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EDUCAŢIA DIN ZIUA DE ASTĂZI
Andrei Petronela

Educaţia astăzi nu se ghidează după restrictivul trebuie, dar devine funcţională prin
mijlocirea empatiei, a afinităţii transmise în spatele conţinutului cognitiv. Şi, mai mult decât
atât, copilul aşteaptă cu atâta ardoare să fie ascultat, văzut, luat în consideraţie astfel încât să se
simtă valorizat, important, descoperit. Aşa reuşesc elevii mei din fiecare zi să facă pasul înainte
şi să obţină rezultatele pe care şi le doresc. Nicicând nu a dat randament elevul întruna
devalorizat sau depreciat. Mai mult decât atât, nu poate fi vorba despre comparaţie între ei,
funcţie de notele obţinute. Fiecare este unic, frumos, sprecial, cu particularităţi care îl deosebesc
de ceilalţi, şi se va compara doar cu el însuşi, cel de ieri. Fiecare zi este o oportunitate
desăvârşită pentru autodepăşirea propriilor limite.
Este ştiut faptul că şcoala este un fenomen social, unde copiii dezvoltă abilităţi
comunicative dobândite în relaţiile dintre ei şi adulţi. Orice elev este captat irevocabil de modul
de gândire flexibil şi cuvintele afectuoase pe care le grăieşte cu măiestrie dascălul din faţa lor.
De aceea, nuanţa întregii zile este dictată de un gând bun şi de intenţii pozitive. Profesorul atent
şi care nu rămâne neputincios în faţa provocărilor cotidiene va şti să creeze întotdeauna un
mediu natural, firesc şi armonios trebuincios învăţării. Maniera în care copiii de astăzi învaţă
este distinctă faţă de modul în care am învăţat noi, atunci când eram de vârsta lor. O legătură
sănătoasă şi durabilă profesor-elev se creează prin compasiune şi empatie, şi nu prin prelegeri
interminabile sau critici rigide. Copiii noştri ne simt starea interioară, iar prin răbdare, înţelegere
şi blândeţe putem reuşi să deschidem calea către o comunicare eficientă şi valoroasă.
În opinia mea, cheia de aur o constituie afilierea cu elevii noştri. Dacă reuşim să îi
ascultăm în mod activ, să le înţelegem cu atenţie propria lor viziune, să vedem şi să apreciem
ceea ce vor să transmită, vom vedea şi noi rezultatele şcolare scontate. Din elevul apatic,
complexat poate că nu este la fel de bun ca ceilalţi, vom descoperi un chip luminos, radios,
bucuros că i-a fost recunoscută importanţa, că i-au fost evidenţiate calităţile, neglijate în
prealabil. La rândul nostru, vom căpăta ore activizante, dinamice şi ne vom simţi copleşiţi de
căldura, stima, consideraţia şi gratitudinea lor.
A fi profesor este o vocaţie. Aşadar, consider că profesorul este dator elevilor săi să le
menţină entuziasmul, determinarea şi sclipirea din suflet pe tot parcursul anului şcolar. La
disciplina pe care o predau, limba şi literatura română, mă străduiesc constant să îi inspir, să le
stimulez creativitatea şi fantezia creatoare, să îi scot din zona de confort. Educaţia din ziua de
astăzi este centrată pe elev. Având în vedere faptul că dascălul este modelul copilului din
momentul în care a păşit în sala de clasă, ţine de noi să generăm fermitate, hotărâre, prietenie
şi, fără doar şi poate, să conservăm flacăra vie a dorinţei de învăţătură. Descoperind geniul din
fiecare elev, descoperim satisfacţia şi bucuria armoniei în viaţa noastră întrucât cel mai bun
dascăl este cel care îi determină pe elevi să muncească mai bine în mod reconfortant şi operativ.
Având în vedere contextul educaţiei moderne, eficienţa demersului pedagogic este
strâns legată de opţiunea metodelor cadrului didactic. Modalităţile activ-participative
stimulează curiozitatea, învăţarea armonioasă, dar şi dezvoltarea personală. Aceste tehnici de
împrietenire a copiilor cu descoperirea şi cercetarea cunosc o mare varietate de forme: jocul de
rol, procesul literar, mozaicul, gândiţi/ lucraţi în perechi/ comunicaţi, cubul, scaunul autorului,
pălăriile gânditoare, cvintetul, horoscopul, brainstormingul.
