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VÂNĂTOAREA DE ... PROBLEME
-activitate outdoor Prof.înv.primar Anastasiu Florentina Aurora
Școala Gimnazială Nr.3 Suceava

Trăim într-o societate în care tehnologia domină viața noastră, ne bombardează copiii
cu adevărate avalanșe de înformații și îi ține ”legați”de casă și de clasă. În aceste condiții,
activitățile outdoor devin niște oportunități eficiente de învățare. Într-o astfel de activitate, elevii
își dezvoltă abilități de gândire, abilități fizice, dar și de comportament, învață totul în mod
practic,prin experiențe personale. De fapt e vorba despre ceea ce se numește ”învățarea
experențială”. Un vechi proverb chinezesc susține această idee:”Ce aud – uit. Ce văd – îmi
amintesc. Ce fac – înțeleg.”
Activitatea outdoor se desfășoară în cadrul unei ieșiri, o miniexcursie, într-o localitate
de lângă Suceava, la o casă de vacanță, cu un spațiu exterior generos, care nu pune în pericol
siguranța copiilor.Scopul principal al ieșirii este unul instructiv – recreativ. Momentul
desfășurării este spre sfârșitul anului școlar.
Clasa a IV-a
Disciplina: Matematica
Unitatea tematică: Noțiuni de geometrie, Unități de măsură, Fracții
Subiectul: ”Vânătoarea de...probleme!”
Tipul lecției: recapitulare, practic-aplicativ- lecție outdoor
Scopul lecției: recapitularea și fixarea cunoștințelor dobândite pe parcursul ultimelor trei unități
de învățare într-un mod practic-aplicativ;
Competențe specifice:
2.4 Efectuarea de adunări și scăderi de numere naturale sau cu numere fracționare
2.5 Efectuarea de înmulțiri de numere când factorii au cel mult 3 cifre și de împărțiri la numere
de o cifră sau două
3.1 Localizarea unor obiecte în spațiu și a unor simboluri în diverse reprezentări
3.2 Explorarea caracteristicilor, relațiilor și proprietăților figurilor și corpurilor geometrice
identificate în diferite contexte
4.1 Utilizarea unor instrumente și unități de măsură standardizate, în situații concrete, inclusiv
pentru validarea unor transformări
4.2 Operarea cu unități de măsură standardizate, folosind transformările.
Pregătirea activității
Am efectuat o vizită în locația respectivă, pe parcursul căreia am studiat, am analizat
toate
oportunitățiile pe care mi le oferea spațiul respectiv pentru atingerea scopului. Am făcut
măsurători pentru a putea verifica rezultatele copiilor, am stabilit locuri, detalii, am înlăturat
eventuale obiecte care puteau afecta integritatea copiilor. Am făcut cunoscut scenariul didactic
și gazdei, deoarece era împlicată și ea. Am stabilit împreună ce materiale sunt necesare.
 Împreună cu 3 părinți de sprijin, am asigurat transportul copiilor și alte necesare unei
deplasări de mai multe ore.
În astfel de activități e foarte importantă pregătirea lor: spatiul trebuie cunoscut, analizat;
proiectarea lecției trebuie să fie foarte riguroasă; necesită mult timp; trebuie să anticipezi
anumite situații sau să faci față unor situații neprevăzute; ai nevoie de sprijin din partea altor
adulți, părinți în cazul meu, care să știe în mare scenariul didactic și rolul lor.
Desfășurarea propriu-zisă a activității didactice, după acomodarea elevilor cu spațiul,
împrejurimile, etc.
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Copiii sunt organizați în 4 grupe, fiecare grupă are altă culoare, marcată prin banderole/șepci.
Îndiciile sunt scrise pe bilete de aceeași culoare cu grupa, iar ”comoara” se află într-un plic
colorat la fel.
Etapa 1
 Copiii sunt la punctul numit BAZĂ, o zona asfaltată.
 Li se aduce la cunoștință titlul activității ”Vânătoare de ...probleme” și regulile după
care se va desfășura: vor pleca în căutarea comorilor-problemă, folosind indiciile găsite;
dacă vor găsi un bilet de o altă culoare decât cea a grupei lor, nu-l vor ridica, nu-l vor
deschide, nu vor divulga locul unde se află; folosesc indiciile pentru a ajunge la
comoară; se întorc la BAZĂ după ce au descoperit ”comoara”.
Etapa 2
 Copiii pleacă în căutarea ”comorilor”, ajutându-se de indiciile descoperite pe parcurs.
Indiciile sunt răspunsuri la ghicitori, la definiții stil rebus, probleme de orientare spatială, etc.
 Când recuperează problemele-comori, copiii revin la BAZĂ, citesc problemele,
analizează,
se gândesc, fac planul de lucru, repartizează sarcinile, încep rezolvarea.
Etapa 3
a) Construire – fiecare grupă trebuie să-și marcheze baza, construind pe asfalt, cu cretă,
o
figură geometrică: pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc, folosind în loc de instrumente , obiecte
puse la îndemână de organizator și apelând la cunoștințele dobândite, referitoare la proprietățile
figurilor
geometrice. De exemplu, în loc de riglă, pot folosi o scândură pentru a trasa laturile și pentru a
face unghiul drept. Pentru desenarea cercului, au la îndemână o sfoară sau două bețe mai lungi.
(Am observat că prima soluție găsită de copii a fost construirea unui compas din cele două bețe,
dar au întâmpinat probleme la fixarea unghiului, menținerea lui la aceeași mărime.)
b) Măsurare – fiecare grupă trebuia să măsoare (măsurare exactă), să noteze
dimensiunile:
lungime, lățime,latură,rază, folosind ruleta.
c) Calculare -fiecare grupă trebuie să calculeze perimetrul / circumferința fiecărei figuri
geometrice.Pentru pătrat, dreptunghi, triunghi copiii folosesc formulele, dar pentru
circumferința cercului, neștiind formula, trebuie să găsească o soluție practică.( Exercitiul a
demonstrat că toți ceilalți, care au aflat ușor perimetrele, s-au mobilizat pentru a găsi o soluție
în cazul cercului. Mai întăi au încercat să întindă ruleta pe circumferință, dar și-au dat seama că
nu ar fi obținut o măsurătoare prea exactă, apoi au deșirat sfoara pe urma cretei și apoi au
măsurat lungimea ei.)
Etapa 4
Reprezentantul fiecărei grupe prezintă ce au construit, cum au realizat și ce rezultat au
obținut.
Organizatorul face aprecieri și oferă recompense fiecărui elev.
În timp ce elevii erau preocupați cu rezolvarea sarcinilor, părinții care ne însoțeau
au ascuns alte patru comori-problemă, scrise în plicuri colorate.
Deoarece feedbackul copiilor a fost pozitiv, gazda (care era un bunic) le-a propus să-l ajute
să rezolve niște probleme practice, de gospodărie. Bineînțeles că și aceste probleme trebuiau
găsite, dar de data aceasta fără indicii. Momentul a fost foarte dinamic, i-a antrenat pe copii
într-o mișcare energică. Găsirea comorilor a fost însoțită de exteriorizări apreciabile de bucurie,
atât din partea copiilor, cât și a adulților. În acest moment s-a manifestat și spiritul de
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întrajutorare, deoarece la un moment dat toată clasa căuta ultimele două comori, foarte bine
ascunse.
Problema 1
 Vreau să pun borduri la această alee, de o parte și de alta. O bordură are 30 cm lungime
și
costă 3 lei. Cât mă vor costa bordurile necesare?
Problema 2
 Vreau să refac marcajul terenului de tenis cu vopsea albă. Se dau trei rânduri de vopsea.
Pentru un metru de marcaj se consumă 100 ml de vopsea. Câtă vopsea trebuie să cumpăr?
Problema 3
 Am vopsit 2/5 din lungimea gardului și am consumat 3 litri de lac. Câți litri de lac trebuie
să mai cumpăr?
Problema 4
 Foișorul meu hexagonal este în construcție. Acum trebuie să cumpăr scândură pentru
blat.
Câți metri de scândură sunt necesari, știind că zona de acces în foișor e de 1m?
Fiecare grupă rezolvă problemele și-i aduc proprietarului răspusul. Acesta multumește
pentru ajutor și le oferă o recompensă consistentă. Astfel elevii sunt bucuroși că munca lor,
efortul lor este apreciat și de adulții din jurul lui, pe lângă satisfactia proprie și încrederea în
sine câștigată.
Pe tot parcursul activității copiii au fost îndrumați să folosească anumite obiecte, au primit
explicatii pentru anumiți teremni, au fost stimulați să găsească anumite soluții de rezolvare, au
fost apreciați pentru rezultatele muncii lor. Acolo unde a fost cazul, am intervenit în organizarea
muncii la nivelul echipei. La final copiii s-au bucurat și de anumite jocuri recreative. Menționez
că au fost copii care au solicitat gazdei și alte probleme concrete, gazda a apelat la mine, iar eu
i-am oferit alte probleme, pe care le aveam de rezervă.
Activitatea a fost extrem de motivantă și stimulativă, având multe valențe educative:
-a îmbunătățit munca în echipă și relațiile sociale;
-a facilitat procesul de învățare pentru copiii care întâmpinau anumite dificultăți;
-s-a evidențiat sprijinul reciproc, dar și responsabilitatea în cadrul grupului;
-învățarea s-a realizat într-un mediu relaxant, pentru copii;
-pentru unii elevi activitatea în mediul exterior, necunoscut, le-a creat o ușoară nesiguranță, au
fost reținuți la început, dar au depășit momentul cu sprijin și încurajare;
-contactul direct cu natura, cu situațiile concrete, le-a oferit posibilitatea de a cunoaște realitatea
vieții.

