluată în urma unei analize efectuate pe site-ul băncii ING.
PROIECT NR. 1.
1) Angajamentul de capital
d
1
= 784.78 mii euro
Kta = ∑ ( Ih + Ch) x
(1 + a ) h
h =1
2) Raportul dintre Vta şi Kta şi avantajul net actualizat
Vta 1261.89miieuro
=
= 1,6 >1 => cheltuielile cu investiţia si producţia sunt acoperite cu
Kta
784.78miieuro
veniturile realizate. Deci, firma îşi acoperă toate cheltuielile din veniturile realizate.
3) Venitul net total actualizat
r=

d

VNta = −∑ Ih *
h =1

D
1
1
1
+
= 477.11
* ∑ CFh *
h
d
(1 + a ) h
(1 + a )
(1 + a )
h =1

mii euro> 0 => situaţia in cazul

proiectului de investiţii considerat este favorabilă, deoarece cheltuielile sunt acoperite şi se
înregistrează şi un profit suficient de mare. (Vezi anexa 5).
4) Rata internă de rentabilitate
VN ta+
RIR = a min + (a max − a min )
VN ta + + VN ta −
18.66
= 12..37%
18.66 + 13.02
RIR = 12.37% > 11%, un nivel bun al indicatorului, proiectul poate fi acceptat.
RIR = 17% + (21% − 17%)

PROIECT NR.2
1) Angajamentul de capital
d
1
= 717.5826mii euro
Kta = ∑ ( Ih + Ch) x
(1 + a ) h
h =1
2) Raportul dintre Vta şi Kta şi avantajul net actualizat
Vta 1104.15miieuro
r=
=
= 1,5 >1 => cheltuielile cu investiţia si producţia sunt acoperite cu
Kta
717.58miieuro
veniturile realizate. Deci, firma îşi acoperă toate cheltuielile din veniturile realizate.
3) Venitul net total actualizat
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d

VNta = −∑ Ih *
h =1

D
1
1
1
+
= 386.5768mii
* ∑ CFh *
h
d
a) h
(
1
+
(1 + a )
(1 + a )
h =1

euro> 0 => situaţia in cazul

proiectului de investiţii considerat este favorabilă, deoarece cheltuielile sunt acoperite şi se
înregistrează şi un profit suficient de mare.
4) Rata internă de rentabilitate
VN ta+
RIR = a min + (a max − a min )
VN ta + + VN ta −
37.17
= 14.25%
37.17 + 9.77
RIR = 14.25% > 11%, un nivel bun al indicatorului, proiectul poate fi acceptat.
RIR = 13% + (18% − 13%)

PROIECT NR. 3
1) Angajamentul de capital
d
1
= 645.377 mii euro
Kta = ∑ ( Ih + Ch) x
(1 + a ) h
h =1
2) Raportul dintre Vta şi Kta şi avantajul net actualizat
Vta 946.42miieuro
r=
=
= 1,47 >1 => cheltuielile cu investiţia si producţia sunt acoperite cu
Kta 645.37 miieuro
veniturile realizate. Deci, firma îşi acpoperă toate cheltuielile din veniturile realizate.
3) Venitul net total actualizat
d

VNta = −∑ Ih *
h =1

D
1
1
1
+
= 301.04
* ∑ CFh *
h
d
(1 + a ) h
(1 + a )
(1 + a )
h =1

mii euro> 0 => situaţia in cazul

proiectului de investiţii considerat este favorabilă, deoarece cheltuielile sunt acoperite şi se
înregistrează şi un profit suficient de mare.
4) Rata internă de rentabilitate
VN ta+
RIR = a min + (a max − a min )
VN ta + + VN ta −
27.26
= 14..66%
27.26 + 0.05
RIR = 14.66% > 11%, un nivel bun al indicatorului, proiectul poate fi acceptat.
Centralizarea indicatorilor de evaluare a eficienţei economice a investiţiei şi evidenţierea
variantei optime de proiect
Tabel.Nr. 2. Centralizare
Nr.crt
Indicator
Proiect 1
Proiect 2
Proiect 3
Criteriul
1
It
320
300
280
Minim
2
d
5
5
5
Minim
3
D
15
15
15
Maxim
6
T
2.28
2.5
2.8
Minim
7
e
0.44
0.4
0.36
Maxim
11
R
5.56
5
4.36
Maxim
13
Mi
620
600
520
Minim
17
E
272.8
240
187.2
Minim
18
δ
3.41
3.43
3.12
Minim
19
δ’
1.14
1.14
1.04
Minim
20
δ’’
0.85
0.8
0.67
Minim
RIR = 12% + (18% − 12%)
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21
22
23
27

Kta
ra
Vnta/Anta
RIR

784.78
1.6
477.11
12.37%

717.5826
1.5
386.57
14.25%

645.377
1.47
301.04
14.66%

Minim
Maxim
Maxim
Maxim

Concluzii
Conform tabelului centralizator alindicatorilor statici de fundamentare a eficienţei
economice de investiţii,varianta optimă de proiect de investiţii este P 1 căreia îi corespund
majoritatea criteriilor optime de alegere a variantelor.În urma calculării indicatorilor imobilizărilor
atunci când fondurile se cheltuiesc la începutul anului, varianta optimă de proiect este P3.
După analiza indicatorilor propuşi de metodologia Băncii Mondiale putem alege între
proiectul 1 si 3 pentru pentru varianta optimă de proiect.În urma calculării tuturor indicatorilor
calculaţi se observă că varianta optimă este varianta 3 de proiect, căreia îi corespund criteriilor.
Acest lucru înseamnă că în urma studiului realizat are în vedere posibilitatea extinderii,
lucru prevăzut anterior.S-a stabilit că aceasta doreşte să-şi extindă serviciile, printr-un program
permanent, chiar și în vacanțe,care după studiul de fezabilitate efectuat în cadrul pieţei sunt de
părere că va avea succes.
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BIBLIOTECA ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ
Bibliotecar, Mateescu Angela
Școala Gimnazială Păltinoasa
Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Capu Codrului
Climatul societăţii de astăzi ne îndreptăţeşte să ne simţim în faţa unei ere în care informaţia
ocupă un rol primordial, o eră pe care, pe drept cuvânt, o putem numi ERA INFORMAŢIEI, în care
marea bătălie intelectuală a veacului nostru a început.
Trăim într-o societate care tinde să se transforme dintr-o societate umană într-una a
cunoaşterii prin informaţie, e perioada schimbărilor sub aspectul globalizării infrastructurii
informaţionale.
Şi oare nu biblioteca este instituţia complexă, pentru care raţiunea existenţei sale este de a
oferi acces la informaţie, la cunoaştere – fundament al culturii intelectuale?
În toată lumea, bibliotecile se află într-o continuă transformare din dorinţa de a identifica noi
forme şi mijloace de diseminare a informaţiei către cititori. Trecerea de la biblioteca clasică la
biblioteca electronică, adică biblioteca ale cărei funcţii sunt asistate de calculator şi care îşi
construieşte baze de date bibliografice în locul cataloagelor, şi chiar biblioteca virtuală, ca rezultat
al interconectării bazelor de date din diverse biblioteci, nu mai sunt tendinţe moderne, ci realităţi
care trebuie construite acolo unde nu există.
În secolul nostru, supranumit pe bună dreptate „secolul vitezei”, setea de informare a atins
niveluri fără precedent. Omenirea este sortită cunoaşterii, lung proces care înseamnă, pe lângă
acumulare continuă de informaţii, organizare a cunoştinţelor dobândite, ierarhizare şi un întreg lanţ
de corelaţii ce vor duce în final la înţelegere şi înţelepciune. Este de la sine înţeles că rolul
bibliotecii în zilele noastre este mai mult decât acela de simplu depozitar al informaţiei, care, cu
siguranţă, a devenit atât de vastă, încât multe resurse sunt inaccesibile publicului larg. Biblioteca are
rolul de a organiza informaţia şi de a o face accesibilă unui număr cât mai mare de cititori. De multe
ori, cercetătorul se află în imposibilitatea de a utiliza documente indispensabile cercetării, şi asta
deoarece multe dintre resursele cu o inestimabilă valoare informativă şi documentară au devenit
cărţi rare, cărţi care nu au mai fost reeditate. Bibliotecile şi arhivele, care ar trebui, în primul rând,
să vină în întâmpinarea acestor nevoi ale cercetătorului, sunt în căutarea unor soluţii viabile, care să
înlăture pe cât posibil, orice obstacol în calea informării.
Descoperirile din sfera tehnologiei digitale au deschis noi orizonturi bibliotecilor şi în
acelaşi timp, cititorilor, adevăraţii beneficiari ai progresului, actorii cei mai importanţi ai sistemului
informaţional, care cuprinde, de asemenea, creatorii de informaţie, furnizorii de informaţie şi
depozitarii acesteia (biblioteci, arhive şi centre de documentare), care au rolul de a păstra într-un
cadru organizat informaţia şi de a deservi nevoia de informare a publicului larg.
Rolul esenţial al bibliotecii este de a pune la dispoziţia publicului cititor zestrea spirituală şi
culturală a întregii omeniri, graţie posibilităţilor oferite de tehnologiile multimedia. Scopul unui
astfel de proiect este de a exploata programele de digitizare existente pentru a construi o bază vastă
de documentaţie distribuită electronic prin mijloacele de comunicare globală. Etapa următoare are
în vedere dezvoltarea şi implementarea unor modalităţi complexe de a lucra cu această bază de
informaţie. Înlesnirea accesului la o întreagă enciclopedie universală este doar un prim pas.
Remarcabile sunt modalităţile prin care procesele de documentare vor fi uşurate şi optimizate.
În societatea contemporană, tehnica modernă fascinează copilul, îndepărtându-l tot mai mult
de ceilalţi, de cuvântul scris, de ceea ce ne-a fermecat nouă copilăria – cărţile. Aşadar, astăzi, mai
mult ca oricând, este de datoria şcolii şi a familiei să deschidă uşa fermecată a lumii cărţilor. Atât
profesorii cât şi părinţii, trebuie să-şi găsească timp, să asculte părerile copiilor despre cărţile citite,
să participe afectiv alături de aceştia la peripeţiile eroilor, asigurând o legătură între cele citite şi
viaţă. Doar aşa pasiunea pentru citit se poate dezvolta în mod creator şi poate deveni o parte din
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viaţă, însoţindu-i din copilărie până la o vârstă înaintată. Copilăria este un tărâm magic, este o lume
fermecată, dulce, duioasă, lină şi singurul moment al vieţii când se trăieşte totul la maximă
intensitate. Copiii ascultă vrăjiţi tot ce începe cu formula:
" A fost odată...". Din poveşti, copiii află care sunt consecinţele defectelor umane, care sunt
efectele faptelor bune şi rele. Antitezele atotprezente în basme îi ajută să facă diferenţa între bine şi
rău, între minciună şi adevăr, între laşitate şi curaj, îi învaţă care sunt calităţile pozitive şi care sunt
defectele cele mai comune oamenilor. Trăind alături de personajul preferat întâmplările basmului,
copilul învaţă despre lumea din jur, fără să fie el însuşi pus în situaţiile periculoase sau dificile.
Lectura reînnoieşte şi îmbogăţeşte tezaurul nostru intelectual, ajută la dezvoltarea gustului
literar, simţului critic şi artistic. Lectura are ca scop să dezvolte gustul elevilor pentru citit, să-i facă
să iubească cartea, să le satisfacă interesul de a cunoaşte viaţa, oamenii şi faptele lor.
Fiecare cadru didactic, bibliotecar sau părinte trebuie să reflecteze cum să-i ajute copilului
ca, prin lectură, să-şi îmbogăţească cunoştinţele însuşite în şcoală, să-i educe dragostea faţă de carte.
De la înfiinţarea sa, biblioteca a fost permanent raportată la colectivitatea ale cărei interese
de informare şi documentare le serveşte şi pentru care a fost, de altfel, creată. Fiind o instituţie
culturală, cu puternice valenţe tradiţionale, rolul ei în societatea începutului de mileniu creşte, deci
posibilităţile educaţiei permanente ale oamenilor s-au diversificat, prin apariţia unor noi instituţii, ce
folosesc multiple mijloace moderne de comunicare.
Ideal, o bibliotecă îşi îndeplineşte funcţia, dacă este capabilă să satisfacă oricărui membru al
colectivităţii interesele de lectură din colecţiile proprii sau din acelea ale întregului sistem.
Relevantă este capacitatea de adaptare la timpul de care dispune utilizatorul, la starea sa psihică, la
ritmul propriu fiecăruia, influenţat de starea de oboseală sau de alţi factori. Utilizatorului i se oferă
deplină libertate de folosire a documentelor, posibilitatea de abordare sau de revenire asupra
acestora. De asemenea, biblioteca publică devine tot mai mult un complement de neînlocuit al altor
instituţii culturale sau mijloace de educaţie permanentă.
În amplul proces de dezvoltare şi organizare a societăţii contemporane, în general,
biblioteca, parte componentă a sistemului şi a subsistemului cultural, trebuie să-şi direcţioneze
activitatea în aşa fel, încât ea să menţină permanent un echilibru între stabilitate şi dinamism, între
modalităţile clasice şi cele moderne de interacţiune, între funcţia tradiţională şi tendinţele novatoare.
Pentru realizarea acestor deziderate este imperios necesară o activitate managerială realistă,
bibliotecile adoptând şi adaptând principii şi metode general valabile în lumea afacerilor, a
producţiei industriale sau a strategiei de guvernare.
Viitorul bibliotecii depinde, desigur, de factori sociali, economici sau de altă natură pe care
nu îi controlează, dar depinde, cel puţin în aceeaşi măsură, şi de capacitatea ei de a se adapta la
evoluţia rapidă a societăţii, la schimbările pe care progresul tehnologic le produce în toate
domeniile de activitate. Biblioteca nu se poate închide în sine, mimând adaptarea sau, mai rău,
respingând-o aprioric. Soarta ei depinde de modul în care răspundem provocărilor vremii.
Una dintre realele ameninţări pentru bibliotecile de la noi este considerarea, în continuare a
utilizatorului ca un auxiliar al procesului şi nu ca un element central al acestuia. O bibliotecă
excelent organizată, beneficiind de spaţii de lectură adecvate, de fonduri documentare valoroase şi
de dotări tehnologice moderne nu este, în cele din urmă, decât o bibliotecă tradiţională cosmetizată,
câtă vreme reacţionează strict la solicitările utilizatorilor reali şi nu ştie să se pună în valoare printro atitudine proactivă faţă de toţi utilizatorii potenţiali, printr-o reală preocupare pentru nevoile lor
de informaţii.
O altă temă de meditaţie ar trebui să o constituie formarea bibliotecarilor şi a utilizatorilor.
În biblioteca viitorului, bibliotecarul nu mai poate fi un simplu manipulator şi gestionar de
documente, iar utilizatorul, cu certitudine, nu mai este doar un cititor docil. Multitudinea şi
eterogenitatea surselor de informare, echipamentele şi softurile utilizate, în continuă evoluţie,
reclamă programe de formare integrate în fluxul activităţilor curente.
447