Menirea primordială a profesorului de limba şi literatura română constă în atragerea
elevilor spre tărâmul generos al lecturii. Dascălul entuziast, care inspiră, învrednicit cu
inventivitate şi patimă pentru copii, va aprecia greşelile drept un făgaş spre autocorectare.
Astfel, învăţăceii vor înţelege că se află în competiţie doar cu ei înşişi.
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Am ales să îmi împrietenesc elevii cu textul literar şi cu interiorizarea unei exprimări
elevate, artisitice, expresive, care să îi îndrume asumat spre vorbirea limbii standard. Am
constatat cu bucurie că micii compozitori de scrieri literare sunt captivaţi iremediabil de
activităţi dinamice, spontane, cromatică, joc şi joacă. Compoziţiile lor literare exprimă puritatea
şi frumosul lor artistic, cuvintele întrebuinţate de micii scriitori fiind reflexele gândurilor
subiective. Prin joc, copilul se iniţiază şi deprinde competenţele benefice pentru atingerea
propriei performanţe în dezvoltarea vocabularului.
Copiilor le place să îşi expună liber propria viziune faţă de cele lecturate, în faţa
colegilor de clasă. În acest caz, m-am gândit la o activitate interactivă ce le-a provocat abilitatea
de a ţine un discurs în faţa unui auditoriu, prin care să îşi determine prietenii să citească. Au
îmbinat cu succes comunicarea verbală cu elemente ale comunicării nonverbale şi paraverbale,
transmiţând şi mesajul pilduitor al lecturii preferate. Văpaia interesului şi a curiozităţii am
conservat-o şi prin omniprezenţa brainstormingului. Profesorul câştigă participarea şi
implicarea tututor participanţilor, promovarea abilităţilor de lucru în echipă, dezvoltarea
relaţiilor interpersonale şi exersarea gândirii critice. De exemplu, dacă urmăresc să transmit
elevilor-receptori trăsăturile fabulei, îi voi solicita să îşi amintească particularităţile definitorii
ale textului narativ literar, conform principiului cantitatea generează calitate.
Tehnica cvintetului face trimitere la un text din cinci versuri, plecând de la o temă
prestabilită. Uzez de această metodă avantajoasă în momentul în care învăţăceii proiectează o
noţiune reflectată anterior. Este necesară respectarea următoarelor cerinţe: versul prim este
alcătuit dintr-un substantiv, versul al doilea din două adjective, versul al treilea din trei verbe,
al patrulea din patru cuvinte, iar versul al cincilea dintr-un cuvânt sinteză ce concentrează esenţa
subiectului.
De asemenea, inteligenţa lingvistică a şcolarilor o potenţez prin intervievarea unui
coleg, de către ceilalţi elevi, interesat să transmită din scrierea sa. Metoda scaunul autorului
oferă o utilitate generoasă la ora de limba şi literatura română, în sensul că secvenţele de
evaluare sunt particularizate prin dinamism. Astfel, elevul îşi argumentează punctul de vedere
asupra temei efectuate, exersându-şi abilităţile de exprimare corectă şi fluentă. Elevul-autor are
oportunitatea să dialogheze cu colegii săi despre fragmentul preferat, despre sursa de inspiraţie
folosită, despre mesajul etic surprins în text.
Parcurgerea afectivă a diverselor texte literare a generat progresul individual al elevilor
cărora le predau disciplina frumosului. Treptat, manifestarea lor artistică şi sensibilă i-a ghidat
spre o cunoaştere de sine veritabilă, căpătând ulterior mai multă încredere în forţele proprii.
Artiştii literari gimnazişti au simpatizat şi metoda Răspunde-Aruncă-Interoghează, ce
promovează gândirea reflexivă, critică. Aşadar, elevii sunt înştiinţaţi că fiecare va adresa unui
coleg o întrebare, al cărei răspuns trebuie să îl stăpânească. Normele activităţii au preschimbat
o operă literară mai puţin îmbietoare într-un episod competitiv, favorabil pentru dezvoltarea
capacităţii de exprimare orală. Prin urmare, dacă reuşim să adaptăm metodele pedagogice la
specificul personalităţii copilului, vom câştiga cititori avizaţi, spontani, creativi, joviali, dornici
să înlocuiască televizorul cu o carte inspirativă care să le plasticizeze limbajul.