Bibliografie
Ministerul Educației Naționale, Programa școlara pentru disciplina Matematică, București, 2014
Life Long Learning Program, (2012-2013), Manual de educatie outdoor, Primăria CătuneleKieran Egan: 2008
„Imaginaţia în predare şi învăţare”, Ed. Didactica Publishing House, House, Bucureşti
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JOCURI DE CREAȚIE – MIJLOACE DE STIMULARE A CREATIVITĂȚII
COPIILOR
Prof. Înv. Preșc. Bontoș Maria Ana

IMPORTANȚA JOCURILOR DE CREAȚIE
Jocul de creație apare în primii ani ai vieții copilului, continuând la vârsta preșcolară,
cuprinzând și primii ani de școlaritate.
În jocul de creație, copilul reprezintă diferite întâmplări din viață, pe care le observă,
despre care i se citește sau i se povestește, permite trăirea unor experiențe similare cu cele din
viața reală și dă copiilor posibilitatea de a îndeplini sarcini. E vorba de un joc fără limite stabilite
dinainte, realitatea poate fi inventată în funcție de preferințele copilului. Tema, personajele,
rolurile sau obiectele sunt alese de copii.
Fiecare copil simte nevoia de joc, inventează jocuri, alegând un rol mai atrăgător.
Copilul se dezvoltă sub influența vieții înconjurătoare, în contact cu oamenii adulți. Totul îi
interesează și-i atrage, copiază activitatea celor mari.
Copilul nu se mulțumește doar să observe, el dorește să activeze, el vrea să fie polițist,
șofer sau doctor. În joc, copilul devine om matur, își încearcă puterile și poate dispune în mod
independent de creațiile lui.
Jocul este strâns legat de gândirea și sensibilitatea copilului. Prin joc el își exprimă
gândurile și sentimentele provocate de impresiile vieții, precum și dorințele lui.
Prin joc, copilul face cunoștință cu lucrurile cu care vine în contact. Ei au tendința de a
,,examina” o jucărie, un lucru necunoscut, să-l pipăie, să-l desfacă, să-l arunce, să-l strângă.
Pentru joc materialul preferat este acela cu care copilul poate să acționeze, să construiască, să
modeleze și să modeleze.
Jocurile de creație sunt variate după conținutul și caracterul lor. În unele jocuri
preocuparea principală este crearea unei imagini acestea fiind jocuri cu rol, cu subiecte alese
din viața cotidiană (de-a mama, de-a doctorul, de-a polițistul). Sursele de preluare a temelor și
rolurilor în jurul cărora se inventează subiectul jocului sunt realitatea înconjurătoare. Jocurile
cu subiecte din viața cotidiană reflectă prin conținut experiențele directe trăite de copil dar și
cele dobândite prin observație sau relatare. Alteori, reprezentarea unei imagini este legată de
jocuri de construcții, de ,,experiențe” cu obiecte și materiale diverse (cuburi, mozaic, materiale
plastice sau naturale). Atitudinea creatoare în jocul de construcții se manifestă în activitatea de
utilizare a unei varietăți de materiale pentru realizarea unor obiecte plănuite.
În activitățile libere, jocul de construcții ia forma elaborării unei construcții originale
prin adăugarea de elemente noi date de dorințele copilului, imitând modele.
Printre jocurile care contribuie la dezvoltarea creativității sunt și jocurile de cuvinte, de
rime, de povești create. Prin acestea se dezvoltă imaginația, abilitatea de a crea imagini și de a
le transmite. Preșcolarii creează imagini, combină informația pornind de la poveștile auzite.
Preșcolarii creativi manifestă comportamente specifice și anume, sunt curioși, vin cu
soluții și idei originale, au spirit de observație și inițiativă, pun întrebări, fac legături. Copiii se
manifestă creativ pornind de la experiența și informațiile pe care au reușit să le acumuleze din
diferite medii.
Printre factorii care influențează dezvoltarea creativității la copii sunt: personalitatea
copilului, comportamentul părinților față de copil, mediul social în care trăiește copilul (familie,
grădiniță), procesul de integrare a copilului la grădiniță, acceptarea copilului de către grupul
social dorit, capacitatea intelectuală a copilului.
Obstacole în dezvoltarea creativității sunt: timiditatea copilului, frica de exteriorizare a
ideilor, lipsa interesului pentru creație, teama de necunoscut, interzicerea copilului să își
exprime în mod liber ideile.
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Jocul este activitatea care apare din dorința copilului de a lua parte la viața celor mari,
din interesul lui față de tot ce-l înconjoară, din necesitatea de a-și exprima sentimentele,
gândurile și acțiunile.
Pentru sănătatea și dezvoltarea fizică a copilului jocul este necesar, oferindu-i plăcere,
pasiune și bucurie. Jocul satisface necesitatea de mișcare a copilului, jucându-se devine mai
îndemânatic, mai puternic.
Reflectând în joc impresiile vieții, copilul gândește, încearcă să înțeleagă cauza
diferitelor fenomene și legăturile dintre ele.
In joc, copilul își propune un scop, pentru reușita căruia se cere pricepere, ingeniozitate.
În timpul jocului se ivesc diferite probleme pe care el trebuie să le depășească, să le rezolve.
Activitatea intelectuală se mărește datorită pasiunii pentru joc, ajută copilul să aplice
cunoștințele pe care le are, să-și concentreze atenția. Copilul își face un plan și-și alege obiectele
de lucru pentru a realiza scopul jocului. În realizarea planului, copilul completează cu realitatea
ideea lui.
Jocul de creație trezește și dezvoltă imaginația, este imitarea dar nu copierea vieții.
Copilul în timpul jocului este determinat în purtare de rolul pe care îl execută. În viață
copilul uneori este neastâmpărat, nu poate sta locului, dar jucând rolul ales, el imită personajul.
În rolul de educatoare, copilul este blând, răbdător, în rolul de medic este responsabil, atent,
gata oricând pentru a da ajutor, iar în rolul de vânzător este amabil. Aceste exemple subliniază
rolul educativ al conținutului jocului și importanța pe care o are alegerea exemplului de imitat.
Datorită acestui fapt, jocul contribuie la dezvoltarea voinței. De multe ori, copilul se
lovește de piedici în realizarea planului, fiind nevoit să refacă construcția, să caute obiecte
necesare pentru joc, să găsească cu ce să înlocuiască lipsurile.
Învingerea dificultăților prin propriile lor puteri dezvoltă la copii perseverența,
deprinderea de a nu se retrage în fața greutăților, le inspiră încredere în sine.
În timpul jocului, copiii învață să-și coordoneze acțiunile, să țină cont unul de altul, să
prețuiască și să stimeze pe colegii lor. Jocul are o importanță deosebită în dezvoltarea
sentimentului prieteniei. Copiii în timp ce se joacă se grupează liber, își aleg singuri prietenii.