Școala Românească în Anul Centenarului Marii Uniri

Biblioteca, în calitate de centru informativ-formativ trebuie să fie o instituţie prietenoasă, în
care cititorul să se simtă binevenit, relaxat şi confortabil şi, mai presus de orice, să fie ajutat să
găsească într-un timp scurt informaţia necesară. Bibliotecarul este şi trebuie să rămână puntea de
legătură dintre cititor şi informaţie, interpretul care traduce o întrebare într-un răspuns apropiat.
Biblioteca, cu tot ceea ce înseamnă ea – cărţi, oameni, servicii, îmbogăţeşte spiritul unei
naţiuni, căci ,,o bibliotecă e în felul său o lume imaginară, nu numai lume poveste, ci o lume care
sugerând realul, trăieşte în fantezie”, după cum spunea academicianul Constantin Ciopraga.
Bibliografie:
• Banciu, Doina; Buluţă, Gh.; Petrescu, Victor, Biblioteca şi societatea, Bucureşti: Editura Ager,
2001.
• Blaga, Petruţa, Managementul sistemelor informaţionale, Târgu-Mureş: Editura Universităţii
Petru Maior, 2001.
• Marinescu, Nicoleta, Biblioteca, de la tradiţie la modernitate, Iaşi: Editura Astel Design, 1999
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PERSONALITATEA BIBLIOTECARULUI
bibliotecar Mironiuc Mariana,
Școala Gimnazială Bucșoaia
Personalitatea bibliotecarului presupune şi o serie întreagă de calităti, determinate de specificul
şi complexitatea muncii pe care o desfăşoară.
1.Calitătile atitudinale:
a. umanismul, în general, şi dragostea de copii, în special
b. calitati atitudinale de natură caracterial-morală: corectitudinea, modestia, fermitatea,
răbdarea, optimismul, stăpănirea de sine
c.conştiinţa responsabilităţii si a misiunii sale : in mâinile sale se află, într-un fel, nu numai
viitorul copilului, ci şi al naţiunii al cărei membru este
2. Aptitudini pedagogice
a. Aptitudini didactice- referitoare la activitatea de instruire
b. Aptitudini educative- privitoare la activitatea de modelare a personalitatii umane
Fiecare din aceste categorii include apoi aptitudini legate de realizarea unei sarcini concrete :
- aptitudini metodice ;
- aptitudini de evaluare ;
- aptitudini educative in domeniul educatiei morale, estetice, de mediu, de sanatate.
Categorii de aptitudini pedagogice :
- Aptitudini ce asigura calitatea gandirii – capacitatea de analiza si sinteza, flexibilitatea,
originalitatea ;
- Aptitudini ce asigura calitatea limbajului- capacitatea de a folosi in mod adecvat acest
instrument de comunicare este prezenta in toate aptitudinile pedagogice :inteligibilitatea, claritatea,
plasticitatea, expresivitatea, fluenta ;
- Aptitudini ce garanteaza calitatea atentiei-concentrarea, intensitatea, distributivitatea,
comutativitatea ;
- Aptitudini ce determina calitatea memoriei- rapiditatea memoriei, trainicia pastrarii si
promtitudinea recunoasterii si reproducerii.
- Aptitudinea de a cunoaste si intelege psihicul celui supus actiunii educative-capacitatea
intuitiva, patrunderea si sesizarea rapida a particularitatilor psihice individuale.Contactul permanent
cu elevii, compensat cu o pregatire continua, dezvolta si perfectioneaza aceasta aptitudine ;
- Aptitudinea empatica- ii ofera bibliotecarului posibilitatea de a privi toate influentele prin
prisma celor carora li se adreseaza si de a prevedea, nu numai eventualele dificultati, dar si
posibilile rezultate ;
- Aptitudini organizatorice- se manifesta in intrega activitate desfasurata de bibliotecar :
planificarea propriei munci, pregatirea si desfasurarea lectiilor, indrumarea activitatii colectivului de
elevi ;
- Spiritul de observatie- capacitatea ce permite sesizarea celor mai fine nuante si manifestari ale
actiunii educative.Cu ajutorul ei bibliotecarului poate surprinde si intui,, starea de spirit si intentiile
elevilor, dupa expresia fetei si anumite miscari
- Măiestria psihopedagogică reprezintă capacitatea complexă personală şi specifică a
bibliotecarului de a concepe, organiza, proiecta şi conduce cu competenţă şi prestigiu, spirit creativ
şi eficienţă sporită procesul de învăţământ, procesul de educare şi de instruire a elevilor. Măiestria
psihopedagogică este rezultat atât al pregătirii cât şi al experienţei didactice îndelungate, bazată pe
interacţiunea tututor calităţilor personalităţii bibliotecarului şi, într-o măsură importantă, pregătirea
psihopedagogică.
-Tactul pedagogic- capacitatea de a gasi, la momentul oportun, forma cea mai adecvata de
atitudine si tratare a elevilor ; se poate aprecia ca tactul este capacitatea bibliotecarului de a-si
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mentine si consolida starile psihice pozitive si de a le domina si inhiba pe cele negative, oferind
astfel raspunsuri si solutii promte tuturor solicitarilor procesului instructiv-educativ.
Componente ale aptitudinilor pedagogice :
- competenta stiintifica - implica o buna pregatire de specialitate
- competenta psihopedagogica - ansamblul de capacitati necesare pentru construirea diferitelor
componente ale personalitati elevilor
- competenta psihosociala- ansamblul de capacitati necesare optimizarii relatiilor interumane
3. Calitatea memoriei
Se caută să se determine în ce măsură personalitatea bibliotecarului este o variabilă
cauzală, responsabilă de reuşita sau nereuşita invătării.
În această privintă, se estimează că, dincolo de unele caracteristici biologice inerente, ca cele de
vârstă şi sex, bibliotecarului ar putea să influenteze, în mod satisfacător, invăţarea şi rezultatele ei,
atitudinile şi interesele, aspiratiile şi orientările profesionale ale celor care invată prin
comportamentele si atitudinile sale, prin empatia si relatiile sale cu aceştia.
Afectivitatea ar constitui una dintre acele atribute ale personalităţii care poate fi pusă în corelatie
strânsă cu randamentul invătării la elevi. Aşa se explică de ce, remarcă aceiaşi cercetători,
„bibliotecarii cu personalităţi afectuoase tind să fie apreciaţi mai favorabil de catre inspectori,
directori şcolari şi de către alti observatori".
Spiritul de ordine ce caracterizează bibliotecarii ordonati, sistematici, metodici şi cu
responsabilitate facilitează, într-o mare masură, invăţarea.
Structurile motivationale (frustratiile şi satisfacţfile predării) ce caracterizează bibliotecarii şi
rezultatele induse la elevi.
STATUT
Statutul exprima:
• persoana ca membra a societatii;
• indatoririle, drepturile si obligatiile persoanei
ROLURI
- Bibliotecarul, ca expert al actului de predare-invălare: el poate lua decizii privitoare la tot
ceea ce se intâmplă în procesul de învăţământ.
- Bibliotecarul, ca agent motivator declanşează şi întreţine interesul curiozitatea şi dorinţa lor
pentru activitatea de învăţare.
- Bibliotecarul, ca lider: conduce un grup de elevi, exercitându-şi puterea asupra principalelor
fenomene ce se produc aici. Este un prieten şi confident al elevilor, un substitut al părinţilor, obiect
de afecţiune, sprijin în ameliorarea stărilor de anxietate.
- Bibliotecarul în ipostaza de consilier: este un observator sensibil comportamentului elevilor,
un îndrumător persuasiv şi un sfătuitor al acestora.
- Bibliotecarul, ca model: prin întreaga sa personalitate, prin acţiunile comportamentul său este
un exemplu pozitiv pentru elevi.
- Bibliotecarul, ca profesionist reflexiv: se străduieşte tot timpul să inţeleaga, şi să reflecteze
asupra întâmplărilor inedite din clasă, să studieze şi analizeze fenomenele psihopedagogice cu care
se confruntă.
- Bibliotecarul, ca manager: supraveghează întreaga activitate din clasa, asigură consensul cu
ceilalţi bibliotecari, cu părinţii şi cu ceilalţi factori.
Tipuri de relaţii intre bibliotecari şi elevi:
a.Relaţii autoritariste,
b.Relaţii democratice,
c.Relaţii libere.
COMPETENŢE
- sunt condiţionate de aptitudinile pedagogice ale bibliotecarului şi de nivelul culturii
profesionale
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a.Comunicative (relaţia profesor - elev din prisma relaţiilor de transmitere şi decodificare a
mesajului informaţiilor).
b. Informaţională (câmpul de cunoştinţe, actualitatea şi actualizarea acestora).
c. Teleologică (capacitatea de a concepe rezultatele educaţiei din punctul de vedere al unor
scopuri plurale nuanţate, raţional gândite şi operaţionalizate).
d. Instrumentală ( de creare a unor performanţe comportamentale ale elevilor adecvate
scopurilor urmărite printr-un ansamblu de metode şi mijloace pedagogice).
e. Decizională ( alegerea între cel puţin două variante de acţiune a variantei care este mai
optimă, mai valoroasă sau mai utilă).
f. Apreciativă (evaluare şi autoevaluare corectă).
Profesiunea didactică reclamă din partea persoanei implicată în activităţi de tip instructivformativ patru categorii de competenţe:
a) competenţă ştiinţifică
• abilităţi cognitive necesare pentru procesarea informaţiilor;
• informaţii ştiinţifice selectate, actualizate, exacte;
• capacităţi de vehiculare a cunoştinţelor;
• experienţă didactică flexibilă;
• capacitatea de recurs la strategii rezolutive variate;
• aptitudini necesare pentru cercetare şi experimentare;
• strategii creative;
• operaţii mentale flexibile şi dinamice;
• capacitate de transfer şi aplicare a cunoştinţelor;
b) competenţă psihosocială
• capacitatea de a stabili fără dificultate relaţii interpersonale adecvate cu elevii;
• capacitatea de adaptare la roluri diverse;
• capacitatea de comunicare eficientă atât cu grupul cât şi cu elevii, separat;
• abilităţi de adecvare a forţei/autorităţii la situaţiile educaţionale concrete (varierea raportului
libertate-autoritate, indulgenţă-exigenţă în funcţie de specificul situaţiilor apărute);
• disponibilităţi de adaptare la variate stiluri educaţionale;
• entuziasm, înţelegere, prietenie;
c) competenţă managerială
1. capacitate de influenţare a clasei şi a fiecărui elev în parte;
2. abilităţi de planificare şi proiectare;
3. capacitate decizională;
4. capacitatea de a organiza, monitoriza şi coordona activitatea clasei/elevului;
5. administrarea corectă a sancţiunilor şi recompenselor;
6. echilibru autoritate-putere-responsabilitate
7. rezistenţă la situaţiile de stres
d (competenţă psihopedagogicăcapacitate de determinare a gradului de dificultate a unui
conţinut;
• capacitate de a face accesibilă informaţia transmisă;
• empatie, capacitate de înţelegere a disponibilităţilor interne ale elevilor;
•
creativitate în activitatea instructiv-formativă;
•
atitudine stimulativă, energică, creativă;
•
tact pedagogic (organizarea conştientă, controlată, a propriului demers pedagogic şi
capacitatea de restructurare “din mers” a acestuia, în funcţie de variabilele nou survenite pe
parcursul derulării procesului instructiv-formativ);
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•
spirit metodic şi clarviziune în activitate;
FORMARE INITIALA SI CONTINUA, EVALUARE SI AUTOEVALUARE
Formarea iniţială a personalului didactic, indiferent de legislaţia în vigoare, trebuie să cuprindă:
- O pregătire psihologică prin care să se creeze condiţiile cunoaşterii şi autocunoaşterii
autentice, să se creeze înţelegerea locului şi rolului personalităţii In lume;
- O pregătire pedagogică în baza căreia cel care doreşte să imbrăţişeze cariera didactică să fie în
măsură să cunoască, să inţeleagă şi să aplice filozofia educaţiei, să-şi formeze un bagaj de
cunoştinţe, priceperi şi deprinderi pentru a aplica teoriile curriculare, teoriile evaluării, teoriile
instruirii, metodologia didactică pentru a-şi forma o competenţă psihopedagogică;
Formarea contiună a personalului didactic implică:
Formarea continuă in permanenta , acţiune pe care fiecare dascăl trebuie s-o urmeze până la
pensionare. Această activitate se realizează prin parcurgerea mai multor programe oferite mai ales
prin departamentele specializate ale universităţilor.
Explozia informaţională deosebită, ca urmare a progresului ştiinţific, tehnic, cultural, urmată de
schimbări continue, chiar de mutaţii în cadrul disciplinelor predate, în profesiuni, în activităţile
sociale utile, în condiţiile economice, necesită o preocupare şi o capacitate deosebită de a asigura o
perfecţionare continuă a pregătirii profesionale, de specialitate şi psihopedagogice, în primul rând,
dar şi o perfecţionare în planurile cultural, etic, juridic şi cetăţenesc, deoarece toate domeniile vieţii
sociale sunt în dezvoltare, atât sub aspect cantitativ, cât mai ales sub aspect calitativ.
Perfecţionarea profesională a bibliotecarului este necesară, ca în toate profesiile, datorită
potenţialelor pierderi cognitive. Numai printr-o reactualizare şi perfecţionare sistematică şi
constantă a pregătirii profesionale la un nivel înalt de performanţă, printr-o formare continuă se
poate evita ceea ce se numeşte plafonare profesională, rutină, pregătire slabă sau mediocră.
Perfecţionarea profesională se realizează prin forme organizate care au un caracter formal sau
informal: de exemplu prin cursuri de perfecţionare de o anumită durată; cursuri postuniversitare,
studii aprofundate, doctorate, sau activităţi în comisii metodice şi ale diriginţilor, cercuri
pedagogice, simpozioane ştiinţifice, întâlniri pedagogice, reuniuni.
Formarea continuă este coordonată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi se realizează prin
unităţi de învăţământ, case ale corpului didactic, centre, instituţii şi alte forme instituţionalizate
pentru pregătirea şi perfecţionarea personalului de conducere, îndrumare şi control.
Aceste instituţii se pot asocia cu alte instituţii similare din ţară şi din străinătate, conform
reglementărilor legale.
Întreaga activitate de formare continuă a cadrelor didactice urmăreşte realizarea obiectivelor
fundamentale ale educaţiei şi învăţământului:
• dezvoltarea identităţii naţionale, în contextul integrării europene şi mondiale;
• dezvoltarea culturală, ştiinţifică, tehnică şi profesională;
• dezvoltarea capacităţii de anticipare şi de adaptare la schimbare, pentru progres psihosocial şi
integrare;
• formarea şi dezvoltarea personalităţii umane integrale, armonioase, creatoare, independente şi
interdependente;
• dezvoltarea caracterului prospectiv şi permanent al educaţiei;
• democratizarea educaţiei şi a învăţământului, asigurarea condiţiilor de egalizare relativă şi
gradată a şanselor de acces şi parcurgere, pentru dezvoltarea maximă a potenţialului psihofizic al
fiecărui individ, pentru realizarea caracterului deschis al învăţământului;
• formarea capacităţilor cognitive, afectiv-motivaţionale, volitiv-acţionale, atitudinale şi
aptitudinale, a stilului activităţii intelectuale, a conştiinţei de sine şi a celei sociale, a concepţiei
despre om şi societate;
• dezvoltarea personalităţii capabile de cooperare, comunicare, decizie, inovare şi de adaptare
creatoare la mediu şi a mediului la condiţia umană;
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• educarea in spiritul valorilor democratice, moral-civice şi patriotice, estetice şi culturale ale
societăţii contemporane;
• realizarea unei noi armonii între cultura generală, de specialitate şi cea profesională, la nivelul
exigenţelor formative ale societăţii postindustriale informatizate, în funcţie de profilul de formare
determinat;
• formarea tinerei generaţii pentru integrare culturală şi socioprofesională eficientă, pentru
dezvoltarea culturii şi civilizaţiei.
În scopul realizării acestor obiective, activitatea de formare continuă va fi axată pe obiective
specifice dezvoltării competenţelor psihopedagogice şi metodice în specialitate şi psihorelaţionale,
teoretico-metodologice, practic-acţionale şi constructiv-creatoare.
În acest context, restructurarea formării continue a cadrelor didactice constituie obiectivul
prioritar al asigurării calităţii învăţământului, şansa reformei învăţământului.
Bibliografie,
• ARGATU, Daniela, Ghidul bibliotecarului şcolar. Eurocompetenţe profesionale.Iaşi
Stef, 2014