O altă metodă interactivă, pălăriile gânditoare, s-a dovedit productivită şi vizează
interpretarea multiplă a unei teme. Jocul didactic presupune cunoaşterea semnificaţiei fiecărei
culori. Astfel, purtătorul pălăriei albe relatează într-o manieră obiectivă, neutră şi neimplicată
afectiv evenimentele prezentate. Purtătorul pălăriei galbene adoptă o atitudine optimistă şi
pozitivă, raportându-se la beneficiile sau avantajele aspectelor emise. În schimb, purtătorul
pălăriei negre mizează pe o viziune critică şi negativistă. Pălăria roşie accentuează nota afectivă
a situaţiilor discutate, iar pălăria verde generează soluţii creative, originale pentru aspectele
discutate. Pălăria albastră concentrează esenţialul temei-suport.
În altă ordine de idei, elevul care simpatizează un profesor va agrea şi materia pe care
acesta o predă. Consider că putem insufla elevilor din faţa noastră plăcerea de a citi prin
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pasiunea pe care o împărtăşim în sala de curs. Dovedind perseverenţă, ne menţinem motivaţia
şi expunem subiectul lecţiei cu tenacitate. Procesul transformării unor elevi plictisiţi şi
neinteresaţi în indivizi activi şi implicaţi şi empatici necesită acţiuni concrete, iar ingredientul
fantastic pentru sănătatea şi mintea emoţională este doar zâmbetul.
Pe lângă limbajul verbal, comunicarea se constituie din elemente nonverbale şi
paraverbale, cu rol în accentuarea informaţiei emise, sau, dimpotrivă, contrazicerea mesajului
transmis prin cuvinte. Elementele nonverbale ale comunicării, precum şi tonul şi ritmul vocii
deţin o pondere mai mare decât o au cuvintele grăite, devenind factori esenţiali în comunicare.
Un limbaj corporal şi o tonalitate a vocii ce transmit un mesaj valoros, armonios şi pozitiv ce
încurajează comunicarea, ajută copilul să se concentreze autentic la oră. Mesajele apreciative
ale profesorului conştient de importanţa vocii lui se vor vedea în privirile elevului participant
la demersul didactic.
Bunătatea oferită elevilor noştri se constituie ca un ecou al vocii interioare. Empatia
sinceră se demonstrează cu un zâmbet ce îi va determina pe elevi să se simtă în siguranţă, întrun mediu ocrotitor şi unde învăţarea devine captivantă şi frumoasă. Un dascăl care priveşte
dincolo de conţinutul ştiinţific al disciplinei predate va lucra cu elevi care consideră materia
respectivă o oportunitate de dezvoltare personală. Căldura predării din inimă este vitală pentru
dezvoltarea securizantă a elevilor noştri.
Doar încurajând şi apreciind sincer străduinţa fiecărui copil, vom fi onoraţi de sclipirea
şi bucuria pură din ochii lui. În definitiv, şcoala are menirea de a călăuzi mintea şi sufletul
elevului spre o conştiinţă de sine sporită, spre recunoaşterea şi conştientizarea talentului nativ,
spre cultivarea conceptului de bine, frumos, adevăr şi iubire. Elevul echilibrat, care a beneficiat
de timpul preţios al profesorului iubit, va fi disponibil să dovedească generozitate şi cu timpul
său. în perpetuarea exemplului personal se fructifică recompensa emoţională a dascălului
inimos.
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DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII ELEVILOR LA DISCIPLINA MATEMATICĂ
-studiu de specialitateProf. Avramiuc Mariana

Creativitatea este un atribut definitoriu al omului modern. Având în vedere importanța
matematicii ca obiect de studiu, dar și importanța acesteia în activitatea umană, este necesar să
studiem câteva aspecte legate de dezvoltarea capacităţilor creative ale elevilor în cadrul
lectiilor. Aceste aspecte se referă, în special, la câteva strategii didactice adecvate și eficiente,
care contribuie cu eficient la stimularea și dezvoltarea creativităţii elevilor din ciclul gimnazial.
Creativitatea poate fi stimulatã la nivelul întregii clase cu ajutorul unor strategii adecvate.