DIRIJAREA JOCURILOR COPIILOR
Jocurile trebuie dirijate, în așa fel, încât să se lase liberă independența și inițiativa
copilului, de asemenea, e necesar să cunoaștem pe fiecare copil în parte, să ne dăm seama de
impresiile și interesele lui.
Copilul nu poate de fiecare dată să exprime prin cuvinte sentimentele și gândurile sale,
ci le exteriorizează prin joc. De aceea, observarea jocurilor este cel mai important mijloc pentru
studierea copilului.
Educatoarea nu trebuie să pună piedici inițiativei copiilor, impunându-le un anumit joc,
ci trebuie doar să evite, jocurile primejdioase, cele de natură care pot trezi sentimente negative.
Educatoarea trebuie să urmărească jocurile copiilor, să reflecteze asupra lor, să tragă
concluzii. Ea urmărește dacă copiii termină ceea ce au început, dacă tema jocului este stabilită
sau nu, ce jucării se folosesc mai mult la joc, ce inventează copiii, cum își folosesc imaginația.
În timpul jocului se urmărește și raporturile între copii, cine îndeplinește rolul principal, cine
pe cele secundare, ce conflicte se ivesc și cum se rezolvă.
Intervenția educatoarei după observarea că un copil nu construiește niciodată este
necesară pentru al inspira stârnindu-i interesul față de materialele de construit, sau când copilul
timid nu are curaj să se atașeze la jocurile colective ale copiilor, este nevoie de ajutorul
educatoarei pentru al ajuta să prindă curaj. În cazul copilului care inventează jocuri interesante,
dar nu-i destul de răbdător și perseverent pentru a îndeplini cele propuse, e nevoie de educarea
acestor calități.
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Educatoarea mai poate influența asupra jocului copiilor, propunându-le un joc nou,
atunci când copiii au trăit impresiile și faptele la care se referă propunerea de joc.
Rolul educatoarei este de a influența conținutul jocului, de a încuraja jocurile cu conținut
educativ, de a propune subiecte noi atunci când acestea se tot repetă.
Ajutorul educatoarei este foarte necesar pentru organizarea jocurilor colective. Uneori,
copiii, deși inventează jocuri interesante, nu pot să se înțeleagă între ei, și din această cauză, de
multe ori, jocul se descompune. În acest caz, educatoarea trebuie, cu multă precauție, să
îndrepte jocul, să introducă ordinea, fără să-și ia rolul de organizatoare a jocului și să susțină
inițiativa copiilor de a continua jocul.
Prin indicarea materialelor necesare, prin sfaturi, prin încurajare, prin explicațiile
necesare date copiilor, educatoarea ajută la organizarea jocului copiilor.
În fiecare grupă sunt copii care se evidențiază, ca buni organizatori și inițiatori ai
jocurilor. Acești copii pot să influențeze și pozitiv și negativ grupa, după felul în care vor fi
conduși de educatoare.
Sarcina educatoarei constă pe de o parte în aceea de a nu admite ca acești copii să
oprească inițiativa celorlalți copii, iar pe de altă parte, să nu admită o prea mare încredere în
sine și îngâmfare la copiii organizatori.
Aceasta se realizează, prin aceea că educatoarea intervine prin a ajuta și pe alți copii să
se evidențieze, ducând o muncă separată cu liderii jocului, pretinzând de la ei mai mult decât
de la ceilalți copii, prin ai responsabiliza pentru ordinea, organizarea jocurilor, îndeplinirea
regulilor stabilite.
În unele cazuri este de dorit ca educatoarea să se joace cu copii. Participarea educatoarei
este necesară atât pentru a îndruma jocul, a unii copii și a crea între ei raporturi de prietenie, cât
și pentru a le produce bucurie. Dar, educatoarea, participând la joc, nu trebuie să ia asupra sa
rolul principal și conducerea jocului, ci un rol secundar, ca din acest modest rol să dea jocului
îndrumarea necesară.
În cazul când educatoarea nu participă la joc, ea nu trebuie să rămână indiferentă față
de joc, ea se va strădui să susțină și să păstreze imaginile pe care copiii le creează în jocul lor.
De exemplu, dacă este necesar să dea copilului un sfat, să-l ajute în timpul jocului, educatoarea
se adresează copilului respectiv nu pe nume, ci așa cum s-ar adresa persoanei în acțiune, în rolul
care îl joacă. Prin asemenea raporturi față de joc se câștigă încrederea copiilor. Educatoarea se
apropie de ei astfel încât, ca ei să-i împărtășească planurile lor de joc fără jenă și să ceară singuri
sfatul și ajutorul educatoarei.
Creativitatea reprezintă o formațiune fizică complexă caracterizată prin: valoare,
ingeniozitate, originalitate, expresivitate, eficiență, utilitate, noutate. În orice copil există un
potențial creativ, care trebuie identificat.
In stimularea potențialului creativ al preșcolarului, strategia didactică este responsabilă,
vizând stimularea curiozității pentru cunoaștere, asigurarea unui climat educațional dezinhibat,
conduite didactice flexibile care permit libera exprimare a copilului.