453

Editura

Școala Românească în Anul Centenarului Marii Uniri

INFORMARE ȘI COMUNICARE ÎN BIBLIOTECA ŞCOLARĂ
bibliotecar Moroșan Liliana
Școala Gimnazială Stulpicani
Informaţia si accesul la informaţie reprezintă o condiţie esenţiala a progresului. Se poate
spune că informația a devenit plămânul societății, fără de care ne-am cufunda în sufocare şi
întuneric. Informaţia a revoluţionat modul de gândire, a adus modificări majore în însăşi existenţa
societătii, a schimbat toate activităţile, relaţiile şi legăturile dintre ele. luxul informaţiilor a devenit
tot mai dinamic şi odată cu introducerea calculatoarelor a necesitat existenta unor activităţi de
organizare informaţională, a unei planificări a informaţiei şi prin urmare a unui management
informaţional.
Bibliotecile şcolare trebuie să devină surse de informare permanentă şi la zi, prezenţe active
în viaţa şi lumea elevilor, iar cei care răspund de activitatea lor, respectiv bibliotecarii şcolari şi
cadrele didactice, trebuie să aibă în vedere găsirea unor noi forme şi metode de muncă cu cartea,
care să corespundă cât mai bine procesului de modernizare a învăţământului. Această modernizare
vine în întâmpinarea ideii că elevul trebuie să fie pregătit bine şi din timp pentru viitor, şi că el
trebuie să devină totodată cât mai receptiv la nou, capabil să studieze şi să se informeze singur.
Orice activitate umană se bazează pe transmiterea şi utilizarea de informaţii. După conţinut
informaţiile pot fi ştiinţifice, tehnologice, economice, sociale, culturale etc. Ele se pot adresa
marelui public sau unui public specializat. Informaţiile pot fi transmise pe cale orală sau scrisă, dar
pot fi conţinute şi într-o operă de artă sau obiect de muzeu.
Utilizarea eficientă a informaţiilor reprezintă condiţia succesului în societatea modernă.
Pentru a deveni utile acestea trebuie organizate, prelucrate astfel încât utilizatorul să aibă
posibilitatea de a selecta şi accesa cu precizie şi rapiditate informaţia dorită, din mulţimea celor
existente în domeniul său de activitate. Pentru a-şi putea finaliza cu succes studiul bazat pe
cunoştinţe şi acumulări anterioare, un cercetător trebuie să dispună de mijloace eficiente de
informare.
Activitatea de „colectare, prelucrare, înmagazinare, regăsire şi difuzare a informaţiilor” este
tocmai activitatea de informare documentară şi îndeplineşte misiunea de a găsi informaţia în scop
profesional, prelucrând-o şi transmiţând-o celor care au nevoie de ea. „La baza informării
documentare se află transferul de cunoştinţe de la autor la beneficiar prin intermediul unui sistem de
informare care, prelucrând informaţiile cuprinse în documentele primare, elaborează documentele
secundare.”
Informarea documentară (documentaristica) este o disciplină care are drept sferă de
cercetare documentele scrise. Documentele sunt purtătoare de informaţii, se află depozitate în
arhive, biblioteci, muzee şi sunt utilizate în diferite domenii de activitate.
Accesul la informaţii şi în consecinţă gradul de valorificare a potenţialului informaţional al
bibliotecii sunt cele mai importante repere ale unei activităţi de calitate. Biblioteca, instituţie care
organizează şi difuzează informaţia, trebuie să se adapteze din mers la noile realităţi tehnologice.
Informatizarea şi automatizarea serviciilor bibliotecii transformă modul de acces la informaţii,
activitatea de organizare a colecţiilor, întreaga activitate de documentare şi informare, ducând la
dezvoltarea de instrumente performante de stocare, regăsire şi difuzare a informaţiei.
Bibliotecile pot avea în vedere construirea cataloagelor online, a bazelor de date cu
informaţii tip text, grafice şi sonore stocate pe medii electronice. Ele pot să ofere sprijin, prin
intermediul reţelelor şi Internetului, pentru utilizarea şi a altor resurse de informare, nu doar a celor
proprii. Bibliotecile îşi creează site-uri care permit utilizatorilor să se informeze singuri în legătură
cu serviciile oferite. Aici pot fi puse la dispoziţie adresele altor instituţii de interes, economisind
timpul de regăsire a informaţiei.
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Într-o bibliotecă sursele tradiţionale specifice se îmbogăţesc cu surse noi, bazate pe
tehnologie modernă: documentele primare clasice se completează cu documente electronice;
catalogului tradiţional îi corespunde varianta sa modernă - catalogul online; lucrările bibliografice
tradiţionale sunt completate cu bazele de date bibliografice. În paralel cu aceste surse de informare
se dezvoltă instrumentele de acces la ele.
Explozia informaţională are un impact extrem de
puternic asupra procesului de învăţământ. Bibliotecarul poate asista elevul în procesul de informare
punându-i la dispoziţie mijloace moderne pentru a găsi informaţia indicată şi cerută de bibliografia
şcolară, respectiv de profesori.
Învăţarea modernă, centrată pe elev, îl obligă pe acesta să viziteze biblioteca în mai mare
măsură. Bibliotecarul, dacă este pregătit, îl va îndruma pentru a găsi cărţi în format clasic dar şi
electronic, articole, lucrări ştiinţifice, discuţii pe forumuri, bloguri etc. În acest sens, un catalog
online al bibliotecii, calculatoare cu acces la Internet, chiar un site sau un blog al bibliotecii sunt
utile şi chiar necesare. Este bine ca bibliotecarul să fie pregătit să le cunoască, să le utilizeze şi, de
ce nu, chiar să le creeze.
Cataloagele electronice furnizează informaţie de tip multimedia (sunet, imagine, text
integral). Se pot opera căutări de mare complexitate ce sunt rezolvate instantaneu. Multe dintre
aceste cercetări sunt imposibil de abordat în mod tradiţional. Căutarea în catalogul online furnizează
în plus informaţii referitoare la împrumutul cărţii, la existenţa ei pe raft.
Bazele de date aflate în biblioteci sunt disponibile utilizatorilor şi pot fi accesate printr-un
serviciu de căutare online, fie local, fie de la distanţă. Căutarea se efectuează cu ajutorul unor chei
de regăsire (autor, cuvânt din titlu, cuvânt-cheie etc.).
Biblioteca virtuală cuprinde totalitatea informaţiilor (text, imagini, sunet, film, animaţie)
existentă în spaţiul Web. Este o bibliotecă alcătuită din colecţii de date electronice aflate în mai
multe „biblioteci electronice” interconectate între ele prin intermediul reţelelor de calculatoare. Îşi
propune să ofere acces universal şi servicii de informare transparente. Prin intermediul acestei
biblioteci universale se poate avea acces la resursele globale de informaţii, inclusiv la colecţiile
multor biblioteci, de oriunde şi oricând.
Internetul este un sistem mondial de reţele de calculatoare interconectate, care facilitează
serviciile de comunicare a informaţiei şi care extinde astfel posibilităţile de lucru ale fiecărui sistem
conectat în reţea. Poate fi considerat o bibliotecă uriaşă care conţine informaţii actuale, variate,
despre orice subiect. Este în acelaşi timp cel mai complex instrument de învăţare din lume, un
mijloc de a face schimb de resurse, un mijloc de relaxare, de comunicare între utilizatori. Reţeaua
Internet constituie astăzi principalul suport pentru vehicularea informaţiilor.
Web-ul a permis bibliotecilor să-şi creeze propriile pagini web, prin care utilizatorii sunt
informaţi mai rapid asupra colecţiilor şi serviciilor oferite, şi chiar pot completa formulare pentru
solicitarea unor informaţii. Aceste site-uri pot să conţină o gamă largă de informaţii utile pentru
public, posibilitatea de acces la propriul catalog online, la baze de date bibliografice interne, la
publicaţii în format electronic, precum şi link-uri spre cataloage naţionale, spre baze de date
închiriate şi alte resurse din Internet.
În afară de bazele de date bibliografice tip catalog, cu localizare în biblioteci, prin Internet
se mai pot accesa ‚’’ baze de date bibliografice de interes general”, cuprinzând descrierea unor cărţi
apărute, recenzii, articole din periodice axate pe un anumit subiect sau care acoperă mai multe
domenii. Unele dintre ele au acces liber dar altele se pot accesa doar din bibliotecile care le
închiriază.
Accesul la Internet, în biblioteci, oferă utilizatorilor posibilitatea documentării în orice
domeniu, consultării diverselor baze de date disponibile, răsfoirii unor cărţi sau ziare care apar în
format electronic. Consultarea în bibliotecă a acestor resurse beneficiază de îndrumarea oferită de
bibliotecar.
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Mijloacele electronice de informare şi comunicare au desfiinţat, practic, graniţele
geografice. Utilizatorul nu mai este constrâns de prezenţa într-un anumit spaţiu (localul bibliotecii),
de timp (orarul bibliotecii) sau de numărul de exemplare disponibile.
Internetul a produs o adevărată democratizare a informaţiei şi comunicării, prin accesul la o
cantitate uriaşă de informaţii adunate într-o „bibliotecă”, accesibilă oricui, oricând, de la orice
calculator legat în reţea.
Odată cu aceasta au apărut şi probleme legate de lipsa de responsabilitate în utilizarea liberă
a facilităţilor oferite de Internet. În domeniul prezentării de informaţii credibilitatea sursei poate fi
pusă la îndoială prin faptul că, de cele mai multe ori, nimeni nu îşi asumă răspunderea pentru ceea
ce se publică pe web. Lipsa de securitate a datelor le poate face vulnerabile în faţa viruşilor, a celor
care vor să spargă codurile, a celor care urmăresc efectuarea unor operaţiuni frauduloase.
Internet-ul este un mediu foarte dinamic care acoperă întreaga lume, oferă servicii multiple,
elimină barierele de comunicare impuse de graniţe fizice, economice sau sociale.
Toate aceste facilităţi, ca şi cele care se vor dezvolta, sunt oferite utilizatorilor în mod liber
şi egal, echitatea fiind unul din principiile fundamentale, nescrise, ale utilizării Internet-ului.
Aşa cum în toate sferele de activitate, tehnici, tehnologii, instrumente sau inovaţii sunt
valorificate într-un grad cât mai înalt, tot aşa, bibliotecile, care au ca obiect de activitate tocmai
informaţia, trebuie să îşi propună să utilizeze instrumentele şi mijloacele de informare puse la
îndemână .Măsura calităţii şi eficienţei activităţii desfăşurate de structurile infodocumentare este
dată de accesul prompt la informaţia adecvată, de posibilitatea de a o transfera către utilizator atunci
când şi unde este necesar. Ritmul alert în care au evoluat metodele de depozitare, prelucrare şi
transmitere a informaţiilor anticipează un viitor cu transformări la fel de spectaculoase.
În concluzie obiectivul general urmărit este :
● Creșterea nivelului de pregătire şcolară şi o mai mare disponibilitate pentru accesul la
formaţie rapid şi eficient,necesar unei bune pregătiri profesionale;
Iar obiectivele specifice:
● Crearea unei baze de date complete, care să cuprindă materiale informative specifice
procesului de învăţământ dar şi materiale suplimentare (manuale şi fond de carte necesar unei bune
pregătiri).;
● Simplificarea şi reducerea timpului de acces la informaţie a elevilor ;
● Încurajarea participării elevilor la diverse acţiuni din domenii de interes major pentru ei;
● Accesul comunităţii la informație, in format digital
Principala menire a bibliotecilor şcolare este de a pune la dispoziția utilizatorilor întreaga
informaţie necesară, precum şi instrumentele de documentare şi metodologia de utilizare a lor.
Bibliotecile şcolare sunt componente esenţiale şi indispensabile ale sistemului de învăţământ
preuniversitar, rolul primordial fiind de suport al activităților didactice şi de cercetare.
Bibliotecile şcolare sunt considerate ca fiind colecții de cărți, periodice şi alte resurse
documentare şi informaţionale pentru uzul elevilor şi profesorilor. Trebuie avut in vedere rolul lor
educațional şi de organizator al resurselor cunoaşterii.
Biblioteca şcolară trebuie să fie astfel organizată încât să poată satisface în cât mai mare
măsură cele trei obiective fundamentale ale activității ei specifice:
- sprijinirea procesului de adâncire a cunoştințelor şi de formare a deprinderilor de lectură şi
studiu, urmărite prin fiecare obiect de învăţământ şi prin întreaga activitate didactică;
- lărgirea permanentă a orizontului cunoaşterii ştiințifice în direcţia progreselor înregistrate
de ştiinţă,
tehnică, artă, în societatea noastră;
- dezvoltarea maximală a individualității fiecărui copil ;
În funcție de aceste obiective, biblioteca şcolară modernă realizează un proces de organizare
complexă sub raportul specializării pe principalele direcţii ale cunoaşterii ştiințifice , asigurând
astfel o apropiere între bibliotecă ţi utilizator.
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Biblioteca actuală oferă servicii fizice şi servicii virtuale.
Bibliografie
• ARGATU, Daniela, Ghidul bibliotecarului şcolar. Eurocompetenţe profesionale.Iaşi : Editura
Stef, 2014
• VINTILĂ, Cristina. Bibliotecarul-documentarist în noua eră a informaţiei.
• În: Biblioteca: revistă de bibliologie şi ştiinţa informării, nr.3, 1998
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ABILITĂŢI DE COMUNICĂRE ÎN MANAGEMENTUL CONFLICTULUI ASCULTAREA ACTIVĂ
Laborant: Ing. Negriuc Carmen Nicoleta
Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret” Suceava
Scopul ascultării active este să dea celuilalt putere:
• să-şi rezolve singur problema
• să treacă în etapa următoare în rezolvarea conflictului
• să se descarce emoţional
Etapele unei ascultări active:
1. Lăsaţi interlocutorul să vorbească!
• Nu întrerupeţi.
• Nu vă oferiţi ajutorul sau sugestiile.
• Nu vorbiţi despre sentimente sau probleme similare din experienţa dvs.
2. Prindeţi ideea principală şi puneţi-vă în situaţia interlocutorului (empatie).
• Angajaţi-vă în a-I înţelege pe cel care vorbeşte.
• Puneţi-vă în locul vorbitorului pentru a înţelege cu adevărat prin ceea ce trece.
3. Puneţi întrebări pentru a înţelege mai bine.
• Reformulaţi cele mai importante gânduri şi sentimente ale interlocutorului, fără a exprima
acord sau dezacord.
4. Verifică dacă aţi înţeles.
• Întrebali-1 dacă mai există ceva ce ar vrea să mai spună.
5. Îndemnaţi interlocutorul să se destăinuie!
DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE ASCULTARE AC TIVĂ
(punerea în practică a ascultării active)
1. Fiţi „DESCHIZĂTOI DE UŞĂ”: invitaţii simple, necoericitive la discuţie, (ex. Pari să fii
indispus azi. Ai vrea să vorbim?)
2. Adoptaţi un COMPORTAMEN T ADECVAT: faţă în faţă, la acelaşi nivel cu vorbitorul,
relaxat;
3. INDICAŢI CĂ AŢI ÎNŢELES: aprobare prin mişcarea capului, formulări scurte (a ...da,
înţeleg);
4. PUNEŢI ÎNTREBĂRI CLARIFICATOARE: „Vrei să spui că...?”
5. CITAŢI FRAGMENTE DESPRE GÂNDURILE, SENTIMENTELE, OPŢIUNILE
CELUI PECARE ÎL ASCUL TAŢI, pentru a-i da posibilitatea să clarifice ceea ce a vrut să
spună;
6. Adresaţi ÎNTREBĂRI DESCHISE: „Ce crezi că ţi-ar spune dacă i-ai spune că...?”
7. REZUMAŢI ŞI INTEGRAŢI cele ascultate - rezumări scurte şi care să includă numai
informaţii oferite de vorbitor, nu propriile concluzii.
RĂSPUNSURI / atitudini care nu ajută:
• Reasigurarea că: „totul va fi bine” - nu poale fi bine de la sine;
• Sfaturile - ceea ce pentru tine e potrivit, pentru celălalt poale fi nepotrivit;
• Compasiunea - umileşte;
• Interogarea - prea multe întrebări irită sau împiedică / opresc comunicarea.
BARIERE ALE ASCULTĂRII ACTIVE:
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•
•
•
•

„GLASUL RAŢIUNII” - ascultarea propriilor gânduri concomitent cu ascultarea confesiunii
celuilalt;
JUDECAREA - realizarea unor judecăţi de valoare privindu-l pe cel care vorbeşte;
FILTRAREA - alegerea numai a unor judecăţi, informaţii dale de vorbitor şi
ignorareacelorlalte;
ANTICIPAREA - credinţa proprie că ştii deja ceea ce vorbitorul abia urmează să spună,
înainte ca acesta să fi terminal de vorbii.

FORMULAREA LA PERSOANA ÎNTÂI (I)
• Într-un conflict, o persoană critică, învinovăţeşte şi judecă cealaltă persoană prin formulări
la persoana a II-a, formulări care sunt, de obicei, generalizatoare: „Tu uiţi mereu...”, „Tu
niciodată nu ceri...”.
• Formulele acuzatoare la persoana a II-a determină, de cele mai multe ori ca cealaltă
persoană să se apere, aceste formulări, accentuând conflictul.
• Spre deosebire de acestea, formulările la persoana I suni mai degrabă descriptive decât
acuzatoare, vorbitorul exprimând faţă de celălalt ceea ce simte el ş ide ce.
• Formulările la persoana I sunt forme mai puţin ameninţătoare şi sunt recomandate. Ele spun
pur şi simplu celuilalt ce efect are comportamentul lui, îi ajută să înţeleagă şi îi determină să
îşi schimbe atitudinea.
Modelul pentru formularea la persoana I este:
1. Eu simt (specificaţi comportamentul)
2. când tu (descrieţi ce face el)
3. deoarece (motivaţia sentimentului tău)
Intr-o situaţie conflictuală încercaţi să vă adresaţi celuilalt formulându-vă mesajul la persoana I şi
veţi observa nu numai o schimbare de atitudine, ei şi cum, treptat, tensiunea se atenuează.
CAPACITĂŢI DE URMAT PENTRU DIMINUAREA MÂNIEI
1. Angajează-te mental în procesul de a diminua mânia celorlalte persoane.
2. Nu te enerva şi tu! Când a altă persoană este mânioasă pe tine, primul pas constă în controlul
propriilor sentimente. Pierdere a controlului va duce la escaladarea conflictului şi
înrăutăţirea situaţiei.
3. Calmează-te! Numără până la 10, respiră adânc, relaxează-le.
4. Vorbeşte pe un ton jos, calm, reasigură persoana respectivă că poale exista o soluţie la
problema acesteia dacă vorbeşte despre ea şi cere-i să-ţi vorbească despre situaţia
respectiva din punctul său de vedere.
5. Ascultă în mod activ pentru a diminua mânia, a-l împiedica pe celălalt să-şi piardă
controlul, ajutându-l să se liniştească.
Următoarea fază constă în rezolvarea în sine a problemei.
ABILITĂŢI DL NEGOCIERE
Motto: „ A avea o minte luminată de raţiune este virtutea cea mai mare”.
(Heraclit)
•

•

Conflictul poate fi angajat sau rezolvat bazându-ne pe:
 PUTERE (politică, violentă fizică, intenţii coercitive)
 DREPTURI (proces legal)
 INTERESE (negociere)
Încercarea a doi oameni de a ajunge la o soluţie acceptabilă poate fi considerată o negociere
eficientă.
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Pentru a ajunge la o situaţie în care câştigul să fie reciproc, trebuie să alegeţi o strategie prin care să
atingeţi scopul pe care l-aţi proiectat.
PARADIGMELE NEGOCIERII
Motto: „abilitatea de a negocia eficient este necesară în situaţiile conflictuale de zi cu zi, precum şi
în afaceri”.
Există două tipuri de situaţii negociabile, fiecare dintre ele sugerând o altă strategic:
• Distributive
Sau zero, „acolo unde o parte câştigă, cealaltă pierde.”
A. În acest caz ne aflăm în prezenţa unui conflict de „suma zero”, adică situaţia în care ce este
câştigat de unul este pierdut în mod obligatoriu de celălalt.
• Integrative
B. In strategia integrativă sau „Suma non zero” pot fi luate în considerare bazele unei cooperări
în măsură să ducă la naşterea unei adevărate încrederi, permiţând de data aceasta găsirea
unei soluţii mai bune pentru fiecare din parteneri.
COMPORTAMENTUL. ÎN TIMPUL NEGOCIERII
COMPORTAMENTUL. ÎN TIMPUL NEGOCIERII
Bazat pe supoziţii de tipul suma zero (câştigă
Bazat pe supoziţii de tipul suma non zero (câştig
unilateral sau chiar pierdere de ambele părţi)
reciproc)
 „Jucaţi tare”, bazându-vă pe presupunerea
 adoptaţi o poziţie de colaborare de la început,
că cineva trebuie să dea înapoi
recunoscând că un joc tare are consecinţe
reziduale.
 Adoptaţi poziţii extreme
 Vă concentraţi pe interesele proprii,
menţinându-vă aspiraţiile înalte dar rămâneţi
flexibil în ceea ce priveşte modul de a vi le
îndeplini; vă păstraţi flexibilitatea
 Vă concentraţi doar pe nevoile proprii
 Identificaţi toate interesele, înţelegeţi
priorităţile celeilalte partide, nu rămâneţi
indiferent la rezultate.
 Faceţi concesii treptat
 Inventaţi opţiuni care să îmbine interesele şi
problemele puse în discuţie.
 Trataţi celelalte părţi ca fiind adversare
 Consideraţi celelalte părţi ca fiind
colaboratori, lucraţi împreună pentru a câştiga.
 Fă străduiţi din greu pentru a câştiga
 Vă străduiţi să obţineţi rezultate cinstite şi
creative.
 „Jucaţi cu cărţile pe piept” - dezvăluiţi cât
 Lucraţi în favoarea cooperării - împărtăşiţi
mai puţin posibil
informaţiile pe măsură ce creşte nivelul de
încredere
 Utilizaţi tactici care să-i intimideze pe ceilalţi  Utilizaţi tactica pentru a schimba „jocul” de la
şi să încetinească rezolvarea.
un proces cu adversari, la unul cu colaboratori
şi invers.
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PROCEDURĂ FORMALIZATĂ PRIVIND MOBILITATEA
PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE ÎN ANUL ȘCOLAR 2018/2019
Secretar Rîmbu Elena, G.P.P. „Așchiuță” Suceava
UNITATEA DE
ÎNVĂȚĂMÂNT

Procedură formalizată privind
mobilitatea personalului didactic de
predare în anul școlar 2018/2019

----------------------------Departamentul
Managementul
instituţional

Ediţia 1
Anul 2017
Nr. de exemplare:
Revizia 1 :
Pagina 461 din ____
Exemplar nr. 1

Cod. P.O.........MPDP

Componenta 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după
caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale.
Nr.
crt.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Elemente
privind
responsabilii/
operaţiunea
1
elaborat
verificat
avizat
aprobat

Numele şi
prenumele

Funcţia

Data

Semnătu
ra

2

3

4

5

secretar
profesor
profesor
profesor/ director

Componenta 2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale.
Nr.
crt.

Ediţia/revizi
a în cadrul
ediţiei

2.1.
2.2.

Ediţia 1
Revizia 1

Componenta
revizuită

Modalitatea reviziei

Data de la care se
aplică prevederea
ediţiei sau reviziei
ediţiei

X

X

14.12.2017

Componenta 3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia/revizia.
Nr
crt

Scopul
difuzării

3.1

1.
aplicare

Exem
plare
numă
r
2
1

3.2

aplicare

1

461

Compartime
nt

Funcţia

Nume şi
prenume

Data
primirii

Semnătur
a

3
Management
instituţional
Management

4
Director

5

6

7

Comisia de
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3.3
3.4

aplicare
informare

1
1

instituţional
Secretariat
Management
instituţional
Secretariat

mobilitate
secretar
Secretar CA

Evidenţă
1
secretar
arhivare
Componenta 4. Scopul procedurii formalizate - operaţionale
Scopul procedurii operaţionale este de organizare a activităților ce privesc mobilitatea
personalului didactic de predare în anul școlar 2018/2019.

3.5

Componenta 5. Domeniul de aplicare a procedurii formalizate - operaţionale
Prezenta procedură se aplică personalului didactic din cadrul unității cu competenţe în
desfăşurarea și organizarea acțiunilor privind mobilitatea personalului didactic de predare în anul
școlar 2018/2019 (membrii CA, membrii comisiei de mobilitate) și secretarul unității.
Componenta 6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activității procedurale:
6.1. Legislație primară
 Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011;
 Ordinul nr. 5485/207 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului
didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018/2019;
 Codul muncii – Legea 53/2003, modificat, completat și actualizat;
 H.G nr.500/2011 privind întocmirea şi completarea Registrului de evidenţa salariaţilor
(REVISAL), modificat și completat de Hotărârea nr. 877/23.11.2016;
 Contractul colectiv de muncă la nivel de ramură învăţământ nr.78/22.02.2017 ;
 Ordinului MEN nr. 4959/02.09.2013.
6.2. Legislaţie secundară
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar Nr.
5079/2016, art.21 (3), lit. a), d) şi art. 21 (4) lit. g.
6.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice
• ROFUÎ / 2017
• Regulament Intern
• Decizii
Componenta 7. Definiţii şi abrevieri
7.1. Definiţii ale termenilor
Nr.
Termenul
Definiţia şi/sau dacă este cazul, actul care defineşte termenul
crt.
1.
Procedura
Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a
formalizată
metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării
activităţii, cu privire la aspectul procesual.
2.
Ediţie a unei Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri formalizate,
proceduri
aprobată şi difuzată.
formalizate
3.
Revizia
în Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după
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cadrul
ediţii

unei caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii
formalizate - operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate.