Elevii acceptă încântați să li se ofere șansa exprimării gândurilor și sentimentelor în moduri cât
mai variate și originale, jocurile de creativitate fiind un cadru optim în acest scop. Este de luat
în considerare efortul pe care îl vor depune în acest sens atât profesorul,cât și elevii . Realizarea
obiectivelor este scopul principal al acestor strategii. Identificarea unor metode și procedee care
să faciliteze stimularea creativitătii, găsirea unor căi de activizare a învățării, face viaţa școlară
mai dinamică, motivantă și interesantă, profesorului oferindu-i-se satisfacţii deosebite.
Se va pune accent pe flexibilitate în adaptarea conținuturilor la dezvoltarea unor
competențe ale elevilor, ale intereselor lor pedagogice,precum și pe adaptarea unor proceduri
proprii de rezolvare de exerciţii, de explorare și de investigare, la dezvoltarea interesului și a
motivaţiei pentru studiul și aplicarea noțiunilor matematice în contexte variate.
Folosind astfel de strategii se urmarește și dezvoltarea spiritului de observație al copiilor,
al gândirii creative și critice, dezvoltarea unor atitudini pozitive . Pentru îndeplinirea cu succes
a unor astfel de obiective, este necesară o restructurare a metodologiei de învățare, de crearea
în clasă a unei atmosfere mai permisive care să ducă la o mai bună colaborare între profesor și
elevi, care să elimine barierele de comunicare.
Găsirea de noi soluții, bucuria descoperirii unor rezovări inedite sunt rezultatele așteptate în
urma aplicării acestor eforturi.
Deși matematica este considerată de multe ori ca fiind o disciplină grea, rigidă, chiar
neplăcută, fără o legătură directă cu realitatea înconjurătoare, rolul ei în dezvoltarea gândirii
copiilor este de necontestat. Această etichetare este urmarea aplicării în demersul educațional a
unor metode învechite, depășite de nivelul actual de dezvoltare al mediului de comunicare,
oricare ar fi acesta. De aceea, profesorului de matematică îi revine greaua, dar frumoasa sarcină
de a face matematica o disciplină mai plăcută, mai interesantă, în strânsă legătură cu ceea ce-i
înconjoară, fără a renunța ,însă, la rigoarea științifică ce o caracterizează
Pentru a dezvolta capacităţile creatoare ale elevilor cadrele didactice trebuie să cunoască
în primul rând trăsăturile comportamentului creator, care se referă la: inteligenţă generală
superioară; gândirea divergentă; capacitatea de a gândi abstract; oflexibilitatea gândirii;
curiozitatea; încrederea în sine; spirit de observaţie; perseverenţă; independenţă în gândire;
receptivitatea faţă de probleme; spiritul de observare; imaginaţia creatoare; originalitatea;
capacitatea combinatorie; perseverenţa, iniţiativa; nonconformismul în idei.
Este deosebit de importantă atitudinea pe care o are profesorul în relația sa cu elevii.
O atitudine mult prea autoritară duce la inhibarea elevului, creează blocaje mentale și afective,
acesta oprindu-se din a mai întreba de teama de a greși sau a fi ironizat. Creearea unui climat
educațional mai destins, democratic , îi permite elevului să-și satisfacă curiozitatea specifică,
dorința de cunoștere, de înțelegere. Nu constrângerea profesorului îl va determina să învețe (
mai ales pe termen lung ), ci mai degrabă competența acestuia, ținuta sa morală, exemplul
personal. El trebuie să fie apropiat de elevi, astfel încât aceştia să-şi poată manifesta liber
curiozitatea, munca profesorului fiind în acest fel, mult mai grea şi mai plină de răspundere.
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Lecţiile de matematică oferă reale posibilităţi de organizare și desfășurare a unor
multiple activităţi menite a dezvolta capacitatea de creaţie a elevilor. Dintre acestea , cu maximă
eficienţă, este jocul didactic. Jocurile didactice, prin conținutul și modul lor de organizare, sunt
mijloace eficace de activare a elevilor întregii clase, acestea înlesnind formarea și dezvoltarea
deprinderilor. Scopul jocurilor didactice este acela de a da elevului un aparat de gândire logică,
adaptabilă care să-i faciliteze o bună adaptare la problemele realității înconjurătoare, să fie
capabil să emită judecăți variate într-un limbaj simplu. Această activitate oferă un cadru propice
pentru învățarea activă , participativă, încurajând inițiativa ți creativitatea elevilor. Cu cât jocul
este mai bine structurat, elevul acordă o implicare mai mare în desfăşurarea lui.