Bibliografie
1. Rafailă, E.- Educarea creativității la vârsta preșcolară, 2003, Editura Aramis ;
2. Breban, S. , Gongea, E. , Ruiu, G. , Fulga,M.-Metode interactive de grup, 2002, Editura ARVES;
3. Lespezanu,M.-Tradițional și modern în învățământul preșcolar românesc, 2007, Editura Omfal Esențial;
Revista învățământului preșcolar nr. 1-2/2008 M:E:C:T.
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METODICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR MATEMATICE NONFORMALE
Clasa a XII-a, profil instructor-animator
Prof. Gr. I , Daniela Marinela Chiorescu
Colegiul Pedagogic Vasile Lupu Iași

ARGUMENT:
Scopul educaţiei este de a pregăti individul pentru a face faţă provocărilor societăţii.
Elevul trebuie să fie competent nu neapărat în matematică, ci prin matematică.
Matematica este singura limbă comună a tuturor fiinţelor umane, indiferent de cultură,
religie sau categorie socială.
Nu putem nega importanţa matematicii în viaţa noastră de zi cu zi. Când am ajuns la
magazin să cumpărăm ceva avem nevoie de matematică. Când cineva vine la magazinul nostru
pentru a cumpăra avem nevoie de calcule. Adunarea pentru costul unui coş plin de supermarket
implică acelaşi proces matematic, indiferent dacă totalul este exprimat în dolari, euro sau lei.
Cu acest limbaj universal, noi toţi, indiferent de unitatea noastră de schimb, suntem susceptibili
a ajunge la rezultate matematice la fel.
Cu acest limbaj putem explica misterele universului sau secretele ADN-ului. Putem
înţelege forţele mişcării planetelor, descoperi tratamente pentru bolile catastrofale sau calcula
distanţa de la Bucureşti la Bruxelles. Putem face ciocolată, chipsuri, prăjituri sau economisi
bani pentru pensie. Putem construi calculatoare şi transfera informaţii pe întregul glob.
Matematica nu este doar pentru calcule majore. Este pentru noi toţi. Este sprijinul nostru pentru
a lua decizii mai bune zi de zi, conducând spre vieţi mai bogate, mai pline-sperăm.
Există o mulţime de utilizări reale ale matematicii în viaţa noastră.
Copiii învaţă cel mai bine atunci când conceptele sau abilităţile sunt predate într-un context
real, din lume, mai degrabă decât în mod izolat. Fie că este vorba de învăţarea de măsurări sau
statistici şi clasamente ce se pot înţelege prin sport, copiii pot înţelege un concept matematic
mult mai uşor atunci când este aplicat în viaţa lor de zi cu zi. Viaţa, pe care noi o trăim ne
provoacă în fiecare zi. Aceste provocări sunt numite probleme.
Pornind de la aceste afirmaţii pertinente, am încercat să concepem o programă, în care
imaginaţia creatoare a copilului să poată fi valorificată în activități menite să-i stimuleze simțul
practic, să-i îmbogățească cunoștințele, să conștientizeze modul în care care activitățile
extradidactice matematice ne poate ajuta în viaţa noastră de zi cu zi.
Educaţia nonformală oferă un set de experienţe sociale necesare, utile pentru fiecare copil,
tânăr sau adult, complementarizând celelalte forme de educaţie prin:
• valorificarea timpului liber al elevilor, din punct de vedere educaţional;
• oportunităţi pentru valorificarea experienţelor de viaţă ale elevilor, prin cadrul mai flexibil şi
mai deschis, prin diversificarea mediilor de învăţare cotidiene;
• participare voluntară, individuală sau colectivă;
• modalităţi flexibile de a răspunde intereselor elevilor - gama largă de activităţi, pe care le
propune şi posibilitatea fiecărui elev de a decide la ce activităţi să participe;
• dezvoltarea competenţelor pentru viaţă şi pregătirea tinerilor pentru a deveni cetăţeni activi;
pe lângă informaţiile şi competenţele specifice anumitor domenii de activitate , în care se
încadrează proiectele sau activităţile nonformale, elevii îşi dezvoltă şi capacităţi organizatorice,
capacităţi de autogospodărire, de management al timpului, de gândire critică, de adoptare a unor
decizii sau rezolvare de probleme;
• un cadru de exersare şi de cultivare a diferitelor înclinaţii, aptitudini şi capacităţi, de
manifestare a talentelor în artă, cultură, muzică, sport, pictură, IT
Educația nonformală completează educația formală într-un cadru instituționalizat situat în afară
sistemului de învățământ dar și în interiorul acestuia, activat prin "organisme școlare conexe",
extradidactice sau extrașcolare. Ea constituie astfel "o punte între cunoștințele asimilate la lecții
și informațiile acumulate informal".
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Educația nonformală sprijină, direct și indirect, acțiunile și influențele sistemului de
învățământ, pe două circuite pedagogice principale:
a) un circuit pedagogic situat în afară clasei: cercuri pe discipline de învățământ, cercuri
interdisciplinare, cercuri tematice / transdisciplinare; ansambluri sportive, artistice, culturale
etc.; întreceri, competiții, concursuri, olimpiade școlare/universitare;
b) un circuit pedagogic situat în afară școlii:
- activitati perișcolare, organizate pentru valorificarea educativă a timpului liber: cu resurse
tradiționale: excursii, vizite, tabere, cluburi, universități populare, vizionări de spectacole
(teatru, cinema etc.) și de expoziții etc.; cu resurse moderne: videotecă, mediatecă, discotecă;
radio, televiziune școlară; instruire asistată pe calculator, cu rețele de programe nonformale etc.;
- activități parașcolare, organizate in mediul socioprofesional, ca "soluții alternative" de
perfecționare, reciclare, instruire permanentă, instituționalizate special la nivel de: presă
pedagogică, radio-televiziune școlară; cursuri, conferințe tematice - cu programe speciale de
educație permanenta etc.
Activitățile de educație nonformală au un caracter instituțional.
Ele probează - în comparație cu activitățile de educație formală - cateva note specifice:
- proiectarea pedagogică neformalizataă cu programe deschise spre interdisciplinaritate și
educație permanenta - la nivel general-uman, profesional, sportiv, estetic civic, etc.;
- organizarea facultativă, neformalizată cu profilare dependentă de opțiunile elevilor și ale
comunităților școlare și locale, cu deschideri speciale spre experiment și inovație;
- evaluarea facultativă, neformalizată, cu accente psihologice, prioritar stimulative, fără note
sau calificative oficiale.
Structura acțiunii educaționale de tip nonformal are un plus de flexibilitate și de deschidere în
raport cu influențele câmpului psihosocial care concentrează și multiplică numeroase efecte
centrale și secundare, dependente de stilul activității de formare-dezvoltare a personalității,
proiectat și realizat în timp și spațiu.
Această structură parcurge două coordonate funcționale specifice educației nonformale,
coordonate prezentate uneori ca obiective generale "de vocație": sprijinirea elevilor și chiar a
adulților cu șanse reduse de acces la o școlaritate normală; stimularea dezvoltării
socioeconomice și culturale a personalității umane și a comunităților locale .
Pe acest fond sunt relevate și obiectivele specifice educației nonformale: dezvoltarea unor
sectoare socioeconomice particulare; valorificarea adecvată a resurselor locale; alfabetizarea
funcțională, în special a grupurilor sociale defavorizate; formarea și perfecționarea
profesională; educarea generațiilor pentru o existență sănătoasă în plan moral – intelectual –
tehnologic – estetic –fizic.
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Dezvoltarea educației nonformale angajează "noile mass-media", care intervin din ce în ce mai
eficient, urmare a unor progrese tehnologice permanente: presa scrisă, radio-televiziunea,
sistemele de rețele video și de calculatoare, a internetului – cu profil școlar, universitar etc.
Obiectivele specifice educației/instruirii nonformale vizează:
a) ridicarea nivelului general al educației prin "difuzarea programelor în școli izolate sau
încadrate necorespunzator";
b) creșterea nivelului de pregătire al cadrelor didactice, din unele școli sau zone, prin calitatea
exemplară a modelelor pedagogice propuse;
c) extinderea proceselor de învățare sistematică până la nivelul organizării programelor
universitare prin intermediul televiziunii; completarea cunoștințelor în domenii , care solicită
un grad ridicat de operativitate a informației: limbi străine, știinșe socioumane, matematică,
biologie etc.;
d) stimularea "alfabetizării funcționale" în domenii productive care solicită perfecționarea și
chiar (re)calificarea profesională .
Exemple de programe sau de activităţi de educaţie nonformală
- Programul european TINERET: vizite de studiu în ţară sau în alte ţări, mese rotunde, ateliere
teoretice şi practice (pictură, muzică, fotografie, graffiti, teatru, IT), activităţi culturale (vizite
la muzee, centre culturale), jocuri interculturale (“Derdienii”, “Trenul European”), jocuri de
cooperare, discuţii în grupuri mici sau în plen despre probleme, care îi preocupă pe tineri la ora
actuală.
-Taberele pentru elevi şi pentru studenţi, cluburile elevilor sau casele studenţilor, proiectele
iniţiate de organizaţii nonguvernamentale sau de alte instituţii
Competente generale urmarite
-formarea abilităţilor de a lucra cu concepte matematice (numere, forme şi corpuri geometrice,
alte concepte) în cadrul activităților extradidactice;
-formarea capacităţilor de a comunica, utilizând limbajul matematic;
-stimularea curiozităţii şi a dorinţei de transformare şi valorificare a cunoştinţelor matematice;
-dezvoltarea unor abilităţi manuale prin îmbinarea plăcută a muncii fizice cu cea intelectuală;
-formarea unei atitudini comunitare active şi responsabile, care să permită manifestarea unei
conduite adecvate în relaţia cu membrii comunităţii locale, prin acţiuni concrete de aplicare a
celor învăţate ;
-formarea capacităţilor de a rezolva probleme practice;
-consolidarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a problemelor legate de mediul în care
trăiesc, stimularea curiozităţii pentru investigarea şi descoperirea soluţiilor practice pentru
acestea;
-formarea abilităţilor de a „învăţa să înveţe”
-valorificarea creativităţii copiilor şi implicarea acestora în activităţi menite să le formeze
comportamente practice, în care să valorifice cunoştinţele matematice
-promovarea activităţiilor extradidactice în rândul părinţilor şi a comunităţii locale.
Competenţe specifice vizate
-Utilizarea elementelor metodice specifice învăţării numeraţiei sau operaţiilor aritmetice în
contexte variate
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-Utilizarea materialului didactic, a algoritmilor şi tehnicilor de calcul pentru formarea
deprinderilor de calcul
-Alegerea strategiilor didactice adecvate învăţării numeraţiei şi operaţiilor în situaţii de învăţare
date
-Adaptarea strategiilor de învăţare a numeraţiei şi a operaţiilor la condiţii educaţionale specifice
-Modelarea demersului didactic pentru a asigura individualizarea şi diferențierea învăţării
-Integrarea activităţilor de recunoaştere măsurare, sau desenare de figuri sau corpuri geometrice
în proiectarea didactică
-Utilizarea şi integrarea materialului didactic şi a instrumentelor de măsură în activităţile de
învăţare
-Utilizarea de strategii adecvate pentru recunoaşterea şi descrierea unor proprietăţi ale figurilor
şi corpurilor geometrice
-Analiza şi argumentarea alegerii unei anume strategii de proiectare şi desfăşurare a învăţării
elementelor de geometrie
-Modelarea demersului didactic şi a utilizării resurselor educaţionale pentru a sprijini învăţarea
inductivă a elementelor de geometrie în contexte variate de aplicare
Evaluare Metodica predării activităților matematice nonformale
MODALITĂȚI DE EVALUARE
1.probe scrise;
2.probe orale ( frontal , individual);
3.autoevaluarea;
4.observarea sistematică a elevilor.
INSTRUMENTE DE EVALUARE
1.teste scrise;
2. proiectele de lecție realizate
3.verificare orală;
4.tehnici de autoevaluare;
5.portofoliul
Bibliografie:
Cristea Sorin, Dictionar de pedagogie, 2000, pag. 365-366.
Dictionnaire actuel de l’éducation, 1993, pag.1357-1363).
Dogan Mattei; Pahre Robert, 1997 Noile științe sociale: interpenetrarea disciplinelor
Cerghit Ioan, Vlăsceanu Lazar Curs de pedagogie, 1988, pag.27, 28
Oprea Crenguţa, Pedagogie. Alternative metodologice interactive,
Capitolul II: Direcţii de dezvoltare a formelor educaţiei,
http://www.unibuc.ro/eBooks/StiinteEDU/CrengutaOprea/cap2.pdf
Văideanu George, 1988, Educația la frontiera dintre milenii, pag. 232
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O ABORDARE A SUBIECTULUI III.1 -MATEMATICĂ, BACALAUREAT
Prof. Cracană Dumitru
Colegiul Economic „O.Onicescu” Botoșani