7.2. Abrevieri ale termenilor
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Abrevierea
P.F.
RSAPAN
PO
CA
UPJ
L
REVISAL
C.C.M.N.N
C.I.M
O.G.
H.G.
C.C.M.R.I
OMFP
DGFP
ITM

Termenul abreviat
Procedură formalizată
Recrutare, selecție, angajare a personalului didactic auxiliar și nedidactic
Procedură operațională
Consiliul de administraţie
Unitate cu personalitate juridică
Lege
Registrul electronic de evidenţă al salariaţilor
Contractul Colectiv de Muncă la Nivel Naţional
Contract individual de muncă
Ordonanţa Guvernului
Hotărârea Guvernului
Contractul Colectiv de Muncă la Nivel de Ramură Invăţământ
Ordin al Ministrului Finanţelor Publice;
Direcţia Generala a Finanţelor Publice;
Institutul Teritorial de Muncă

Componenta 8. Descrierea procedurii
8.1. Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul
preuniversitar în anul școlar 2018/2019 se aduce la cunoștința tututror cadrelor didactice din unitate
în cadrul CP.
8.2 După aprobarea planului de școlarizare, de către I.Ș.J. Suceava, se constituie posturile didactice,
ca urmare a aplicării planurilor cadru de învățământ și a ofertei educaționale a unității;
8.3. Stabilirea personalului didactic care îndeplinește condițiile legale de pensionare la data de
01.09.2018 și menținerea în activitate ca titular peste vârsta de pensionare.
8.3.1 Cadrele didactice care îndeplinesc condițiile legale de pensionare la limită de vârstă sau care
doresc pensionare anticipată, la cerere, depun cerere la secretariatul instituţiei;
8.3.2 Cadrele didactice care doresc să fie menținute în activitate, ca titular, peste vârsta de
pensionare, solicită în scris, Consiliului de administrație al unității (a se vedea cererea tip pentru IȘJ
Suceava), până la data prevăzută în Calendarul mobilității personalului didactic de predare pentru
anul școlar 2018/2019, prevăzut în Anexa 19 la Metodologia mai sus menționată. Cererile vor fi
însoțite și de documente justificative privind activitatea didactică și științifică.
8.3.3 Consiliul de administrație al grădiniței analizează și aprobă cererile depuse pentru menținere
în activitate ca titular peste vârsta de pensie, având în vedere îndeplinirea condiţiilor legale precum
şi rezultatele deosebite privind activitatea didactică şi ştiinţifică. (a se vedea fișa de evaluare tip a
IȘJ Suceava pentru autoevaluarea/evaluarea activității didactice și științifice);
8.3.4. CA al grădiniței emite acordul sau refuzul privind menținerea în activitate ca titular peste
vârsta de pensionare (a se vedea modelul titp al IȘJ Suceava pentru acord) și comunică IȘJ Suceava
acordul/refuzul motivat privind menținerea în activitate ca titular peste vârsta de pensioare,
raportată la 01.09.2018 (a se vedea adresa tip pentru IȘJ Suceava);
8.3.5 Unitatea de învățământ transmite I.Ș.J Suceava adresa cuprinzând următoarele:
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-tabelul nominal cu personalul didactic pentru care s-a aprobat menținerea în activitate ca titular
peste vârsta de pensionare pentru anul școlar 2018/2019;
-tabelul nominal cu personalul didactic pentru care nu s-a aprobat menținerea în activitate ca titular
peste vârsta de pensionare pentru anul școlar 2018/2019;
-tabelul nominal cuprinzând cadrele didactice care nu au solicitat menținerea în activitate ca titular
peste vârsta de pensionare pentru anul școlar 2018/2019 și care îndeplinesc condițiile de pensionare
la limită de vârstă sau la cerere.
8.4. Întocmirea Proiectului de încadrare cu personal didactic de predare pentru anul școlar
2018/2019 și a anexelor aferente.
8.4.1 Directorul grădiniței întocmește Proiectul de încadrare cu personal didactic de predare pentru
anul școlar 2018/2019;
8.4.2. CA al unității stabilește posturile didactice vacante/temporar vacate/rezervate, după
asigurarea normelor didctice de predare-învățare-evaluare a cadrelor didactice titulare, și condițiile
specifice de ocupare a posturilor didactice vacante în cadrul etapelor de transfer consimțit între
unități de învățământ preuniversitar și de pretransfer consimțit între unități de învățământ
preuniversitar; condițiile specifice stabilite pentru etapa de transfer consimțit între unități de
învățământ preuniversitar nu mai pot fi modificate și rămân valabile și pentru etapa de pretransfer
consimțit între unități de învățământ preuniversitar.
8.4.3. CA al grădiniței stabilește și viabilitatea posturilor didactice vacante în funcție de planul de
școlarizare și de evoluția demografică la nivel local.
8.4.4 Proiectul de încadrare cu personal didactic de predare pentru anul școlar 2018/2019 se
analizează în CP, este aprobat de CA al unității și este prezentat de către directorul unității de
învățământ Comisiei de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar
constituită la I.Ș.J. Suceava, împreună cu anexele cuprinzând posturile vacante/rezervate, la
termenul specificat de I.Ș.J.
8.4.5. Se transmit la I.Ș.J. Suceava anexele planului de școlarizare:
- anexa 1 – situația cadrelor didactice titulare din grădiniță care nu au promovat examenul de
definitivat în învățământ;
- anexa 2 - situația cadrelor didactice pentru care în anul școlar 2017/2018 s-a aprobat în CA al
unității concediu fără plată;
- anexa 3 lista posturilor/catedrelor vacante/temporar vacante/rezervate pentru anul școlar
2018/2019;
- anexa 4 – lista cadrelor didactice care au restrângere de activitate începând cu data de 01.09.2018;
- anexa 5 – lista cadrelor didactice care au restrângere de activitate nesoluționată din anii anteriori
8.4.6 După avizarea condițiilor specifice de ocupare a posturilor vacante de către I.Ș.J. Suceava și
publicarea acestor condiții pe site-ul inspectoratului șclar, unitatea de învățământ are obligația de a
face publice aceste condiții prin afișare la avizierul unității și pe site-l propriu.
8.4.7 Lista posturilor didactice vacante/rezervate și condițiile specifice de ocupare a acestora se
afișează la avizier și pe site-ul propriu în termen de cel mult 3 (trei) zile lucrătoare de la avizarea
ofertei de posturi vacante/rezervate de către inspectoratul școlar.
8.5 Etapa de ocupare a posturilor didactice vacante prin transfer pentru soluționarea
restrângerii de activitate
8.5.1 CA al unității de învățământ stabileşte lista cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate
și transmite Inspectoratului școlar;
8.5.2 Lista posturilor vacante, propuse pentru etapa de transfer pentru restrângere de activitate
cuprinde obligatoriu cel putin una din mențiunile: „Post propus pentru transfer consimțit între
unitățile de învățământ” sau „Post propus pentru repartizare în ședința de transfer”.
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8.5.3. Cadrele didactice aflate în restrângere de activitate depun cereri, însoțite de documentele
precizate în crerile tip, la unitățile de învățământ, pentru obținerea acordului de principiu în vederea
soluționării restrângerii de activitate;
8.5.4 CA al unității școlare analizează aceste cereri și comunică hotărârea cu privire la
acordarea/neacordarea acordului de principiu pentru transfer, la termenul specificat în Calendarul
mobilității (Anexa nr.19 la Metodologie). Directorul unității emite acordul privind transferul
consimțit al cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate și înștiințează în scris inspectoratul
școlar
8.5.5 În perioada, prevăzută în Calendar, cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate
depun la inspectratul școlar acordurile pentru transfer obținute de la unitățile de învățământ;
8.5.6 Soluționarea cererilor de transfer consimțit între unități, ca urmare a restrângerii de activitate
sau prin restructurarea rețelei școlare, se realizează în ședință publică organizată de Comisia de
mobilitate de la I.Ș.J., în perioada prevăzută în Calendar, conform metodologiei de mobilitate.
8.6 Repartizarea în ședință organizată de inspectoratul școlar, pe perioadă nedeterminată, a
cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă
determinată, în baza art. 253 din Legea 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.
8.6.1 În vederea ocupării posturilor vacante de către cadrele didactice care îndeplinesc condițiile
pentru repartizarea pe perioadă nedeterminată în baza art. 253 din Legea 1/2011, unitatea de
învățământ vacantează posturile didactice care au viabilitate cu mențiunea ocupării acestora coform
art. 253 din Legea 1/2011.
8.6.2 Ocuparea acestor posturi se face cu respectarea cumulativă a condițiilor generale și specifice
din Metodologie, în ședință publică organizată de I.Ș.J. la data prevăzută în Calendar.
8.6.3 Unitatea de învățământ încheie contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată pentru
cadrele didactice repartizate conform art. 253. Pentru cadrele didactice debutante, care nu au
dobândit definitivarea în învățământ, I.Ș.J. emite decizie de repartizare pe perioadă nedeterminată,
începând cu data de 01.09.2018, iar directorul unității de învățământ încheie contract individual de
muncă pe o perioadă de cel mult un an școlar, urmând ca după ce promovează examenul de
definitivare în învățământ, CA al unității să modifice durata contractului din perioadă determinată în
perioadă nedeterminată.
8.7. Pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, la cerere sau prin
schimb de posturi, al personalului didactic titular, pe posturi vacante propuse pentru
pretransfer și pe posturile didatice care se pot vacanta în etapa de pretransfer
8.7.1. Cadrele didactice care participă la această etapă de pretransfer consimțit depun cerere
(însoțită de documentele prevăzute în aceasta), în perioadele prevăzute în Calendar, atât la unitățile
de învățământ în care solicită pretransferul consimțit (cerere tip - anexa nr.14 la Metodologie), cât și
la I.Ș.J. Suceava
8.7.2. Comisia de mobilitate constituită la nivelul grădiniței verifică dosarele și îndeplinirea
condițiilor specifice de ocupare a posturilor declarate vacante, apoi înaintează la CA al unității un
raport scris, cu lista cadrelor didactice ierarhizate în vederea emiterii acordului de principiu pentru
pretransfer consimțit.
8.7.3. CA analizează solicitările depuse de cadrele didactice titulare și comunică hotărârea cu
privire la acordarea/neacordarea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer consimțit către
solicitant și către I.Ș.J.
8.7.4. Directorul emite acordul/acordul de principiu pentru pretransfer consimțit sau refuzul motivat
și îl comunică în scris solicitanților (conform anexei din Metodologie).
8.7.5. Directorul informează I.Ș.J. referitor la soluționarea cererilor de obținere a acordului de
pretransfer consimțit;
8.7.6. Cadrele didactice care au solicitat pretransfer consimțit anexează la dosarele înregistrate la
I.Ș.J. acordurile/acordurile de principiu eliberate de unitățile de învățământ.
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8.7.7. În situația în care I.Ș.J. constată abateri de la prevederile Metodologiei, președintele comisiei
județene solicită în scris directorului unității școlare reluarea procedurilor legale. Directorii acestor
unităși emit noi acorduri/acorduri de principiu, conform hotărârii CA, după reluarea procedurilor
legale.
8.8. Reîncadrarea în funcția de personal didactic a personalului didactic pensionat, care a
avut calitatea de titular în învățământul preuniversitar și care nu a depășit cu 3 ai vârsta de
pensionare, raportată la 1.09.2018, în anul școlar 2018/2019.
8.8.1. Personalul didactic pensionat cu gradul didactic I care a avut calitatea de titular în
învățământul preuniversitar, care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la 01.09.2018
și care dorește să se reîncadreze în funcția de personal didactic în anul școlar 2018/2019, cu condiția
suspendării pensiei pe durata reîncadrării, solicită aceasta în scris CA al unității școlare, în perioada
prevăzută în Calendar. Cererile sunt însoțite de documente justificative privind activitatea didactică
și științifică.
8.8.2. CP al unității școlare discută și analizează cererile depuse în funcție de planul de școlarizare
și evoluția demografică la nivel local.
8.8.3. CA aprobă cererile personalului didactic.
8.8.4. CA al unității comunică personalului didactic și I.Ș.J. acordul de principiu/refuzul privind
reîncadrarea personalului didactic pensionat , în anul școlar 2018/2019, care a avut calitatea de
titular în învățământul preuniversitar și care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la
01.09.2018.
8.8.5. Directorul unității școlare încheie contracte individuale de muncă pe perioadă determinată
pentru anul școlar 2018/2019, în baza deciziei I.Ș.J. de reîncadrare pentru personalul didactic, care a
avut calitatea de titular în învățământul preuniversitar și care nu au depășit 3 ani vârsta de
pensionare.
8.9. Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2018/2019, pentru
cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care au
dobândit cel puțin definitivarea în învățământ sau care promovează examenul național de
definitivare în învățământ sesiunea 2018, în baza mediei de repartizare minimum 7 obținute
la concursurile naționale de ocupare a posturilor, sesiunile 2017, 2016, respectiv 2017, 2016,
2015 și/sau 2014.
8.9.1. Cadrele didactice care doresc prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul
școlar 2018/2019 pe perioadă determinată, care au dobândit cel puțin definitivarea în învățământ
sau care promovează examenul național de definitivare în învățământ sesiunea 2018, în baza mediei
de repartizare minimum 7 obținute la concursurile naționale de ocupare a posturilor, sesiunile 2017,
2016, respectiv 2017, 2016, 2015 și/sau 2014, solicită în scris conducerii unității de învățământ
acordul de principiu, la termenul prevăzut în Calendar.
8.9.2 CA al unității analizează cererea și emite acordul de principiu/refuzul prelungirii contractului
individual de muncă pe perioadă determinată.
8.9.3 Cadrele didactice care obțin acordul de principiu pentru prelungirea duratei contractului
individual de muncă în anul școlar 2018/2019 și actualuzează dosarul la inspectoratul școlar,
conform Calendarului.
8.10. Detașarea personalului didactic titular în învățământul preuniversitar
8.10.1. Detașarea în interesul învățământului
8.10.1.1 Unitatea de învățământ primitoare cere în scris I.Ș.J. cadrul didactic;
8.10.1.2. Personalul didactic titular în învățământul preuniversitar solicitat pentru detașare depune
un acord la inspectoratul școlar și la unitatea primitoare, însoțit de actele și certificatele pentru
conformitate cu originalul, de către directorul unității de învățământ în care cadrul didactic solicitat
și-a desfășurat activitatea;
8.10.1.3 CA al unității primitoare aprobă detașarea în interesul învățământului.
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8.10.1.4. Cadrele didactice titulare care au restrângere de activitate nesoluționată se detașează în
interesul învățămîntului în ședință de repartizare organizată de I.Ș.J;
8.10.2 Detașarea la cerere
8.10.2.1 Detașarea la cerere prin continuitate
8.10.2.1.1 Cadrele didactice care sunt detașate în unitate în anul școlar 2017/2018 și doresc detașare
prin continuitate solicită în scris detașare la cerere pentru anul școlar 2018/2019, până la data
prevăzută în Calendar;
8.10.2.1.2 CA analizează cererea și comunică inspectoratului școlar și cadrelor didactice acordul de
principiu/refuzul privind continuitatea pentru detașare la cerere în anul școlar 2018/2019, până la
data prevăzută în Calendar;
8.10.2.1.3 Dacă un post este solicitat de mai multe cadre didactice se aplică criteriile de departajare
prevăzute în Metodologie la art. 81 alin (6).
8.10.2.1.4 Cadrele didactice care beneficiază de detașare la cerere prin continuitate trebuie să obțină
la concursul din 2018 minimum media 5. Aceștia iși actualizează dosarul personal la I.Ș.J. conform
Calendarului,
8.10.2.2. Detașarea la cerere
8.10.2.2.1 Detașarea la cerere prin concurs. Cadrele didactice titulare participante la concursul
din 2018 care obțin cel puțin media de repartizare minim 5. Cererile se depun și se soluționează la
I.Ș.J. în oprdinea descrescătoare a mediilor;
8.10.2.2.2 Detașarea la cerere prin concurs specific
8.10.2.2.2.1 Cadrele didactice care solicită detașarea la cerere prin concurs specific depun cererea
de înscriere și documentele justificative la I.Ș.J. Detașarea la cerere prin concurs specific se
soluționează de către I.Ș. J în ședință publică, în ordinea descrescătoare a punctajelor de la
evaluarea activității profesionale.
8.11. Prelungirea contractelor individuale de muncă în anul școlar 2018/2019 pentru
personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată
8.11.1. Cadre didactice angajate cu contract de muncă pe perioadă determinată în anul școlar
2017/2018, care au obținut la concursurile de titularizare sesiunile 2017 și/sau 2016 media de
repartizare minimum 5, au calificativul „Foarte bine” și doresc să li se prelungească contractele
individuale de muncă în anul școlar 2018/2019 se adresează în scris conducerii unității pentru
obținerea avizului pentru suplinire, până laa termenul prevăzut în Calendar.
8.11.2 CA al unității analizează cererile și comunică acordul de principiu inspectoratului școlar,
conform Calendarului. CA al unității comunică persoanei în cauză acordul de principiu/refuzul
prelungirii contractului individual de muncă. Cadrele didactice care beneficiază de prelungirea
contractului individual de muncă și care participă la concursul național din 2018 trebuie să obțină
minimum media 5.
8.11.3 CA al unității pot emite acorduri de principiu de prelungire a contractelor individuale de
muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2018/2019 pentru posturile didactice care se pot
vacanta ulterior..
8.11.4 Cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractelor individuale de muncă în anul
școlar 2018/2019 își actualizează dosarul personal la I.Ș.J. , conform Calendarului.
8.12 Ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate cu personal didactic de predare
calificat în regim de cumul sau plata cu ora
8.12.1 Posturile rămase neocupate în urma etapelor de mobilitate anterioare pot fi atribuite prin
decizia directorului unității în regim de cumul/plata cu ora personalului didactic de predare titular
din unitatea de învățămân, la solicitarea acestuia;
8.12.2 Unitatea de învățământ comunică aceste situații I.Ș.J, în perioada prevăzută în Calendar.
8.12.3 Unitatea de învățământ încheie personalului didactic căruia i se atribuie ore la plata cu
ora/cumul contracte individuale de muncă în regim de cumul/plata cu ora.
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8.12.4 După atribuirea posturilor didactice rămase neocupate în regim de cumul/plata cu ora
personalului didactic de predare titular din unitate, dacă rămân posturi neocupate, directorul unității
poate acorda avizul pentru încadrarea în regim de cumul/plata cu ora, în baza prezentării unui
curriculum vitae și susținerii unui interviu, în perioada prevăzută în Calendar, personalului didactic
de predare titular la o altă unitate de învățământ, personalului didactic pensionat, cu respectarea
condițiilor de studii.
8.12.5 Deciziile de suplinire la cumul/plata cu ora sunt emise de I.Ș.J, pe baza avizului obținur de la
unitățile școlare.
8.13. Organizarea concursului de ocupare a posturilor vacantate pe parcursul anului școlar
8.13.1 CA al unității este abilitat să organizeze concurs de ocupare pentru posturile didactice care se
vacantează pe parcursul anului școlar, cu respectarea prevederilor Ordinului MEN nr.
4959/02.09.2013
Componenta 9 Responsabilităţi
Responsabilitățile se regăsesc în descrierea proceduriii la fiecare etapă în parte.
Componenta 10. Anexe, înregistrări, arhivări
Anexele sunt cele prevăzute în Metodologia de mobilitate și cele emise de I.Ș.J. Suceava.
Componenta 11. Cuprins
Nr. componentei în
cadrul PF
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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BENEFICIILE ACTIVITĂȚILOR DE TIMP LIBER
Prof. de limbă engleză şi japoneză, Carolina VIERIU
Palatul Copiilor Suceava
În arealul de educație a copiilor, de orice vârstă, sunt cuprinse mai multe tipuri de activități,
care sunt considerate importante, în dezvoltarea acestora, pe toate palierele. Astfel, educația devine
funcțională, are cursivitate, este diversă și poate valorifica la maximum potențialul copiilor.
Este vorba de educația nonformală, o nouă abordare, care poate fi organizată cu mult succes
în palatele și cluburile copiilor, din orice localitate, unde acestea există. Este vorba de educația care
aduce plus valoare dezvoltării copiilor pentru că, pe de-o parte nu îngrădește copilul în niște tipare
rigide, ci dimpotrivă îl călăuzește să aibă curaj, să se manifeste liber, iar pe de altă parte îi deschide
orizonturi noi de cunoaștere, într-un mod plăcut, deschis, un fel de adaptabilitate, fără restricții.
Apreciind valențele reale ale educației nonformale, poți, în calitate de cadru didactic să
prefigurezi activități diverse și să realizezi acțiuni în cadrul cercurilor, care să uimească prin:
diversitate, ingeniozitate, plăcere, bucurie. Astfel dobândești mai multă încredere, asiguri un cadru
prețios, captezi copiii cu multă ușurință în a descoperi plăcerea de a învăța altfel, prin joc, mișcare,
acțiuni practice, vizionare, muzică, etc.
Printre cercurile preferate de copii se numără și Cercul de cultură și civilizație
engleză/japoneză. Printr-un curriculum flexibil, li se propune copiilor să participe la un program de
activități divers și atractiv, de fiecare dată,acel ceva cu care să-i surprinzi. Așa îi poți avea
constantprezenți, bucuroși și curioși și astfel învățarea poată să devină un fenomen firesc și ușor.
Având în vedere complexitatea învățării unei limbi străine, abordarea acesteia în cadrul
Cercului de cultură și civilizație engleză/japoneză s-a concretizat prin activități specifice fiecărui
obiectiv propus a fi realizat. Iată câteva activităţi care au avut impact pozitiv asupra elevilor şi care
au constituit pentru aceştia activităţi de timp liber.
În cadrul activității cu tema „Acting together for a world of peace”, elevii de la Cercul de
culturăși civilizație engleză/japoneză au descoperit simboluri ale păcii din toată lumea prin
accesarea internetului și prin vizionarea unor imagini selectate de profesorul îndrumător. Elevii au
lucrat în echipe, au colaborat si inițiat discuții în jurul temei selectate, fapt ce a facilitat actul
învățării într-o atmosferă relaxată și permisivă. Totodată, elevii participanți la activitate au transmis
gândurile lor despre semnificația cuvântului ”pace” și au creat un panou cu termeni din câmpul
semantic al acestuia. Aceste cuvinte au pus bazele creării poeziilor acrostih și a posterelor ce au
finalizat activitatea. Pe tot parcursul lecției dedicate păcii, elevii au învățat să comunice și sa
găsească împreună soluții la cerințele profesorului, al cărui rol a fost de a îndruma și facilita
procesul educativ. Activitatea a pus accentul pe creativitate și originalitate pentru că atât posterele și
poeziile compuse nu trebuiau sa urmeze un tipar sau un model deja existent, ci să transmită viziunea
proprie a celor care au contribuit la realizarea materialelor.
O altă activitate desfășurată la Cercul de cultură și civilizație engleză/japoneză a fost cea
dedicată Zilei Mondiale a Origami, în colaborare cu Cercul de navomodele din cadrul Palatului
Copiilor Suceava. În cadrul acestei activități, elevii au avut șansa și bucuria de a viziona un
documentar despre istoria origami, etimologia acestui cuvânt și cele mai frumoase și realiste piese
create în toată lumea. Această etapă a fost completată de faptul că elevii au adresat întrebări, au
investigat și aflat ce presupune această metodă străveche a plierii hârtiei. Elevii participanți au
realizat propriile piese origami, și mai mult au înțeles ce presupune această tehnică pentru că au
experimentat cu hârtia și formele. Astfel, elevii au fost expuși la o nouă experiență care i-a învățat
despre cultura și civilizația asiatică, le-a sporit curiozitatea și deschiderea către lucruri noi și le-a dat
satisfacția creării unui lucru făcut cu răbdare de propriile mâini.
O încântare pentru elevii de la Cercul de cultură și civilizație japoneză a fost activitatea de
realizare a unor felicitărij aponeze de Anul Nou. Ei au redactat, într-o atmosferă festivă,
469