Din păcate, prea mulți elevi întâmpină dificultăți în rezolvarea subiectului III.1- analiză
clasa a XI-a, mai ales la subpunctul c)... Pe borderoul de corectare, la coloana aferentă acestui
subpunct, pare că mai nimerită ar fi tipărirea cratimei, raționând statistic... „Survolarea”
spațiului posibilităților de cerințe, „împrietenirea” cu acest subpunct- acestea sunt obiectivele
articolului de față.
Să încercăm să fim realiști/ rezonabili și să acceptăm următoarele:
- subiectul III.1 intenționează să verifice toată analiza de clasa a XI-a;
- manualul de clasa a XI-a cuprinde capitole referitoare la: mulțimea numerelor reale, șiruri,
limite de funcții, funcții continue, funcții derivabile ale căror conținuturi se aplică/ se
finalizează/ se văd în ultimul capitol: „Grafice de funcții”;
- cunoșterea ansamblului este determinată de cunoașterea completă a părților constitutive!
În perioada așa numită „a subiectelor clasice” (până prin anii ’90), apariția unui subiect cu
reprezentarea grafică a unei funcții era garantată la orice examen!( evident, notat/apreciat
corespunzător cu 30-40 pct). Dacă structura subiectelor s-a modificat, nu înseamnă că s-a
schimbat și obiectivul! Verificarea cunoștințelor/ deprinderilor/ achizițiilor/ aptitudinilor
corespunzătoare programe școlare a rămas ca obiectiv! Cerințele/ întrebările sunt doar un
pretext pentru a verifica dacă candidatul poate studia o funcție, înțelegând prin asta: domeniul
de definiție, asimptote verticale, comportarea la  , limite, continuitate, derivabilitate, puncte
de extrem, convexitate, etc., etc. Adică toți pașii care se efectuau la reprezentarea grafică a
funcției. Este ca o verificare prin sondaj: cu 3 întrebări voit dibace, a câte 5 puncte, se verifică
cunoașterea întregului ansamblu. Este rezultatul concludent? Dacă candidatul citează 3 versuri
alese „pe sprânceană” dintr-o poezie cu 100 de versuri, se poate concluziona că știe poezia?
Statistic, da! Concludentă este și coloana aferentă subpunctului c) din borderoul mai sus amintit
... Sunt puține variante de examen în care să putem răspunde la toate cele 3 cerințe fără a întocmi
o schiță măcar a tabelului de variație...
Exemplu de subiect:
SUBIECTUL al III-lea
1. Se consideră funcția f : R  R, f  x    x 2  3 e x .
a) Arătați că f   2021 nu este număr natural.
b) Să se demonstreze că nu există nicio tangentă la graficul funcției care să fie paralelă cu d.
c) Arătați că ecuația f  x   1 nu are nicio soluție reală.
Am acoperit cerințele. Vom studia funcția, în sensul specificat anterior, apoi vom vedea la ce
întrebări/ cerințe clasice putem răspunde!
Reprezentarea grafică (analiza /studiul funcției):
 Domeniul de definiție este întreaga axă reală, specificat și în enunț;
 Întrucât f   x    x 2  3 e x , observăm că f   x   f  x  și f   x    f  x  așadar,
funcția nu este nici pară, nici impară, graficul nu va avea simetrii. Este un produs de două
funcții neperiodice, deci, neperiodică;
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 Intersecțiile cu axele de de coordonate: ecuația f  x   0 adică  x 2  3 e x  0 are



 



soluțiile x1,2   3 obținând A  3, 0 , B

3, 0 punctele de intersecție cu axa Ox. Cum

f  0   3 , obținem că C  0, 3 este punctul de intersecție al graficului funcției cu axa Oy;
 Determinarea asimptotelor: întrucâ domeniul de definiție este toată axa reală, nu vom
avea asimptote verticale.
Să vedem comportarea funcției la  („de unde vine” graficul funcției și unde „se duce”):
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 0 deci, y  0 este asimptotă orizontală spre  la graficul funcției (la
x  e x

 e 
x

 , graficul funcției se desprinde de axa Ox). (1)
Cum lim f  x   lim x2  3 e x   , deducem că funcția nu admite asimptotă orizontală
x 

x 





x 2  3 e x

f  x
deci, cercetăm existența asimptotei oblice: m  lim
 lim
  , valoare
x 
x 
x
x
nefinită, însemnând că nu avem asimptotă oblică (graficul nu se apropie de o dreaptă
orizontală și nici de o dreaptă oblică, n-are această particularitate); (2)
 Studiul derivatei întâi: funcția dată este un produs de două funcții indefinit derivabile
deci, indefinit derivabilă, așadar
  f   x    x2  3 e x   2xe x   x2  3 e x   x2  2x  3 e x . (3)





Rezolvând ecuația f   x   0 adică  x 2  2 x  3 e x  0 obținem punctele critice x3  3 și
x4  1 . Întrucât derivata întâi schimbă semnul în jurul acestor puncte, ele vor fi și extreme

locale: x3  punct de maxim local, x4  punct de minim chiar global; (4)
 Studiul derivatei a doua:
  f   x   x2  2 x  3 e x    2 x  2 e x  x2  2 x  3 e x  x 2  4x  1 e x . Rezolvând



ecuația

 
f   x   0 adică  x  4 x  1 e
2



x







 0 obținem soluțiile x5  2  5 și x6  2  5 .

Întrucât f  schimbă semnul în jurul acestor puncte, ele vor fi și puncte de inflexiune. (5)
 Tabelul de variație:
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Tabelul conține toate informațiile referitoare la evoluția funcției. Semnul derivatei întâi ne
arată că funcția f este strict crescătoare pe intervalul  , 3 , strict descrescătoare pe  3,1
și iarăși strict crescătoare pe 1,   . (6)
Semnul derivatei a doua ne spune că funcția f este convexă pe intervalele

 2 







 , 2  5  și

5,  , respectiv concavă pe 2  5, 2  5 . (7)

Avem în FIG.1 reprezentarea geometrică a graficului funcției f cu toate informațiile găsite.

În acest moment, putem spune că „stăpânim” funcția, îi știm „toate mișcările”!
Abia acum ne putem uita la cerințele subiectului! Ele ar putea fi doar trei din următoarele 36:
SUBIECTUL al III-lea

1. Se consideră funcția f : R  R, f  x    x 2  3 e x .

f  x   f 1
0;
x 1
x 1
e x x2  3  3
f  x  3
a3 ) Arătați că lim
a4 ) Arătați că lim
 3 ;
 3 ;
x 0
x 0
x
x
b1 ) Determinați ecuația tangentei la graficul funcției în punctul de abscisă x0  1 , situat pe
graficul funcției f ;
b2 ) Determinați ecuația asimptotei spre  la graficul funcției f ;
a1 ) Arătați că f   x    x 2  2 x  3 e x , x  R;

a2 ) Arătați că lim





b3 ) Arătați că funcția este crescătoare pe intervalul 1,   ;

b4 ) Arătați că funcția este descrescătoare pe intervalul  3,1 ;
b5 ) Determinați intervalele de monotonie ale funcției f ;
b6 ) Determinați abscisele punctelor situate pe graficul funcției f , în care tangenta la
graficul funcției f este paralelă cu dreapta y  2021 ;
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b7 ) Demonstrați că punctul A  2,3 aparține tangentei la graficul funcției f în punctul de
abscisă x  0, situat pe graficul funcției f ;
b8 ) Determinați abscisele punctelor situate pe graficul funcției f , în care tangenta la
graficul funcției f este perpendiculară pe axa Oy ;
b9 ) Arătați că graficul funcției f are două puncte de inflexiune;
b10 ) Arătați că graficul funcției f nu admite asimptotă spre  ;
c1 ) Determinați a  R pentru care ecuația f  x   a are exact o soluție reală;

c2 ) Determinați a  R pentru care ecuația f  x   a are trei soluții reale distincte;
c3 ) Determinați a  R pentru care ecuația f  x   a nu are soluții reale;
c4 ) Determinați a  R pentru care ecuația f  x   a are două soluții reale distincte;
c5 ) Demonstrați că f  x   2e, pentru orice x  R;

c6 ) Demonstrați că f  x   2e, pentru orice x  1,   ;
c7 ) Demonstrați că x 2  3  2e1 x , pentru orice x  R;

c8 ) Demonstrați că x 2  2e1 x  3, pentru orice x  R;
c9 ) Demonstrați că cos 4 x  3  2esin x , pentru orice x  R;
2

c10 ) Demonstrați că sin 4 x  2ecos x  3, pentru orice x  R;
2

c11 ) Demonstrați că e1 x   3  x2  / 2, pentru orice x  R;

c12 ) Demonstrați că f  x   6 / e3 , pentru orice x   , 1 ;

c13 ) Demonstrați că

x

2

 3 e x  6 / e3 , pentru orice x   ,1 ;

c14 ) Demonstrați că x 2  3  6e  x 3 , pentru orice x   ,1 ;
c15 ) Demonstrați că x 2  3  6e  x 3 , pentru orice x   ,1 ;
c16 ) Demonstrați că 2e  f  x   6 / e3 , pentru orice x   3,1 ;

c17 ) Demonstrați că 4e  f  x   f  y   12 / e3 , pentru orice x, y   3,1 ;
c18 ) Determinați punctele de extrem ale funcției f ;