Școala Românească în Anul Centenarului Marii Uniri

binecunoscutele felicitări japoneze de Anul Nou.Elevii au aflat, prin intermediu lactivităţii, că
aceste felicitări se numesc înlimba japoneză “nengajo” și conținsemnul zodiacal al Noului An (anul
2018 se află sub semnul zodiacal al câinelui), că aceste felicitări sunt scrise de mână, sunt făcute din
materiale alese și sunt trimise prietenilor și familiei, ceea ce sugerează importanța acestei sărbători
pentru japonezi Participanții la atelier au exersat scrierea în limba japoneză a urării
明けておめでとうございます (La multi ani!), un mesaj tipic de Anul Nou.
Un alt exemplu de activitate de educaţie nonformală, benefică pentru elevi a fost cea
organizată cu ocazia Zilei Internaționale a Nonviolenței în mediul școlar care a fost marcată la
Cercul de cultură și civilizație engleză prin activități cu tema ”Stop violence!”,în care au fost
implicați elevi din ciclul primar. Aceștia au vizionat filme educative despre evitarea formelor de
violență verbală/fizică și au realizat postere și desene princ are au transmis mesaje de toleranță,
respect, dragoste, susținereși pace.
Pentru a reușisă-i pregătim pe copii să reacționeze la lumea exterioară/stimulii exteriori cu
compasiune și respect, trebuie sa-i învățăm ce înseamnă compasiunea și respectul. Acest lucru
trebuie să înceapă în familie și să continue în toate mediile în care este prezent copilul, la ora de
muzică, engleză, la clubul de sport, înparc, la cofetărie, pestradă. Astfel, după cum spune poetul și
autorul Shane Koyczac, „este imperios să educam nu doar mintea, ci și inima.” (Shane Koyczac,
”Educate the heart”)
Într-o societate mereu în schimbare, în care timpul este prețios, activitățile, cu adresabilitate
pentru timpul liber, trebuie să fie cu atât mai mult, bine gestionate, relaxante, educative și
constructive. Pentru copil, adolescent, tânăr, petrecerea timpului liber va fi mai bine organizat și de
folos, cu cât adulții de lângă ei, părinți, cadre didactice au în vedere acest lucru. Încurajarea
petrecerii unui timp liber de calitate, care să aducă beneficii dezvoltării sociale, emoționale,
intelectuale, poate fi cheia succesului în pregătirea generației prezente pentru viață.
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PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND GESTIONAREA
MATERIALELOR SI A OBIECTELOR DE INVENTAR
ec. Vasile Poleucă,
Liceului Tehnologic Special Bivolărie, Vicovu de Sus,
Conţinut sumar sau
Nr.

Ediţia/

crt.

revizia/ data

Elaborat

identificare
modificare/analiză

Verificat

Aprobat

Funcţie, nume, prenume şi semnătură

1.

De a stabili un set de reguli, operaţiuni unitare şi responsabilităţi în procesul de evidenţă a
mijloacelor fixe la locurile de utilizare şi/sau păstrare.
2. Domeniul de aplicare al procedurii
Se aplică tuturor persoanelor care sunt responsabile, prin atribuţiile stabilite în fişa de post,
în procesul de evidenţă a mijloacelor fixe la locurile de utilizare şi/sau păstrare, din cadrul
Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca.
3. Documente de referinţă, definiţii şi presurtări
3.1. MSMC- Manualul de management al calitatii
3.2. SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe;
3.3. SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi
vocabular;
3.4. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
3.5. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul
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de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu
modificările şi completările ulterioare;
3.6. Hotărârea Guvernului nr. 105/2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
3.7. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3.512/2008 privind documentele financiarcontabile, cu modificările şi completările ulterioare;
3.8. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi
necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
3.9. Definiţii:
Termenii utilizaţi şi definirea acestora sunt în conformitate cu SR EN ISO 9000:2006 şi
MSMC.
Pentru o mai bună înţelegere a textului prezentei proceduri se reţin următorii termeni:
 Document - informaţia împreună cu mediul său suport (SR EN ISO 9000:2006).

 Procedură - mod specificat de efectuare a unei activităţi sau a unui proces – procedurile
pot fi documentate (scrise) sau nu.
 Procedură de lucru/operaţională - document care descrie modul de desfăşurare detaliată
a unor procese specifice activităţii din cadrul USAMV Cluj-Napoca;
 Mijloacele fixe sunt active fixe corporale deţinute de către Universitatea de Științe
Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca în scopul utilizării lor pe termen lung.
 Sunt considerate active fixe corporale obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizează
ca atare şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
 au valoare de intrare mai mare de 2.500 lei (limită stabilită prin hotărâre a
Guvernului);
 durată normală de utilizare mai mare de un an.
 Activele fixe corporale cuprind:
 terenuri şi amenajări la terenuri;
 construcţii;
 instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii;
 mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi
materiale şi alte active corporale;
 avansuri şi active fixe corporale în curs de execuţie.
3.5. Prescurtări:
472

Școala Românească în Anul Centenarului Marii Uniri

R USAMV Cluj-Napoca – Rectorul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicinǎ Veterinarǎ ClujNapoca
S USAMV Cluj-Napoca – Senatul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicinǎ
Veterinarǎ Cluj-Napoca USAMV Cluj-Napoca – Universitatea de Ştiinţe Agricole
şi Medicinǎ Veterinarǎ Cluj-Napoca MSMC- Manualul Sistemului pemtru
Managementul Calitǎţii
FAADC – Fişă Autoevaluare Activitate
Didactică A şi B PO- Procedura
operatională
PV- Proces Verbal
4. Responsabilităţi
Gestionarii şi direcția financiar-contabilă țin evidenţa mijloacelor fixe pe fiecare loc de
utilizare şi/sau păstrare.
5. Descrierea activităţii
Evidenţa mijloacelor fixe se ţine pe fiecare loc de utilizare şi/sau păstrare, de către
responsabilul de patrimoniu şi direcția financiar-contabilă, cu ajutorul formularelor:
 Registrul numerelor de inventar (Cod 14-2-1);
 Fişa mijlocului fix (Cod 12-2-2);
 Bonul de mişcare a mijloacelor fixe (cod 14-2-3A).
Registrul numerelor de inventar (Cod 14-2-1) serveşte ca document de atribuire a
numerelor de inventar mijloacelor fixe existente în unitate, în vederea identificării lor, şi se
întocmeşte de către compartimentul achiziții prin înregistrarea cronologică a mijloacelor fixe
intrate în instituţie.
Pentru asigurarea controlului asupra existenţei mijloacelor fixe, se atribuie fiecărui mijloc
fix, care constituie obiect de evidenţă, un număr de inventar în momentul intrării în unitate prin
achiziţionare, construire, confecţionare, transfer etc.
Numerotarea mijloacelor fixe în cadrul registrului se face, de regulă, în ordinea succesivă a
numerelor şi/sau pe grupe de mijloace fixe, iar numărul de inventar atribuit unui mijloc fix va fi
trecut în toate documentele care privesc mijlocul fix respectiv.
Numărul de inventar atribuit şi iniţialele unităţii căreia îi aparţin mijloacele fixe se imprimă
direct pe obiect (cu vopsea sau prin poansonare) sau se gravează pe o plăcuţă ce se fixează pe
mijlocul fix respectiv sau prin alte mijloace care să asigure identificarea mijlocului fix respectiv.
Pentru mijloacele fixe complexe (formate din mai multe obiecte componente) şi pentru
mijloacele fixe a căror evidenţă se ţine pe tronsoane (conducte de distribuţie gaz metan, drumuri,
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linii electrice etc.), pe fiecare obiect se indică numărul de inventar atribuit. În aceste cazuri, este
necesar ca, pe lângă numărul de inventar respectiv, să se folosească şi numere suplimentare.
Mijloacele fixe închiriate se evidenţiază în contabilitatea unităţii care le-a luat cu chirie, în
conturi în afara bilanţului, cu numerele de inventar atribuite de unitatea care le-a dat cu chirie.
Fişa mijlocului fix (Cod 12-2-2) serveşte ca document pentru evidenţa analitică a
mijloacelor fixe şi se întocmeşte într-un exemplar, de direcția financiar-contabilă, pentru fiecare
mijloc fix sau pentru mai multe mijloace fixe de acelaşi fel şi de aceeaşi valoare, care au aceleaşi
cote de amortizare şi sunt puse în funcţiune în aceeaşi lună.
Fişa mijlocului fix se păstrează pe grupe de mijloace fixe, în ordinea codurilor din
clasificarea imobilizărilor corporale conform legislaţiei în vigoare, iar în cadrul acestora, fişele
mijloacelor fixe se grupează pe locuri de folosinţă.
Fişele mijloacelor fixe scoase din funcţiune sau transferate se evidenţiază separat.
Fişa mijlocului fix se completează de către direcția financiar-contabilă pe baza
documentelor justificative privind mişcarea mijloacelor fixe sau modificarea valorii de inventar a
acestora, ca urmare a completării, îmbunătăţirii, modernizării sau reevaluării lor (bon de mişcare
a mijloacelor fixe, proces-verbal de scoatere din funcţiune etc.).
Pentru fiecare loc de utilizare (cameră/depozit) este numit un responsabil (gestionar).
Acesta gestionează bunurile comune de natura mijloacelor fixe aflate la locul de utilizare şi
anunţă responsabilul de patrimoniu orice modificare intervenită cu privire la locaţia bunurilor
comune de natura mijloacelor fixe.
Cu ajutorul Bonului de mişcare a mijloacelor fixe (Cod 14-2-3A), gestionarii operează
modificările de locaţii, astfel încât să existe concordanţă între evidenţele contabile şi evidenţele
gestionarilor în evidenţa tehnică – operativă. În acest sens, gestionarii şi direcția financiarcontabilă verifică concordanţa
dintre înregistrările contabile privind mijlocele fixe (cantitativ şi pe locaţii) şi datele înregistrate
de către gestionari în evidenţa tehnică – operativă.
Transferul unui mijloc fix dintr-un loc în altul (dintr-o încăpere în alta) se face pe baza
Bonului de mişcare a mijloacelor fixe întocmit de persoana desemnată cu aceste atribuţii din
cadrul compartimentului achiziții.
Bonul de mişcare a mijloacelor fixe serveşte ca document:
 justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe între două locuri de folosinţă ale unităţii
(gestiuni)
 de însoţire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la gestiunea predătoare la cea
primitoare;
 justificativ de înregistrare în evidenţa responsabilului cu mijloacele fixe la locurile de
folosinţă şi în contabilitate.
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Bonul de mişcare a mijloacelor fixe se întocmeşte de către persoana desemnată cu aceste
atribuții (compartimentul achiziții) în trei exemplare în cazul intrării în gestiune (pentru
gestionar, contabilitate și achiziții) și patru la transfer între gestiuni (pentru gestionari,
contabilitate și achiziții).
Bonul de mișcare se întocmește pe baza unui referat întocmit de gestionarul predător, cu
acordul șefului de disciplină și a gestionarului primitor.
Bonul de mişcare a mijloacelor fixe circulă la:
 persoana care aprobă mişcarea mijlocului fix în cadrul unităţii (achiziții);
 gestiunea predătoare, pentru semnare de predare de către responsabilul cu mijloacele fixe
şi pentru semnare de primire de către delegatul gestiunii primitoare;
 gestiunea primitoare (împreună cu mijlocul fix), pentru înregistrarea în evidenţă la locul
de folosinţă;
 direcția financiar-contabilă pentru înregistrarea mişcării mijlocului fix.
Bonul de mişcare a mijloacelor fixe (Cod 14-2-3A) se arhivează la:
 direcția financiar-contabilă (exemplarul 1);
 gestiunea predătoare (exemplarul 2).
 gestiunea primitoare (exemplar 3)
 achiziții (exemplar 4)
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PROCEDURA OPERATIONALA PO-93.03: ÎNTOCMIREA REGISTRULUI
CARTEA MARE. FORMULAR F01-PO-92.03: MODEL CARTEA MARE
ec. Sorin Teodorovici,
CCD ,,George Tofan” Suceava,
Procedura operaţională
Ediţia : II
REGISTRUL CARTEA MARE Nr.de ex.1
Comisia de monitorizare, coordonare
şi îndrumare metodologică a
dezvoltării sistemului de control
managerial

Revizia 0
Nr.de ex. 1
Cod: PO- 09

PAG. 1 / 7
Exemplar nr. 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a
reviziei în cadrul ediţieiprocedurii:
Nr. Elemente privind
Crt. responsabilii /
operaţiunea
1.1. Elaborat

Numele şi prenumele Funcţia

Data Semnătura

Contabil

1.2. Verificat

Preşedinte Comisie

1.3. Aprobat

Director

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii
Nr. Ediţia sau, după caz, Componentă
Crt. revizia în cadrul
revizuită
ediţiei
Elaborarea
2.1. Ediția II, Revizia 0 ediţiei
iniţiale

Modalitatea
reviziei
Conform ORDIN nr.
400 /2015
pentru aprobarea Codului
controlului
intern/managerial
al
entităţilor publice

Data la care se
aplică prevederile
sau reviziei ediţiei
Data aprobării prin
decizia Directorului

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul
ediţiei
procedurii
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Nr.
crt.

Scopul Exemplar Compartiment Funcţia
Difuzării nr.
1
Contabilitate Contabil
3.1. Aplicare

Nume şi
Data
Semnătura
prenume
primirii
Voinea Narcis 31.07.2015

3.2. Informare

2

Conducere

Director

Gruia Manuela 31.07.2015

3.3. Arhivare

3

Arhivă

Arhivar

Vaduva
Floarea

3.4. Coordonare, 4
control

Comisia de
monitorizare,
coordonare şi
îndrumare
metodologică a
dezvoltării
sistemului de
control
managerial

Vaduva
Preşedinte Floarea
Comisie

31.07.2015

31.07.2015

4.Scopul procedurii
Procedura stabileşte modul de completare a Registrului Cartea Mare.
5. Domeniul de aplicare
 Procedura se aplică în cadrul Şcolii, de către Compartimentul Contabilitate.
 La procedura participă toate Compartimentele interesate.
6. Documente de referinţă
6.1.Legislaţie primară:
- Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea 234/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999
privind controlul intern şi controlul financiar preventiv.
6.2.Legislaţie secundară:
- ORDIN nr. 400 /2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al
entităţilor publice;
- OMEN nr. 5115/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare
- Ordinul privind registrele şi formularele financiar-contabile (include şi Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 23 bis) nr. 1850/2004, M.Of. 23 din 7 ianuarie 2005, M.Of. 23 bis din
7 ianuarie 2005;
- Norme de utilizare a registrelor de contabilitate REGISTRU JURNAL (Cod 1411 si cod
1411/b) 704/1993, M.O. 303/1993;
- Norma metodologică din data 27-11-2008 de întocmire şi utilizare a documentelor financiarcontabile;
- Ordin nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile.
7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi
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7.1.