c19 ) Arătați că funcția f este convexă pe intervalul 2  5,  ;

c20 ) Arătați că funcția f este concavă pe intervalul  3, 0  ;

c21 ) Arătați că derivata funcției f este descrescătoare pe intervalul  3, 0  ;
c22 ) Determinați imaginea funcției f .
Sunt cele mai întâlnite cerințe. La cele mai multe deja s-a răspuns/ aproape răspuns.
 Cerințele de tip a) sunt „de suprafață”: la a1 ) s-a răspuns prin (3) iar pentru a2 )- a4 )
avem nevoie de definiția derivatei într-un punct : f   x   lim
x  x0

f  x   f  x0 
. La a2 ) este
x  x0

exact definiția lui f  1 iar la a3 ), a4 ) este definiția lui f   0  mai mult sau mai puțin vizibilă.
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 Cerințele de tip b) presupun o informație care să ajute subpunctul c), cum ar fi: b2 ) 
s-a răspuns prin (1), b3 )  se deduce din (6), b4 ), b5 )  s-a răspuns prin (6), b9 )  s-a
răspuns prin (5), b10 )  s-a răspuns prin (2), sau o noțiune suplimentară: ecuația tangentei la
graficul funcției într-un punct: y  f  x0   f   x0  x  x0  . La b1 ) se răspunde direct:

y  f 1  f  1 x  1 adică y   2e   0   x  1  y  2e . Cerințele b6 ), b8 ) vor același
lucru: punctele în care derivata întâi se anulează, pe care le deducem din (4). Pentru b7 ),
scriem întâi ecuația tangentei în punctul x  0 : y  f  0   f   0  x  0  adică

y   3   3 x  y  3x  3 . Punctul considerat A  2,3 , evident că aparține dreptei.
 Cerințele de tip c) explorează mai în profunzime tabelul de variație, graficul funcției!
Pentru a răspunde la c1 )- c4 ) trebuie să avem în vedere toate dreptele orizontale y  a
paralelele la axa Ox (în FIG.1, liniile punctate portocaliu deschis) și intersecția lor cu graficul
funcției: pentru a   , 2e  nu avem intersecție, deci, ecuația f  x   a nu are soluții reale
(răspunsul la c4 )), pentru a   6 / e3 ,    2e avem o singură intersecție, pentru

a   2e, 0  6 / e3 avem două soluții, pentru a   0, 6 / e3  avem trei intersecții/ soluții.

Cerințele c5 )- c18 ) vizează extremele locale, globale sau pe porțiuni, în variantă directă,
vizibilă sau deductibilă: din tabelul de variație avem că valoarea 2e este extremul global al
funcției, adică f  x   2e (cerut global, explicit, vizibil la c5 ) și parțial la c6 )). Acest

rezultat, f  x   2e , se poate prelucra, înlocuind f  x  :  x 2  3 e x  2e și scris sub forme

echivalente pe diverse mulțimi:  x2  3 e x  2e/ : e x  0  x 2  3  2e / e x  x 2  3  2e1 x
sau x 2  2e1 x  3 , forme apărute la c7 ), c8 ). Din x 2  2e1 x  3 , putem scoate e1 x și obținem

c11 ). Din x 2  3  2e1 x obținem x 2  3  2e1 x care este adevărată pentru orice x real.



Înlocuind x cu cos 2 x obținem cos2 x



2

 3  2e1cos x care devine, cu folosirea teoremei
2

fundamentale a trigonometriei, cos 4 x  3  2esin x , exact c9 ). Analog se obține c10 ). Cerințele
2

c12 )- c15 ) presupun același joc folosind, de data aceasta, valoarea maximă locală 6 / e3 . La c16 )
sunt speculate ambele extreme locale, într-o singură variabilă iar la c17 ), se adună inegalitățile
obținute în două variabile. Folosind tabelul de variație și lecturând eventual graficul funcției,
răspundem direct și la cerințele c18 )- c22 ).
Observații:
1. Dacă la subpunctele a) și b) (de cele mai multe ori) răspunsul este scurt, presupunând
aplicarea unei formule/ efectuarea unui calcul, la c), răspunsul este la capătul unui șir de
raționamente/ calcule. Nu ne putem cere „să vedem din prima” de unde apar numere de genul
„ 2e ”, „ 6 / e3 ”sau „ 2  5 ” care intervin în enunț. Doar studiind funcția (completarea
tabelului de variație măcar în schiță) vom vedea originea acestor numere/ expresii numerice.
2. Mulți elevi spun că subpunctul c) este greu... Este ca și cum pilotul unui avion ar spune că
aterizarea este grea... Exact pentru asta este acolo, la manșă! După o oră, două de zburat pe
pilot automat, trebuie să facă și el ceva! Cum altfel s-aduci la sol, în siguranță, ditamai
hardughia de câteva zeci de tone, c-o sută-două de pasageri, de la 10 kilometri altitudine, de
la o viteză de 800km/oră?
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Morala: la a) și b) mergem pe pilot automat, realizăm studiul funcției prin tabelul de variație
și graficul ei, apoi răspundem aliniat și încadrat la subpunctul c) fără să zgârâiem pista... .
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GENERAŢIILE TINERE ŞI ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN
FORMAREA LOR
Prof. Andreea-Liliana Roşu

“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista cand ei
vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se
adapteze.” (Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) [1]
Citind cu atenţie afirmaţia de mai sus, în mintea noastră pot să apară o serie de întrebări, printre
care şi următoarea: Cum vom pregăti generaţia de azi pentru societatea de mâine?
În prezent se fac eforturi susţinute în vederea formării tânărului de azi pentru lumea de mâine.
Astfel, complementar Curriculumului formal, curriculum-ul nonformal al cărui rol
este foarte important, deoarece oferă “ocazii suplimentare pentru exercitarea responsabilităţii şi
pentru o mai bună înţelegere a vieţii comunităţii"( Bîrzea, C. Educaţia pentru cetăţenie
democratică. Perspectiva învăţării permanente, Consiliul Europei, 2000, p 50) [2], aduce o
gamă de activităţi extracurriculare, în afara clasei sau în afara şcolii, organizate de diferite
instituţii educative sau organizaţii nonguvernamentale, în parteneriat cu şcoala.
Activităţile extraşcolare îşi au importanţa lor în activitatea educaţională. Din ce în ce
mai multe sisteme educaţionale le recunosc meritele în îmbunătăţirea performanţei copiilor la
şcoală. S-a observat faptul că activitatea de învăţare dă rezultate mult mai bune dacă este
îmbinată şi cu câteva momente de distracţie şi detensionare. Iată câteva motive pentru care
activităţile extracurriculare sunt necesare: alungă stresul, au beneficii pentru sănătate, îi ajută
pe copii să-şi dezvolte abilităţile de management al timpului, dezvoltă spiritul de echipă, duc la
descoperirea talentelor ascunse, dezvoltă spiritul civic.
Ca activităţi complementare ele prezintă unele particularităţi ce se referă la participarea
elevilor, la conţinutul şi durata lor, la formele de organizare şi metodele folosite, la evaluarea
rezultatelor.
În legătură cu ideea potrivit căreia învăţământul trebuie privit în perspectiva educaţiei
permanente, s-au conturat conceptele de educaţie informală(difuză), educaţie
nonformală(extraşcolară), educaţie formală(instituţionalizată).
În cazul educaţiei formale, curriculumul este impus, în situaţia educaţiei nonformale
acesta ar trebui negociat de grupul de formabili, astfel încât să răspundă cât mai bine nevoilor
acestora. Educaţia informală, se desfăşoară fără să aibă la bază un curriculum. Grafic, distanţa
dintre formal şi informal poate fi figurată astfel încât să sugereze necesitatea unui continuum
între cele trei forme:
Educaţie informală
Lipsa unui
curriculum

a)

Curriculum
negociat

b)

Educaţie formală
Curriculum
impus

c)

Fig.1. Formele educaţiei, Sursa: Costea, Octavia -coord.; Cerkez, Matei; Sarivan,
Ligia, 2009[3]
În această schemă se poate observa că, educaţia nonformală se află la mijloc, între cea
formală şi cea informală.
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După cum precizam mai sus aceste activităţi se pot derula în parteneriat cu alte instituţii,
organizaţii. Şi eu ca şi cadru didactic nu am neglijat acest aspect, ca urmare aduc cu titlu de
exemplu una dintre activităţile mai recente întreprinse în cadrul anului şcolar 2013-2014.
În perioada 18-24 noiembrie 2013, în România , s-a desfăşurat a XIV-a ediţie a
“Festivalului
Naţional al Şanselor Tale”, manifestare naţională derulată sub
genericul „Cetăţean român – cetăţean european”. Elevii Colegiul Tehnic “Traian Vuia” din
Oradea au participat la acest festival, printr-o serie de activităţi în parteneriat cu elevii de la
Şcoala cu clasele I-VIII “Avram Iancu” Oradea. Obiectivul principal al activităţiilor l-a
constituit informarea şi dezvoltarea în rândul tinerilor a cetăţeniei active, exersarea, încă de la
vârsta şcolară, a calităţii de cetăţean al statului şi al Uniunii Europene. Principalele modalităţi
de realizare a obiectivelor au fost exerciţiile practice de democraţie în rândul elevilor prin
participarea la activitatea de dezbatere şi de realizare a expoziţiei pe temele: Sunt cetăţean
european! Am drepturi!; Cetăţean activ al statului român, cetăţean european”.
Prin activităţile desfăşurate în comun s-a dorit ca elevii să înțeleagă cum pot beneficia
în mod direct de propriile drepturi și s-a vrut a se cunoaşte punctul lor de vedere privind viitorul
Europei. Cetățenii europeni trebuie să fie în măsură să își exprime preocupările.
În ultimele decenii, educația antreprenorială a devenit un pilon central al formării
continue, datorită contribuţiei efective pe care aceasta o are la dezvoltarea inițiativei
antreprenoriale, prin conștientizarea educabililor cu privire la rolul antreprenoriatului în
societate şi asupra capacităţii personale de a iniţia propria afacere.
Educaţia antreprenorială ajută la promovarea unei culturi antreprenoriale, la schimbări
de mentalitate şi dobândirea de competenţe necesare desfăşurării unei activităţi. Nu mai este
suficientă abordarea tradiţionalistă în şcoli, care pune accentul doar pe furnizarea de competenţe
de bază în vederea ocupării unui loc de muncă. Fenomenul de globalizare s-a accelerat în
ultimele decenii, fapt ce presupune adaptarea sistemului de învăţământ la noile provocări ale
mediului de afaceri, aflat într-o continuă dinamică atât în spaţiile naţionale, cât şi în cele
internaţionale.
Este necesar, în prezent, crearea unui mediu în care antreprenoriatul să se dezvolte şi în
care antreprenorii să încerce punerea ideilor lor în serviciul comunităţii globale. Cultura
antreprenorială trebuie încurajată în contextul actual pentru a dezvolta abilităţile şi
comportamentele necesare tinerilor întreprinzători, care vor acţiona într-un nou climat
economic caracterizat prin competitivitate ridicată şi un înalt grad de inovare. Activitatea de
antreprenoriat este o modalitate de a crea oportunităţi, care să contribuie la dezvoltarea
economică şi la perfecţionarea profesională a celor implicaţi.
Complementar curriculei şcolare, în cadrul sistemului naţional de educaţie au fost
introduse programe opţionale pentru formarea abilităţilor antreprenoriale în rândul elevilor şi
studenţilor, cum sunt Programul Junior Achievement pentru elevi şi studenţi şi ECO NETReţeaua firmelor de exerciţiu în Europa de Est.
Junior Achievement România se derulează începând cu anul 2003, în baza Protocolului
încheiat între Ministerul Educaţiei şi Organizaţia Junior Achievement România (JAR). În acest
mod, se realizează implementarea în învăţământul public preuniversitar, pe aria curriculară Om
şi Societate – Educaţie economică şi antreprenorială, Consiliere profesională şi/sau vocaţională,
a programelor internaţionale de educaţie economică şi antreprenorială Junior Achievement –
Young Enterprise, adaptate la contextul academic şi economic românesc. Misiunea
programelor Junior Achievement România este de a pregăti tinerii pentru lumea reală a
afacerilor, arătându-le cum să genereze bunăstare şi s-o administreze, cum să creeze locuri de
muncă, care să ofere stabilitate comunităţii şi cum să aplice raţionamentul antreprenorial la
locul de muncă.
Eu, ca şi cadru didactic pentru a veni în sprijunul elevilor mei, m-am implicat în
implementarea şi derularea unor programe iniţiate de Junior Achievement România.
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În perioada 18-29 noiembrie 2013 în unitatea de învăţământ C.T. „TRAIAN VUIA”
ORADEA am
desfăşurat, în calitate de profesor coordonator, în cadrul Global
Entrepreneurship Week (GEW) o serie de activităţi: participarea cu elevii la un training online,
ca parte a programului educaţional Social Innovation Relay, pe tema inovarii sociale; derularea
unei activităţi de formulare a unor soluţii fezabile pentru o problemă socială din comunitate
(aceasta implicând următoarele aspect: exerciţiu de brainstorming în echipă pentru a identifica
o problemă relevantă, crearea unui profil al echipei pe platforma Social Innovation Relay şi
înscrierea ideii de inovare socială- etapă precedată de completarea formularului de înregistrare
a echipei, completarea quiz-ului pe tema inovării sociale de către fiecare membru al echipei
după logarea în contul echipei, înscrierea în contul echipei a unei scurte descriere a soluţiei
pentru rezolvrea unei probleme sociale identificate în comunitate .

Fig. 2. Poză-Activităţi de formulare a unor soluţii fezabile, Sursa: autor
Pentru activitate au fost selectaţi un număr de 25 de elevi cu vârste cuprinse între 15-19
ani. Elevii participanţi, pe lângă faptul că au aut şansa să-şi dezvolte abilităţi precum: rezolvarea
unor probleme reale, creativitatea şi spiritul antreprenorial şi inovativ, au obţinut şi Certificat
de cunoştinte în domeniul inovării sociale şi Certificat de participare la competitia Social
Innovation Relay (SIR).
În concluzie activităţile extraşcolare prin rolul lor complementar faţă de activităţile
didactice urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ,
valorificarea şi dezvoltarea intereselor, aptitudinilor şi competenţelor, capacităţilor practice ale
elevilor, organizarea judicioasă şi atractivă a timpului liber al subiecţilor.
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