Definiţii:

Nr.
Crt.

Termenul

1.

Procedură

2.

Auditul public intern

3.

Audit

4.

Eficacitate

5.

Eficienţã

6.

Analiză
478

Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care
defineşte termenul
Prezentare în scris a paşilor ce trebuie urmaţi, a
metodelor de lucru
stabilite şi a regulilor de aplicat necesare
îndeplinirii atribuţiilor şi
sarcinilor,
având
în
vedere
asumarea
responsabilităţilor;
Compartiment = departament / serviciu / birou / etc.;
Conducătorul Compartimentului = Director/şef
birou/ şef serviciu, etc.;
PS (Procedură de sistem) = procedură care
descrie o activitate sau un
proces care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai
multor compartimente;
PO (Procedură operaţională) = procedură care
descrie o activitate sau un
proces care se desfăşoară la nivelul unui singur
compartiment;
Reprezintă o activitate funcţională, independent
şi obiectivă care dă
asigurări şi consiliere conducerii pentru buna
administrare a veniturilor şi
cheltuielilor publice, perfecţionând activitatea
entităţii publice. Ajută
entitatea publică să-şi îndeplinească obiectivele
printr-o abordare
sistematicăşi
metodică,
care
evalueazăşi
îmbunătăţeşte eficienţa şi
eficacitatea sistemului de conducere, bazat pe
gestiunea riscului, a
controlului şi a proceselor de administraţie
Proces sistematic, independent şi documentat în
scopul obţinerii de dovezi
obiective şi de evaluare a lor cu obiectivitate,
pentru a determina măsura
în care sunt îndeplinite criteriile de audit
Mãsurã în care sunt realizate activitãţile
planificate şi sunt obţinute
rezultatele planificate
Relaţie între rezultatul obţinut şi resursele
utilizate
Activitate de a determina potrivirea, adecvarea şi
eficacitatea subiectului
în cauză, în ceea ce priveşte îndeplinirea
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7.

Comisia

7.2.

Abrevieri:
Nr.

obiectivelor stabilite
Comisia de monitorizare, coordonare
îndrumare metodologică a
dezvoltării sistemului de control managerial

Abrevierea

şi

Termenul abreviat

crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PO
E.
V.
A.
Ap.
Ah.

Procedură operaţională
Elaborare
Verificare
Aprobare
Aplicare
Arhivare

8. Descrierea procedurii
8.1.Generalităţi
Cartea Mare:
O Serveşte ca document contabil obligatoriu de înregistrare cronologică şi sistematica a
modificării elementelor de activ şi de pasiv ale unităţii.
O Este un registru de contabilitate obligatoriu. Întocmirea, editarea şi păstrarea registrului cartea
mare se efectuează conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.
O Registrul cartea mare se utilizează în stricta concordanţă cu destinaţia acestuia şi se prezintă în
mod ordonat şi astfel completat încât să permită, în orice moment, identificarea şi controlul
operatiunilor contabile efectuate.
O Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operaţiunilor efectuate se întocmeste
balanţa de verificare, cel putin anual, la încheierea exercitiului financiar sau la termenele de
întocmire a raportarilor contabile stabilite potrivit legii.
O Instituţiile publice care utilizeaza sisteme informatice de prelucrare automată a datelor au
obligaţia să asigure prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate în conformitate cu normele
contabile aplicate, controlul şi păstrarea acestora pe suporturi tehnice.
O Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor determinate de fuziunea, divizarea sau încetarea,
potrivit legii, a activităţii unităţilor de învăţământ se face pe baza documentelor
corespunzătoare întocmite în asemenea situaţii.
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8.2.Resurse necesare:
8.2.1.RESURSE MATERIALE
 mobilier pentru stocarea dosarelor;
 PC cu acces la internet;
 linie telefonică;
 aparat fax;
 copiator;
 imprimantă;
 rechizite specifice.
8.2.2.RESURSE UMANE
 Personal Compartiment contabilitate;
 Personal secretariat;
 Comisia;
 Director.
8.2.3.RESURSE FINANCIARE
 Conform bugetului Şcolii pentru anul în curs.
8.3. Modul de lucru:
4. Serveşte:
la stabilirea rulajelor lunare şi a soldurilor pe conturi sintetice;
la verificarea înregistrarilor contabile efectuate;
la întocmirea balanţei de verificare.
5. Se întocmeşte la sfârşitul lunii (perioadei), astfel:
rulajul creditor se reportează din jurnalul contului respectiv, într-o singură sumă, fără
desfăşurarea pe conturi corespondente;
sumele cu care a fost debitat contul respectiv în diverse jurnale se reportează din acele
jurnale, obţinându-se defalcarea rulajului debitor pe conturi corespondente;
soldul debitor sau creditor al fiecărui cont se stabileşte în funcţie de rulajele debitoare
şi creditoare ale contului respectiv, ţinându-se seama de soldul de la începutul anului
(care se înscrie pe rândul destinat în acest scop).
6. Şcoala conduce contabilitatea cu ajutorul sistemului informatic de prelucrare automata a
datelor. Registrul cartea mare se va lista la cererea organelor de control din acest sistem
informatic.
7. Registrul Cartea mare poate fi înlocuit cu Fişa de cont pentru operaţiuni diverse.
8. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.
9. Se arhiveaza la Compartimentul Contabilitate.
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10. Registrele de contabilitate obligatorii şi documentele justificative care stau la baza
înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva timp de 10 ani, cu începere
de la data încheierii exercitiului financiar în cursul căruia au fost întocmite.
11. În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a Registrului Cartea Mare se vor lua măsuri de
reconstituire a acestora în termen de maximum 30 de zile de la constatare, potrivit
reglementarilor emise în acest scop.
12. Condiţiile în care se pot întocmi, edita şi arhiva electronic registrele, jurnalele şi alte
documente
financiar-contabile
Din punct de vedere al bazei de date să existe posibilitatea reconstituirii în orice moment a
conţinutului registrelor, jurnalelor şi altor documente financiar-contabile.
13. Registrele, jurnalele şi alte documente financiar-contabile, care se arhivează pe suport
informatic, să fie semnate de persoana care le întocmeşte, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.
-să asigure următoarele cerinţe minimale:
confidenţialitatea şi integritatea comunicaţiilor;
confidenţialitatea şi nonrepudierea tranzacţiilor;
confidenţialitatea şi integritatea datelor;
impiedicarea, detectarea şi monitorizarea accesului neautorizat în sistem;
restaurarea informaţiilor gestionate de sistem în cazul unor calamităţi naturale, evenimente
imprevizibile, prin:
arhivarea datelor utilizand tehnologia informatică, care sa permită inscripţionarea o
singură dată şi accesarea ori de cate ori este nevoie a informaţilor stocate;
înregistrarea datelor din documentele financiar-contabile în timp real, în alt sistem de
calcul, cu aceleaşi caracteristici, care să fie amplasat într-o alta locaţie.
Să se asigure listarea tuturor registrelor, jurnalelor şi formularelor la cererea organelor de
control.


Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Nr.
Crt.
0
1

2
3
481

Compartimentul Contabilitate
(postul)/actiunea
(opratiunea)
2
1
Întocmire Registru E
Cartea Mare
Verificare Registru
de
Casa
Aprobare Registru

Contabil
şef

Ordonator Contabilitate
de credite

3

4

5

V
A
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Cartea Mare
Arhivare

4

10.

Ah.

Anexe, înregistrări, arhivări

Nr.
anexă/
cod
formula
r

Aprob
Denumirea Elaborator ă
Nr. de
Difuzare
exemplar
anexei/
e
formularulu
i

------

Copertă

------

Registru

----------

-------

Personal
contabilitat
Cartea mare e
--------

11.Cuprins
Numărul
componentei
în cadrul
procedurii
0
1

1

1

Arhivare

loc

perioadă

Arhiv
Comisie
Conform
ă
Nomenclato
r
Arhivistic
Arhiv
Department ă
Conform
contabilitat
Nomenclato
e
r
Arhivistic

Denumirea componentei din cadrul procedurii

Copertă
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei
sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii
Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după
caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii
Scopul procedurii
Domeniul de aplicare
Documente de referinţă
Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi
Descrierea procedurii
Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Anexe, înregistrări, arhivări
Cuprins

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
482

Alte
element
e

Pagina

0
1/7
1/7
1/7
2/7
2/7
2/7
3/7
4/7
6/7
6/7
7/7
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Inteligențe multiple și inteligența emoțională
Prof. Tatiana Vîntur - I.Ș.J. Suceava
Howard Gardner este cunoscut pentru Teoria Inteligențelor Multiple (TIM) care, prin teoria sa, critică
abordarea unilaterală a inteligenței ca fiind unică și măsurabilă cu instrumente psihometrice. În cartea Frames of Mind:
The Theory of Multiple Intelligences (1993), a insistat asupra faptului că inteligenţa nu trebuie concepută ca un
construct unidimensional, ci ca o serie de inteligenţe independente. Această perspectivă permite individului să
„manifeste transformările şi modificările percepţiilor individuale” şi să „recreeze aspecte ale propriilor experienţe”
(H.Gardner, 1993, p.173).
Inteligențele multiple sunt: lingvistică, logico - matematică, spațială, kinestezică, muzicală, interpersonală,
intrapersonală, naturistă.
Voi reda în cele ce urmează modalități de identificare a tipului de inteligență, cu scopul de a propune activități
de învățare în concordanță cu stilul de învățare dominant al elevului și pentru a recomanda activități spcifice fiecărui
tip de inteligență pentru diferite conținuturi, tehnici de intruire şi modalităţi de studiu. Activitățile de învățare care pun
accent pe TIM se pot desfășura în context formale, nonformale și informale cu scopul de a îmbunătăți performanțele
școlare, de a individualiza învățarea, crește stima de sine, încurajează diversitatea.
Exemple de metode și tehnici care pot fi folosite în diferite situații de învățare în concordanță cu tipul de
inteligență dominant:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Inteligenţa lingvistică: dezbateri academice, prin lectură, folosirea cărţilor, discuţii și dezbateri în gupuri de orice
mărime, elaborarea de fişe de lucru, povestiri, joc de roluri, memorare, lectură individuală, scrierea ghidatǎ
(scriere cu structura datǎ), explorarea unor mijloace (cǎrţi, filme, spectacole, emisiuni radio) ș.a.
Inteligenţa logico - matematică: se asigură prin rezolvarea problemelor (matematică, fizică, chimie, științe
economice etc.), jocuri logice, demonstraţii ştiinţifice, clasificări, cuantificări şi calculi, conexiuni dintre
matematică și evenimente de zi cu zi, interesul pentru logică prin jocuri de tipul „puzzle”, „scrable”, „go”,
prioritizarea unor activități.
Inteligenta spaţială are în vedere exerciţii de gândire vizuală folosirea culorilor, povestiri în imagini, colaje,
mulaje, hărţi, diagrame, grafice, filme şi fotografii.
Inteligenţa kinestezică vizează mişcarea creativă, mim, dramatizarea, folosirea limbajului corporal, exerciţii de
relaxare fizică.
Inteligenţa muzicală pune accent pe folosirea muzicii de fond, ascultarea muzicii, analiza ei, murmurarea,
crearea de melodii sau legarea acestora de concepte.
Inteligenţa interpersonală se poate construe prin cooperarea în grup, implicarea în viaţa comunităţii, simulări,
medierea de conflicte, predarea reciprocă, stabilirea de reguli în diferite context de învățare, activități „peer to
peer”, brainstorming - ul, activitățile de cerc tematic, cenaclu, cluburile organizate în școală.
Inteligența intrapersonală: studiul independent, învăţarea în ritm propriu, învățarea axată pe centre de interes,
reflecţia, gândirea critică, instruirea autoprogramată, activităţi de autoevaluare, jurnalul reflexive, invocarea unor
amintiri.
Inteligența naturistă: demonstrația, învățarea prin descoperire, învățare specifică stilului vizual.

Activitatea 1:
Titlul activității: Inteligență sau inteligențe?
Scopul: familiarizarea elevilor cu tipurile de inteligențe
Grup țintă: 25 de elevi
Timp de lucru: 30 minute
Mijloace de învățământ: videoproiector, fișă – personalități
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Descriere:
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Se distribuie elevilor o listă cu următoarele personalități din România: Ștefan cel Mare, Andreea Marin, Nicolae
Iorga, Henri Coandă, Solomon Marcus, Simona Halep, Ion Creangă, Mihai Eminescu, George Enescu, Mircea
Cărtărescu, Andrei Pleșu, Constantin Brâncuși, Emil Racoviță.
Elevii sunt invitați să realizeze clasamentul personal al acestor personalități. Se analizează opțiunile elevilor și
argumentele acestora.
Elevii se împart în 5 grupe pentru a realiza clasamentul personalităților în cadrul grupului. Se discută opțiunile
fiecărei grupe și argumentele pentru clasamentul realizat.
Elevii au prilejul să cunoască domeniul de activitate al fiecărei personalități: Ștefan cel Mare - istorie, Andreea
Marin - divertisment, Nicolae Iorga - istoric, Henri Coandă - știință, Solomon Marcus - matematică, Simona
Halep - sport, Ion Creangă - literatură, Mihai Eminescu - literatură, George Enescu - muzică, Mircea Cărtărescu
- muzică, Andrei Pleșu - filosofie, Constantin Brâncuși - sculptură, Emil Racoviță - biologie. Suplimentar, în
funcție de timpul alocat, se poate face o scurtă prezentare a fiecărei personalități.
Elevii realizează individual și în cadrul grupului, într-un context interdisciplinar, că fiecărei personalitate îi
corespunde abilități specifice și un talent dominant care corespund unui tip de inteligență.
Se prezintă cele opt inteligențele multiple, conform TIM (Howard Gardner, 1993): verbală/lingvistică - inteligenţa
cuvintelor; matematică/logică - inteligenţa numerelor şi a raţiunii; vizuală/spațială - inteligenţa imaginilor,
desenului şi a picturii; corporală/kinestezică - inteligenţa întregului corp; ritmică/muzicală - inteligenţa tonului,
ritmului şi a timbrului; interpersonală - inteligenţa interacţiunilor sociale; intrapersonală - inteligenţa
autocunoaşterii; naturistă - inteligenţa tiparelor.

Debriefing:
-

Care sunt criteriile care au stat la baza alcătuirii clasamentului individual?
Care sunt criteriile care au stat la baza alcătuirii clasamentului în cadrul grupului?
Cum ați lucrat în cadrul grupului? Care sunt argumentele pentru personalitatea situată pe primul loc?
Se explică conceptele „inteligență” și „inteligențe multiple”.
Care este clasamentul realizat din perspectiva inteligențelor multiple? Se analizează diferențele între
„clasamentele” realizate.

Activitatea nr.2
Tema: Inteligențele multiple
Scop: Identificarea tipului de inteligență dominant, în conformitate cu TIM
Grup țintă: 25 de elevi
Mijloace de învățământ: chestionar „Inteligențe multiple”
Timp: 30 minute
Descriere:
1.
2.
3.

Se distribuie elevilor chestionarul „Inteligențe multiple”, conform Anexei nr.1;
Completează chestionarul „Inteligențe multiple”;
Se analizează rezultatele chestionarului obținute de către elevi.

Debriefing:
-

Se analizează rezultatele chestionarelor elevilor și corespondența dintre acestea și abilitățile fiecărui elev;
Se discută și analizează situațiile în care unui elev îi corespunde un număr mai mare de inteligențe;
Se analizează impactul asupra fiecărui elev a rezultatului chestionarului;
Elevii împărtășesc puncte de vedere, relaționează și argumentează rezultatele chestionarului;
Elevii sunt invitați să discute în familie rezultatele chestionarului.
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Anexa1: Inteligențele multiple
Marchează cu X propozițiile care sunt adevărate pentru tine, pe coloana liberă din stânga:
1
6
7
8
6
3
5
6
4
5
2
8
4
5
1
7
3
6
1
2
7
1
5
7
6
3
5
4
1
6
3
4
2
8
7
2
5
3
1
8
7
4
6
5
3
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Aud cuvintele în minte înainte de a le citi, rosti sau scrie.
Oamenii vin la mine să ceară sfaturi, atât la locul de muncă cât și acasă.
Petrec timp în mod regulat meditând, reflectând și gândindu-mă la problemele importante ale
vieții.
Îmi place să fiu înconjurat de plante.
Când am o problemă, caut ajutorul altcuiva mai degrabă decât să încerc s-o rezolv singur.
Prefer cărțile cu ilustrații multe.
Am o voce plăcută.
Prefer sporturile de echipă celor care se practică individual.
Trebuie să exersez pentru a-mi forma o deprindere; nu ajunge să citesc sau să urmăresc o
demonstrație.
Aud întotdeauna o notă falsă.
Mă simt mai bine când lucrurile sunt măsurate, clasificate, analizate, cuantificate.
Adesea mă joc cu animalele.
Cred că am o coordonare motrică bună.
Adesea bat ritmul sau fredonez când lucrez sau învăț ceva nou.
Cărțile sunt foarte importante pentru mine.
Am participat la sesiuni și seminarii de consiliere și dezvoltare personală ca să aflu mai multe
despre mine însumi.
Când închid ochii, văd adesea imagini clare.
Am cel puțin trei prieteni apropiați.
Rețin mai mult de la radio sau ascultând o casetă audio decât de la TV sau din filme.
Îmi place să găsesc erori de logică în ceea ce spun sau fac ceilalți.
Țin un jurnal în care consemnez evenimentele din viața mea interioară.
Îmi plac jocurile ca: Scrabble, integrame, etc.
Știu multe melodii.
Sunt patron sau cel puțin m-am gândit serios să încep o afacere proprie.
Prefer să-mi petrec serile cu prietenii în loc să stau singur.
Pot să-mi imaginez ușor cum ar arăta ceva văzut de sus.
Dacă aud o melodie o dată sau de două ori, pot s-o reproduc cu acuratețe.
Fac sport/activități sportive în mod regulat.
Îmi place să mă distrez pe mine și pe alții, cu rime sau cu jocuri de cuvinte.
Mă consider lider (alții mi-au spus că sunt lider).
Sunt sensibil la culori.
Mi-e greu să stau nemișcat mai mult timp.
Pot să socotesc în minte cu ușurință.
Când lucrez îmi place să categorisesc lucrurile după importanța lor.
Consider că am voința puternică și că sunt independent.
Matematica și științele au fost materiile mele preferate în școală.
Pot să țin ritmul cu un instrument de percuție simplu când se cântă un cântec.
Folosesc frecvent un aparat de fotografiat sau o cameră video pentru a înregistra ceea ce văd în
jur.
Ceilalți îmi cer câteodată să explic sensul cuvintelor pe care le folosesc când scriu sau când
vorbesc.
Îmi place să port haine din materiale naturale.
Sunt realist în privința punctelor mele tari și slabe (datorită feedback-ului primit din diverse surse.
Cele mai bune idei îmi vin când mă plimb, fac jogging sau desfășor o activitate fizică.
Prefer să joc Monopoly sau bridge decât să fac pasiențe sau să joc alte jocuri de unul singur.
Ascult frecvent muzică la radio, casetofon, etc.
Visez mult noaptea.

Școala Românească în Anul Centenarului Marii Uniri

Ca elev, am învățat mai ușor la engleză, științe sociale și istorie decât la matematică și științe.
Prefer să petrec un week-end singur la o cabană în pădure, decât într-o stațiune modernă cu multă
lume în jur.
4
Îmi place să cos, să țes, să cioplesc, să fac tâmplărie sau alte activități manuale.
5
Câteodată mă surprind mergând pe stradă fredonând.
3
Mă orientez ușor în locuri necunoscute.
1
Când conduc pe autostradă sunt mai atent la ce scrie pe pancarte decât la peisaj.
8
Mă simt bine în pădure.
2
Îmi place să joc jocuri care necesită gândire logică.
4
Simt nevoia să ating obiectele pentru a afla mai multe despre ele.
3
Îmi place să desenez sau să mâzgălesc.
6
Îmi place să-i învăț pe alții (indivizi sau grupuri) ceea ce știu eu să fac.
6
Îmi place să mă implic în activități legate de munca mea, biserică sau comunitate care presupun
prezența unui număr mare de oameni.
2
Îmi place să fac experimente (ex. Ce-ar fi dacă aș dubla cantitatea de apă pe care o torn la
rădăcina trandafirului în fiecare zi?)
7
Pot să răspund la atacuri cu argumente.
5
Cânt la un instrument muzical.
3
La școală geometria mi s-a părut mai ușoară decât algebra.
2
Mintea mea caută structuri, regularități, secvențe logice în jur.
1
Recent am scris ceva ce m-a făcut să mă simt mândru, sau a fost apreciat de ceilalți.
8
Weekend-ul ideal este o ieșire în natură.
6
Mă simt bine în mijlocul mulțimii.
2
Cred că aproape orice are o explicație rațională.
7
Am un hobby pe care nu-l dezvălui altora.
4
Prefer să-mi petrec timpul liber în natură.
2
Mă interesează progresele în știință.
8
Sunt foarte bun bucătar.
3
Îmi place să mă joc cu jocuri de puzzle, labirint și alte jocuri vizuale.
4
Folosesc frecvent gesturi sau alte forme de limbaj corporal când vorbesc cu alții.
5
Viața mea ar fi mai săracă dacă nu ar fi muzica.
2
Uneori gândesc în concepte clare, abstracte, pe care nu le formulez în cuvinte sau imagini.
1
Conversația mea face apel frecvent la lucruri pe care le-am citit sau le-am auzit.
7
Am câteva scopuri importante în viață, la care mă gândesc în mod regulat.
8
În camera mea trebuie să fie o floare.
4
Îmi place Montagne russe și alte experiențe fizice asemănătoare.
Însumați de câte ori aveți fiecare număr și treceți cifra în dreptul numărului corespunzător. Scorurile cele mai
ridicate indică inteligențele dumneavoastră predominante.
1
7

1 .......... / 2 .......... / 3 .......... / 4 .......... / 5 .......... / 6 .......... / 7 .......... / 8 .......... /
Marcați grafic scorurile obținute.
Pentru acest test inteligențele au fost numerotate în felul următor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

verbală/lingvistică
matematică /logică
vizuală/spațială
corporală/ kinestezică
ritmică /muzicală
interpersonală
intrapersonală
naturistă

Realizați diagrama inteligențelor dominante:
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20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

1
lingvistică/
verbală

2
matematică/
logică

3
vizuală/
spațială

4
corporală/
kinestezică

5
ritmică/
muzicală

6
interpersonală

7
intrapersonală

8
naturistă

Inteligența emoțională (IE)
Dicționarul Oxford definește emoția ca fiind „orice agitație sau tulburare mintală, sentimentală sau pasională;
orice stare mintală acută sau tensionată.” Daniel Goleman în cartea „Inteligența emoțională” spune că „emoția se
referă la un sentiment sau la gândurile pe care acesta la antrenează, la stări psihologice sau biologice și la măsura în
care suntem în stare să acționăm.”
Psihologul american Paul Ekman de la Universitatea California (expert în studiul emoţiilor, manifestărilor
acestora şi în studiul mecanismului minciunii), pe baza rezultatelor unor îndelungate cercetări pe toate continentele,
arată că există 4 expresii faciale care pot fi recunoscute de orice persoană aparţinând oricărei culturi de pe planetă:
frica, mânia, tristeţea şi bucuria. Universalitatea acestor manifestări poate fi tratate drept un puternic indiciu că aceste
4 emoţii sunt emoţii fundamentale, ce ţin de natura umană.
Primul care a constatat caracterul universal al emoţiilor a fost Charles Darwin, folosind această idee pentru
a susţine teoria evoluţionistă, motivând că emoţiile reprezintă modele de reacţie mentală întipărite în sistemul nervos.
Din multitudinea nuanțelor și tipurilor de emoții Daniel Goleman consideră următoarele emoții ca fiind
principale: mânia, tristețea, frica, bucuria, iubirea, surpriza, dezgust, rușinea.
Psihologul american Robert Plutchik a creat în 1980 „cercul emoţiilor", care constă din 8 emoţii fundamentale
şi 8 emoţii complexe, formate din câte două emoţii fundamentale (vezi cercul emoțiilor Plutchik). Emoţiile
fundamentale pot fi observate pe cercul al doilea din imagine şi sunt incluse în tabelul de mai jos, pe când emoţiile
complexe sunt cele trecute pe fundal alb: optimism, dragoste, supunere, înfiorare, dezaprobare, remuşcare, dispreţ şi
agresivitate.
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Emoţii fundamentale

Emoţiile opuse

Bucurie
Încredere
Frică

Tristeţe
Dezgust
Mânie
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Supriză
Tristeţe
Dezgust
Mânie
Anticipaţie

Anticipaţie
Bucurie
Încredere
Frică
Surpriză

Conform unor studii recente și a studiilor realizate de Daniel Goleman, Inteligența Emoțională poate fi
dezvoltată în timp (termenul la care face referire Goleman este maturitatea inteligenței emoționale). Conform lui
Goleman se evidențiaza cele 4 componente ale Inteligentei Emoționale și anume:
a.

Autocunoașterea: autocunoașterea emoțională; autocunoașterea realistă și corectă; încrederea în sine.

b.

Autocontrol: autocontrol emoțional; transparență și menținerea integrității; adaptabilitate și adaptabilitate
la schimbare; orientarea spre rezultate; inițiativa; optimism și perseverență.

c.

Conștiința socială, de grup: empatie ; orientarea spre organizația din care face parte.

d.

Managementul relațiilor interpersonale: dezvoltarea abilităților, coaching; leadership inspirațional;
inițierea și managementul schimbării; influența și persuasiunea; managementul conflictelor; lucrul în
echipă și colaborarea.

Primele două componente sunt privite ca fiind componente personale ale inteligenței emoționale, în timp ce
celelalte două sunt privite ca fiind componente sociale ale inteligenței emoționale.
Activitatea nr.3
Titlul activității: Ochelarii cu lentile roz
Scop: să identifice efectele gândirii iraţionale în plan emoţional şi comportamental
Grup țintă: 25 de elevi (clasele VIII- XII)
Mijloace de învățământ: două perechi de ochelari, una cu lentile roz, cealaltă cu lentile negre, fişa de lucru
Timp: 30 minute
Descriere:
1.

2.

Se prezintă ideea perceperii obiectelor prin ochelari cu lentile roz ceea ce ar echivala cu o abordare optimistă,
faptul că totul arată minunat; atunci când ne agăţăm de acel „trebuie” şi avem gânduri iraţionale, ne comportăm
ca şi când am privi totul prin ochelari cu lentile negre. Aceasta înseamnă a privi lucrurile negativ, iar o abordare
negativă poate afecta modul în care ne comportăm şi în care ne simţim.
Solicitaţi doi voluntari care să folosească ochelarii. Cereţi unui al treilea voluntar să citească situaţiile de pe listă
cu voce tare şi convingerea negativă asociată ei. Elevul care poartă ochelarii cu lentile negre va spune cum se va
simţi şi cum va acţiona plecând de la ideea că are această perspectivă mai negativă asupra situaţiei (iraţională).
Elevul cu ochelari cu lentile roz va răspunde la aceleaşi întrebări, dar dintr-o perspectivă mai pozitivă, raţională.

Debriefing:
- Cum v-ați simțit când ați purtat ochelarii roz? Dar când ați purtat ochelarii negri?
- Se discută stările prin care au trecut voluntarii care au purtat ochelari pentru fiecare afirmație din fișa de lucru.
- Există vreo diferenţă între efectele gândirii raţionale şi ale celei iraţionale?
- Care este diferenţa dintre cele două perspective? Ce fel de gândire ai de obicei?
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Concluzie: Atunci când ai o atitudine pozitivă („Pot!", „Am încredere în mine!", „E ok!”) celulele organismului
primesc impulsuri energizante, care stimulează procesele fiziologice și generează, eliberarea hormonilor fericirii
(endorfinele). Știința recunoaște efectele gândirii pozitive.
Fișa de lucru:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Trebuie să promovez examenul de evaluare.
Mâine am teză la limba și literatura română, iar peste două săptămâni am teză la matematică.
Ceasul nu a sunat la timp și sunt în întârziere cu 30 de minute.
Am pierdut cartea împrumutată de la bibliotecă.
Astăzi am fost apreciat(ă) la ora de fizică.
Mama mi-a cumpărat un nou telefon.
M-am speriat de un șoarece.
Programul de dimineață nu este preferatul meu.

Activitatea nr. 4
Titlul activității: Dă-mi puțină fericire!
Scop: Dezvoltarea abilităților de a primi şi de a face complimente
Grup țintă: 25 de elevi (clasele VIII- XII)
Mijloace de învățământ: coli de hârtie colorată, asortate; creioane şi foarfece
Timp: 20 minute
Descriere:
1.

Discutaţi ceea ce înseamnă un compliment şi cum te simţi când faci sau când primeşti unul.

2.

Faceţi o listă cu lucrurile pentru care oamenii îşi fac complimente, în afară de înfăţişare. Treceţi lista pe tablă.

3.

Rugaţi fiecare elev să îşi deseneze conturul palmei pe o foaie colorată de hârtie şi apoi să o decupeze.

4.

Permiteţi elevilor să se mişte liber prin clasă şi să aleagă 5 colegi cărora să le facă complimente. Când fac
complimentul, îl vor trece pe unul dintre degetele palmei decupate de colegul respectiv. (Urmăriți ca fiecare elev
să primească un număr echilibrat de complimente).

5.

Elevii pot să îşi prindă apoi pe haine conturul palmelor, care să le reamintească de ziua respectivă.

Debriefing:
-

Cum te-ai simţit când ai făcut un compliment cuiva?
Cum te-ai simţit când altcineva ţi-a făcut un compliment?
Cum pot complimentele influenţa comportamentul nostru?
Crezi că toate complimentele pe care le-ai primit azi sunt adevărate?
Sunteţi de acord că toată lumea ar trebui să se simtă bine atunci când le este valorizată propria persoană şi
lucrurile bune pe care le fac?
Care este diferenţa dintre acest sentiment şi a te lăuda?

Bibliografie:
-

1.Baciu, Amelia și alții, Educația părinților, Editura MarLink, București, 2006
2.Goleman, Daniel, Inteligența emoțională, Editura Curtea Veche Publishing, Iași, 2001
3. Vîntur,Tatiana, Curs de consiliere și orientare, Suceava, 2006.
4. www.scientia.ro
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TEHNICI CINEMATOGRAFICE CORELATE CU STUDIUL LITERATURII
Prof. Viorel Ieremie,
Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava
Dintre multiplele posibilități de predare pe care le are la îndemână un profesor de literatură
română ne oprim astăzi la câteva, circumscrise unei arte extrem de îndrăgite – cinematografiadomeniu cu largi posibilități. Pornind, în esența ei, de la însăși ideea de literatură, aceasta poate oferi
largi posibilități, ce permit, practic tuturor vârstelor să își îmbogățească orizontul de cunoaștere. Iar
dacă vorbim de adolescenți, pentru această categorie putem crea un context adecvat conținutului
școlar, respectiv o posibilă oră opțională la îndemâna oricărei specializări, oră cu un titlul foarte
generos - Literatura și cinematografia.
În structurarea unei astfel de activități trebuie avut în vedere caracterul aplicativ, chiar
nonformal al unui asemenea demers, în final, realizându-se înțelegerea mai rapidă a unor texte și
tehnici narative utilizate de scriitori.
Dintr-o altă perspectivă, exemplele oferite de creațiile cinematografice pot constitui punctul
de plecare pentru propriile proiecte cinematografice realizate de cei pasionați de ideea de a face film,
proiecte concretizate în cadrul unui club de film, cum este Clubul Video Art de la Colegiul Național
„Petru Rareș” din Suceava.
Desigur o legătură intrinsecă, incontestabilă între literatură și cinematografie există, totul
pornind de la ideea de limbaj, pe de o parte cel literar (cu care operăm în mod cotidian, la clasă), iar
de cealaltă, cel cinematografic (o formă complementară de exprimare, cu valențe multiple în planul
expresivității). Dacă cel dintâi a luat naștere, am putea spune, de când vorbim de spiritualitate, cel
de-al doilea a apărut ca o cerință a primilor cineaști. Practic, aceștia, din dorința de a comunica ceva
anume, au încercat, inițial, asamblarea în serii a unor imagini fotografice, reprezentând diferite poziții
ale corpului uman, spre exemplu, creând astfel senzația de mișcare sau comunicarea unei anumite
stări. În momentul combinării acestora s-a descoperit că prin montajul rezultat se poate obține un sens
nou și, totodată, o altă modalitate de a comunica o idee, un sentiment sau un fapt.
Practic, se născuse cinematografia, o nouă artă, cu un alt mod de exprimare. Nu după mult
timp, odată cu apariția sunetului, lucrurile au devenit și mai clare, expresivitatea imaginilor filmate
fiind mult mai accentuată cu ajutorul sunetului. Din acel moment s-a vorbit de limbajul
cinematografic, devenit o noțiune de bază a acestei arte, moderne în esența ei, artă ce a cucerit destul
de repede mapamondul.
Profesioniștii în domeniu vorbesc de existența unei gramatici a limbajului vizual, ce conține
o serie de noțiuni, unele dintre ele preluate din gramatica normativă și din lingvistică, altele apărute
din necesități de ordin conceptual sau tehnic. Deși nu există o unitate de vederi în ceea ce privește
terminologia specifică limbajului cinematografic, cele mai cunoscute noțiuni, vehiculate între
specialiști sunt următoarele: încadratura, mișcarea, distanțele, focalizarea obiectelor, flash-ul,
montajul, punctuația vizuală, racordul scenelor, secvenționarea, dramatizarea unor episoade,
refracția poliedrică a personajelor etc.
Dacă ținem cont de faptul că orice poveste de pe ecran are o structură asemănătoare textului
epic, acesta din urmă, dezvoltându-se, cel mai adesea, pe structura momentelor subiectului, atunci,
constatăm că narațiunea cinematografică este alcătuită din secvențe, constituite, la rândul lor, sub
formă de:
1. dialoguri fără acțiune;
2. dialoguri cu acțiune;
3. acțiune fără dialog;
Dacă vom continua cu exemplificarea terminologiei limbajului cinematografic vom constata din ce în ce mai mult - că există o similitudine izbitoare între cele două tipuri de limbaj, literar și
cinematografic, iar aceasta explică, în fapt, o situație cu care ne confruntăm: apetența excesivă pentru
imagine a tinerei generații, în detrimentul cititului. De ce? Pentru că ideile, sentimentele, chiar faptele,
elemente cheie într-un text literar, pot fi comunicate creierului, într-o manieră mult mai facilă, prin
intermediul imaginii cinematografice. Practic, creierul preia de-a gata ideea prelucrată, fără să mai
depună efort în a decoda mesajul vizual, care este foarte explicit. Ori lectura textului literar presupune
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un proces cognitiv amplu, în care imaginația trebuie pusă la lucru, creierul având de prelucrat o serie
de noțiuni, semnificații noi, ce trebuie transformate în gânduri și/sau sentimente.
Considerată, pe bună dreptate, un minus, din perspectiva pledoariei pentru lectură, această
stare de fapt nu poate fi înlăturată decât prin intervenția cu tact a profesorului de literatură, care trebuie
să pledeze pentru adevărul fundamental, care stă la baza limbajului literar, superior celui
cinematografic: Ideile sau gândurile abstracte, uneori chiar anumite sentimente, nu pot fi exprimate în
film la fel de clar ca în scris. Acesta din urmă reprezintă, prin excelență, apanajul scriitorilor, care
prin cuvânt pot descrie orice stare, senzație sau gând.
Pornind de la cele prezentate mai sus, putem face câteva sugestii pertinente care pledează
pentru utilitatea corelării studiului limbajului literar, cu cel cinematografic, din perspectiva analizei
aplicate pe textul literar, dublată de cea a secvențelor cinematografice. Acestea vin ca urmare a
experienței dobândite în cadrul activității de club derulate cu elevi de liceu, context în care, inițial,
participanții au fost familiarizați cu noțiunile teoretice referitoare la limbajul cinematografic, ulterior
acestea fiind însoțite de vizionări de secvențe de referință, oferind oportunitatea înțelegerii depline a
unei noțiuni sau alta.
Pe o astfel de secvență s-a făcut o analiză a tuturor componentelor structurale, permițându-le
elevilor să înțeleagă mai bine mesajul, atât al operei literare, cât și cel al filmului reprezentând
ecranizarea acesteia. Exemplificăm această activitate prin analiza unei secvențe din romanul Frații
Jderi, de Mihail Sadoveanu, vol. I, respectiv scena sosirii voievodului Ștefan la mânăstitirea Neamț,
cu ocazia hramului, corelată cu secvența cinematografică ce surprinde același moment. Elevilor li se
propune o analiză punctuală, vizând următoarele repere:
Aspectul urmărit
Elementele de referință
(Întrebări cheie)
-Care este cadrul panoramic prezentat?
-Unde sunt plasate personajele secundare, aflate în relație cu Ștefan
cel Mare?
-Care este poziția protagonistului în raport cu elementele
Compoziţia scenei
decorului?
-Care sunt coordonatetele spațio-temporale ale scenei?
-Ce elemente sunt descoperite treptat?
-Care este elementul așezat în prim plan?

Înlănţuirea imaginilor
Lumina

Coloana sonoră / sunetele

Jocul actorilor

Viziunea regizorului
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-Putem stabili legături simbolice între imaginile prezentate?
-Succesiunea imaginilor are o anumită viteză: dinamism sau
lentoare?
-Cum este focusată imaginea pe protagonist?
-Care este unghiul sub care cade lumina?
-Ce tip de lumină preferă regizorul? De ce?
-Care este tonul muzicii de fundal?
-Ce rol are zgomotul de fond?
-Ce timbru au vocile actorilor și ce se obține cu un anumit tip de
voce?
-Câteva secvențe sunt punctate sonor (sărutarea Evangheliei sau
ridicarea sabiei). Cum anume?
-Care este efectul obținut?
-Ce se urmărește prin alternarea momentelor de agitație maximă, cu
cele de tăcere?
-Care este rolul elementelor verbale, paraverbale și nonverbale în
jocul actoricesc (voce, gestică, mimică)?
-Vestimentația actorilor ce rol joacă?
-Ce efect are tonul interpretării unuia sau altuia dintre roluri?
-Care este semnificația faptului că scena de la mânăstirea
Neamțului este prezentată la începutul filmului?
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Făcând o scurtă trecere în revistă a întrebărilor de mai sus, putem constata că multe dintre
acestea sunt elemente ale caracterizării directe și/sau indirecte de personaj, respectiv „bucătăria
internă” a acestui tip de compunere, pe care-l „prelucrăm” la orele de clasă, fiind de multe ori, realizat
incomplet din cauza unei lecturi inconsistente a elevilor sau din incapacitatea lor de a opera corect pe
textul literar, cu terminologia în cauză. Analiza elementelor de limbaj cinematografic, făcută pe grupe,
cărora li se proiectează secvența respectivă pe ecranele calculatoarelor de lucru, îi poate ajuta mai bine
pe aceștia să înțeleagă, pe de o parte, elementele de limbaj literar-artistic, pe de alta, limbajul
cinematografic.
Corelând cele două tipuri de limbaj, se obține un dublu efect, mai întâi, sedimentarea unor
noțiuni de teorie literară imperios necesare, apoi, o capacitate sporită în receptarea corectă a
producțiilor cinematografice, oferite cu atâta larghețe de mediul de profil, de pretutindeni. Mai mult
decât atât, operarea în mod corect cu elementele limbajului cinematografic îi poate ajuta pe cei
pasionați de film să-și perfecționeze propriile proiecte cinematografice, realizând filmările din punct
de vedere compozițional, logistic și tehnic la un nivel adecvat, construind situații sau personaje cu un
profil bine definit, ilustrând un adevăr, o concepție ce se dorește a fi promovată.
Partea a doua a demersului didactic derulată în ora următoare s-a constituit în analizarea
observațiilor notate de elevi. Punctul central al discuției l-a constituit specificul artei cinematografice,
comparativ cu arta literară. Privitor la arta cinematografică s-a ajuns la următoarele concluzii: artă a
secolului al XX-lea, cinematograful este o formă modernă de comunicare artistică. Enunţul artistic
este colectiv (scenarist, regizor, operatori, actori), indirect (între emiţătorul colectiv şi receptor intervin
diferite simboluri) și instrumental (concursul aparatelor tehnice). În cazul ecranizărilor unor opere
literare, fidelitatea sau infidelitatea faţă de text nu trebuie să fie un criteriu de valorizare a
spectacolului cinematografic. Din punctul de vedere al dimensiunii temporale a receptării, literatura şi
cinematografia sunt arte ale succesiunii; mesajul lor este perceput în timp. O altă asemănare ţine de
folosirea codului verbal, cu specificarea că în cazul cinematografiei acestuia i se adaugă elemente
nonverbale şi paraverbale. Se poate vorbi de sincretism în cazul cinematografiei, deoarece pentru a
transmite mesajul este nevoie de text (scenariul, care poate avea la bază o operă literară), viziune
regizorală, scenografie, lumină, sunet, costume şi calitatea jocului actorilor.
Toate aceste elemente
,,cooperează” pentru ca mesajul să ajungă la receptorul-spectator. Pe lângă autorul propriu-zis al
operei literare luate ca punct de plecare, se poate vorbi de autori de ordin secund, mai ales regizorul;
acesta are o serie de libertăţi şi iniţiative, conferind spectacolului cinematografic valoarea unui act de
creaţie.
Dintre tehnicile cinematografice aduse în discuție în cadrul orelor respective au fost
evidențiate cu precădere, viziunea panoramică, focalizarea, secvenționarea, flash-ul, dramatizarea
unor episoade, disponibilitatea ludică sau refracția poliedrică a personajelor. Facem o succintă
trecere în revistă a acestora, punctând elementele esențiale ce le definesc. Prezente cu precădere în
operele epice, aceste procedee, identificate în timpul lecturii, îl pot determina pe adolescent să
relaționeze într-un mod adecvat cu acel text, înțelegând subtilitățile avute în vedere de autor, tocmai
pentru că poate stabili o serie de conexiuni cu actul cinematografic, atît de familiar acestuia.
Fără a stabili un grad de prioritate sau frecvență în textul literar, sintetizăm în cele ce urmează
câteva repere fundamentale ale noțiunilor enumerate mai sus, tocmai pentru a sublinia încă o dată
legătura intrinsecă dintre cele două tipuri de limbaj.
Viziunea cinematografică, un preocedeu al derulării cinematografice, specific realismului
asigură de cele mai multe ori introducerea într-un anumit ambient. Dacă în film se concretizează într-o
secvență în care factorul geografic devine element cheie, în textul literar coordonata spațio-temporală
e dublată, de cele mai multe ori, de prezentarea unei galerii de personaje cu rol determinant în epica
textuală.
Focalizarea obiectelor/personajelor reprezintă un alt element des vehiculat în cele două
domenii. Dacă în cinematografie se rezumă la concentrarea obiectivului asupra unui obiect sau
personaj cu rol determinant în acțiune, în textul literar se dovedește un instrument util de analiză
pshihologică.
Secvenționarea, la rândul ei, creează, pe de o parte, în film, un caracter aparent discontinuu al
acțiunii, dar care, de fapt dinamizează, parcursul epic, iar de cealaltă parte, în textul literar, stabilește o
serie de repere ale mișcării personajelor în timp și spațiu, ambele însă stabilesc un parcurs logic al
imaginilor( evenimentelor).
3
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Flash-ul este un termen de origine engleză, fiind tradus liber, in limbajul cinematografic, "secvență
retrospectivă" (însemnând literal „întoarcerea flăcării". A fost preluat, din limba de origine și de
limbajul criticii literare. Desemnează o scenă inserată într-o creație cinematografică sau literară,
reprezentând evenimente petrecute anterior momentului în care se desfășoară acțiunea. În literatură,
procedeul bazat pe fluxul memoriei involuntare, așa cum a fost utilizat de M. Proust în ciclul romanesc
In cautarea timpului pierdut, se deosebește totuși de acesta, întrucât prin flash-back se evoca, cel mai
adesea, o scenă izolată și un șir de evenimente petrecute în trecut. Procedeul narativ se regăsește mai
ales în narațiunile bazate pe tehnica monologului interior.
Dramatizarea unor episoade este aceea care asigură tensiunea atât de dorită de creatorii de
artă. Constituindu-se într-o adevărată sursă de generare a emoției estetice, sentiment „vânat” de orice
consumator de artă, aceasta conferă, pe de o parte, dinamism întregului mecanism epic sau
cinematografic, pe de alta, oferă autorului de literatură sau cineaștilor șansa de a crea un univers amplu
plin de suspans, atât de dorit de toți cei implicați în actul artistic, atât creatori, cât și consumatori de
artă.
Disponibilitatea ludică, o valență ce conferă dinamism, reprezintă – de cele mai multe ori – o
„pată de culoare” în derularea, atât literară, cât și cea cinematografică. Ea poate constitui elementul
cheie în asigurarea succesului unei opere cinematografice sau literare, dacă e mânuită cu dibăcie, mai
ales prin conturarea unor personaje adecvate, posedând un limbaj pe măsură.
Refracția poliedrică a personajelor, un procedeu specific literaturii moderne a fost preluat de
cinematografie aproape instantaneu și asigură în ambele cazuri configurarea unor personaje
complexe, cu mai multe fațete, având o structură bipolară sau chiar mai mult de atât. Oferind
cititorului/ spectatorului șansa de a percepe natura umană din perspectivă plurivalentă, acest
procedeu reprezintă una din modalitățile preferate mai ales de scriitori, cinematografia – după opinia
noastră – neajungând încă la nivelul necesar conturării atât de exacte a personajului de film în
maniera celui de text literar.
Lista procedeelor comune celor două arte ar putea continua, însă cele prezentate mai sus
reprezintă cele mai des utilizate, deopotrivă de ambele, prezente în textele canonice programei
școlare și nu numai. Toate, fără excepție „trădează” o stare de fapt firească: cele două arte se
întrepătrund , se completează chiar pe alocuri, asigurând fluența actului artistic, pe care tinerii trebuie
să-l perceapă la adevărata lui valoare. Indiferent dacă noțiunile mai sus prezentate vor fi sau nu
receptate în mod corespunzător de aceștia, demersul didactic la care am făcut referire trebuie
continuat, căci reprezintă – după opinia noastră – o cale sigurăâ de a-i face pe tineri să perceapă în
mod corect adevărata literatură și, în egală măsură, creațiile cinematografice, fie acestea, ecranizări ale
operelor literare sau nu.
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PREZERVAREA ŞI RESTAURAREA DOCUMENTELOR
ÎN BIBLIOTECA MODERNĂ
dr. Alexandrina Cuțui, restaurator/conservator,
Muzeul Bucovinei Suceava
Misiunea esenţială a unei biblioteci este de a fi accesibilă şi de a comunica documentele
pe care le păstrează.
O altă misiune, de asemenea importantă, este de a conserva documentele, pentru ca,
astfel, patrimoniul să fie transmis intact generaţiilor viitoare.
Aceste două misiuni par la prima vedere antagoniste. Cum să comunici fără să degradezi
sau cum să conservi comunicând?Pentru a putea îndeplini aceste două misiuni în condiţii
safisfăcătoare, este necesară elaborarea unei politici de prezervare de lungă durată, al cărei
obiectiv este să prevină, să oprească sau să întârzie deteriorarea documentelor şi, dacă este
necesar, să transfere conţinutul lor pe alte suporturi.
O bună politică de prezervare trebuie să garanteze accesibilitatea la informaţie şi să
minimalizeze degradările documentelor. Prezervarea face parte, de asemenea, din
responsabilităţile de bază ale tuturor bibliotecilor care conservă fonduri patrimoniale.
Mult timp, prezervarea a fost limitată la a conserva şi a restaura documente şi cărţi vechi,
rare şi preţionase.Aceste documente făceau obiectul unei atenţii deosebite din partea
bibliotecarilor.Confruntându-ne, însă, cu extinderea degradării fondurilor din cauza calităţii
materialelor, conceptul de prezervare a căpătat noi valenţe.El face referire, în prezent, la
diminuarea necesităţii tratamentelor costisitoare pentru fiecare document, în vederea tratării unui
număr cât mai mare de documente.
Toate colecţiile au nevoie de un program de prezervare, în care trebuie să se ierarhizeze,
să se evidenţieze priorităţile, gradul de urgenţă al tratamentului propus pentru fiecare fond de
documente. În acest context, termenul de prezervare este utilizat pentru a organiza şi programa
toate activităţile care se referă, în sens larg la conservarea colecţiilor.Prezervarea este sinonimă
cu conservarea preventivă, al cărei obiectiv este de a pune în practică un ansamblu de măsuri
pentru a diminua riscul de apariţie a degradărilor: controlul mediului, întreţinerea regulată,
protecţia colecţiilor prin utilizarea de sisteme de monitorizare, confecţionarea de documente de
substituţie (pentru a scoate din circulatie documentele cerute frecvent).
Până de curând, paradoxul unei concepţii în acelaşi timp restrictive şi nelimitate a
conservării a împiedicat formularea unei definiţii clare şi de delimitare în acesata privinţă.
Aplicabilitatea părea să se limiteze doar la fondurile vechi şi preţionase. Exemplele acestei
confuzii abundă în manualele de specialitate şi în textele oficiale, legile cu privire la gestionarea
colecţiilor de interes patrimonial limitându-se la noţiunea de document vechi (anterior anului
1830), rar (criteriu total distinct de precedentul, el se aplică documentelor unice sau existente
doar în număr mic, fie în cazul unui tiraj iniţial limitat, fie în urma dispariţiei sau distrugerii
majorităţii exemplarelor puse în circulaţie) sau preţios (criteriul financiar, dar şi de valoare
istorică sau culturală).Prima dificultate constă în statutul aparte al patrimoniului scris,
bibliotecile prezentând, în această privinţă, diferenţe considerabile în comparaţie cu muzeele şi
arhivele, care lucrează într-un domeniu al excepţionalului şi al unicităţii. Spre deosebire de
acestea, bibliotecile folosesc o mare parte din activitatea lor pentru a asigura punerea la
dispoziţie a unor surse de informare curente destinate solicitărilor frecvente de către utilizatori.
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În acelaşi timp, ele trebuie să conserve şi să transmită patrimoniul scris, găsind mijloacele
adecvate pentru a îndeplini aceste două misiuni.
Conservarea preventivă este, la modul general un domeniu foarte vast. Toate politicele de
conservre preventivă trebuie axate pe diminuarea intervenţiilor asupra obiectului şi a colecţiei.
Condiţiile ambientale şi de stocare au un efect decisiv asupra stării de conservare.
Conservarea preventivă poate fi caracterizată, de asemenea, ca o abordare globală, o
disciplină cu frontiere bine delimitate.
Aceasta este, poate, mai puţin spectaculoasă decât restaurarea, dar cercetătorii de mâine
vor câştiga descoperind documentele cât mai aproape de starea lor originară. Problema
prezervării şi a conservării este destul de complexă, deoarece sunt numeroase aspectele care
trebuie avute în vedere şi măsurile optime sunt dificil de respectat întru totul; într-adevăr, nu
există nici o măsură care să poată salva pentru totdeauna un document. Se realizează, mai
degrabă, un compromis între dorinţa de a conserva perfect o operă şi posibilităţile oferite de
tehnologia zilelor noastre, sperând ca viitorul să permisă găsirea celor mai bune soluţii pentru
salvarea vieţii unui document pentru un timp cât mai îndelungat.
Esenţială este depăşirea problemei fragilităţii fondurilor bibliotecilor, arhivelor şi
muzeelor, care reprezintă o parte importantă a memoriei umanităţii din timpurile noastre,
concretizată, în mare parte, în texte şi imagini. Colecţiile tradiţionale ale bibliotecilor, conţin un
registru variat de materiale organice: hârtie, pânză, piele de animal şi adezivi. Aceste substanţe
organice sunt supuse unui proces continuu şi inevitabil de îmbătrânire.
Stabilitatea fizică şi chimică a materialelor depinde atât de calitatea ca şi de modul de
procesare a materiei brute utilizate la producerea acestora, la fel ca designul şi compunerea
produsului final.
De-a lungul secolelor, presiunile determinate de producţia în masă au dus la diminuarea
calităţii materialelor. O mare parte din hârtia fabricată după 1850 prezintă un grad ridicat de
aciditate, hârtia devenind fragilă şi deteriorându-se în timp. De asemenea, tehnicile de legare au
fost limitate de industrializare, iar multe din documentele existente se menţin doar cu ajutorul
adezivilor; în fapt toate aceste cărţi şi în mod special legăturile de piele fiind mult mai
susceptibile de a se deteriora decât se crede în general.
Suporturile moderne reprezentate de : microformate, discuri optice şi digitale, formate
digitale, prezintă probleme inerente legate de prezervare şi necesită o depozitare adecvată şi o
utilizare atentă pentru evitarea deteriorării premature.
Cerinţele de prezervare ale unei biblioteci sunt la fel de importante ca şi climatul social
şi politic în care îşi desfăşoară activitatea instituţia respectivă. De altfel, trebuie luate în
considerare: scopul instituţiei, politica de achiziţie şi resursele disponibile. Având în vedere toate
acestea se recurge la stabilirea unor norme cu o destinaţie foarte precisă.
O normă se foloseşte fie ca ghid, fie ca instrument de referinţă. De fapt, normele nu
reprezintă decât o introducere în subiect. Orice utilizator al unei norme trebuie să posede o
cunoaştere destul de bună a subiectului, ceea ce îi permite să plaseze informaţia în context.
În privinţa conservării, de exemplu, normele şi alte texte existente nu trebuie să fie
utilizate ca sursă unică de informaţie cu privire la tehnicile ce pot fi aplicate.
Pe de o parte tiparul reprezintă gândirea umană materializată printr-o serie de simboluri,
pe de altă parte documentul audiovizual este o reprezentare analogică a unei stări fizice sau a
unui eveniment, fiecare din părţile documentului constituindu-se într-o informaţie. Dacă pe o
carte, o pată lăsată de mucegai nu reprezintă, în mod obişnuit, un obstacol în înţelegerea textului,
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o deteriorare similară pe o fotografie diminuează o parte a informaţiei iar pe o bandă magnetică
poate face imposibilă citirea informaţiei. De altfel, documentele audiovizuale necesită o grijă mai
mare în privinţa protecţiei şi securităţii lor decât documentele scrise.Documentele numerice sunt
supuse în aceeaşi măsură pericolelor. Majoritatea, dacă nu chiar toate documentele au, totuşi,
ceva în comun, au la bază polimeri. Materialele tradiţionale: hârtia, pergamentul, pielea, toate
sunt din polimeri naturali. Noile suporturi: benzi, discuri şi filme sunt făcute din polimeri
artificiali, PVC sau poliester. Ritmul de descompunere chimică a acestor polimeri diferiţi este
foarte variabil. Toţi polimerii se degradează.Această deteriorare nu poate fi stopată dar poate fi
încetinită, dacă documentele sunt manevrate cu grijă şi dacă sunt depozitate în condiţii
favorabile.În caz contrar, degradarea lor poate fi accelerată.
În ansamblul lor, condiţiile de depozitare indicate în culegerile de norme şi în alte
publicaţii sunt date cu titlul de recomandare. Dacă sunt respectate condiţiile, degradarea va fi
totuşi încetinită, cifrele citate cu privire la valorile parametrilor microclimatici fiind un
compromis între ritmul de deterioare, pe de o parte, şi costul de depozitare în condiţii bune de
transfer şi de tratamente de masă, de cealaltă parte. Se poate ţine cont, în această privinţă, de
condiţii de depozitare mai puţin riguroase, dar aceasta se va face cu preţul unei degradări mai
rapide.
Aplicarea de tratamente de conservare este soluţia cea mai costisitoare şi nu se poate
recurge la ea decât pentru un număr mic de documente, în mod deosebit cele preţioase. Fiecare
instituţie trebuie să-şi stabilească propria sa listă de priorităţi şi să-şi aleagă modalitatea cea mai
avantajoasă pentru a proteja fiecare tip de document. Însă, măsurile elementare de protecţie
(menţinerea curăţeniei, instruirea personalului care trebuie să înveţe să manevreze documentele
cu grijă) nu sunt niciodată costisitoare şi ar trebui să fie nelipsite din planul de conservare.
Gestionarea optimă a tuturor colecţiilor de documente necesită tratamente individuale
imposibil de pus în practică din cauza resurselor umane şi financiare limitate. Aşadar, cercetarea
are în vedere metode de tratament în masă, cu aplicarea, în mod special, a dezacidifierii hârtiei
documentelor realizate pe hârtie mecanică. În paralel, analiza profundă a factorilor de deteriorare
a condus la elaborarea de norme şi a dat naştere la conceptul de politică de conservare.
Politica de conservare reprezintă totalitatea măsurilor luate pentru a încetini procesele de
degradare, prin îmbunătăţirea condiţiilor de conservare, spre exemplu: depozitarea, consultarea şi
expunerea documentelor.
Condiţiile de depozitare şi de utilizare constituie o bază solidă pentru aplicarea măsurilor
specifice, fără de care s-a diminua eficacitatea acestora. În privinţa investiţiilor financiare,
implicarea în cheltuieli în afara unui program de conservare ar conduce la o risipă a fondurilor
alocate în scopul conservării.
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