Iată câteva exemple de jocuri didactice aplicate la clasa:
1)
Divizor / multiplu
-Adaptare a unui joc cunoscut (“Portocalele”) pentru grupa de vârstă 10-11 ani
( clasa a V-a );
-Vizează fixarea noțiunilor de “divizor”, respectiv “multiplu”, după predarea conceptelor în
cadrul orei tradiționale;
-Implică toți elevii clasei simultan;
-Resurse materiale: tablă, cretă/marker;
Reguli:
-Profesorul este arbitru; el notează pe tablă un număr de numere naturale egal cu numărul
elevilor prezenți; numerele scrise pe tablă trebuie alese astfel încat fiecare numar să aibe cel
puțin 2 multiplii pe tablă;
-Profesorul alocă fiecarui elev câte un număr, pe care acesta îl notează pe o foaie de hârtie
vizibilă;
-Profesorul începe jocul desemnând un numar;
-Elevul cu numărul respectiv va trebui sa aleagă un număr de pe tablă care este un divizor sau
multiplu al numărului corespunzător lui ; va continua să răspundă elevul cu numarul enunțat
anterior ș.a.m.d
-Reguli de eliminare: lipsă răspuns, răspuns eronat, alegerea unui număr deja eliminat;
-Profesorul taie de pe tablă numerele alocate participanților eliminați din joc;
-Câștigători sunt ultimii 3 elevi rămași în joc.
2)
Compararea fracțiilor ordinare
-Joc destinat elevilor de clasa a V-a sau a VI-a;
-Vizează utilizarea fracțiilor ordinare și compararea acestora, după predarea conceptelor în
cadrul orei tradiționale;
-Implică toți elevii clasei simultan, pe perechi (bănci);
-Resurse materiale: câte un pachet cărți/bancă, foaie pentru calcule, creioane;
Reguli:
- Elevii joacă în perechi, folosind un pachet clasic de cărți de joc;
-Fiecare elev pune numărătorul și numitorul fracției sale, cărțile fiind poziționate cu fața în jos,
iar linia de fracție un creion; apoi se întorc toate cele 4 cărți cu fața în sus;
-Ridică cărțile acel jucator care are fracția mai mare (calculele pot fi făcute pe hârtie sau mintal)
-Câștigă elevul care reușește să ia toate cărțile (dacă timpul permite) sau se fixează un timp
pentru toate echipele din clasă;
-Dacă la un moment dat pe masă sunt fracții echivalente, atunci fiecare jucator pune pe masă
încă două cărți; cine are fracția mai mare ia toate cele 8 cărți;
-Jucătorii câștigători din fiecare echipă intră din nou în competiție, în perechi;
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3)
Perimetre si arii
-Joc destinat elevilor de clasa a V-a sau a VI-a;
-Utilizează noțiunile de “arie” și “perimetru” pentru dreptunghi, precum și calcul cu lungimi,
după predarea conceptelor în cadrul orei tradiționale;
-Implică toți elevii clasei simultan, organizați în grupe de câte 2 sau câte 4 elevi;
-Resurse materiale: foaie cu liniatură matematică, creioane colorate (fiecare jucator folosește
altă culoare), 2 zaruri;
Reguli:
-Elevii joacă în perechi (sau grupe de 4), folosind fiecare câte o culoare, pe o singură foaie cu
liniatură matematică;
-Fiecare elev începe jocul dintr-un colț al foii, unde desenează - dupa ce aruncă zarul – un
dreptunghi de dimensiuni egale cu numerele arătate de zaruri; de asemenea, dupa ce desenează,
notează în interiorul dreptunghiului aria acestuia;
-Scopul este acela de a acoperi cât mai mult din suprafața foii;
-Jocul se termină în momentul în care unul dintre jucatori nu mai are spațiu disponibil pe foaie
să deseneze;
Câștigă culoarea cu suprafața cea mai mare.

Bibliografie
- Cojocaru Venera Mihaela, Teoria și metodologia instruirii, E.D.P, 2002
- Jeannie Steele, Kurtist S.Meredith, Lectura și scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice , 1998
- Marin Stoica, Pedagogie și psihologie, Editura Gheorghe Alexandru, 2000
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INTERDISCIPLINARITATEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
Bălan Elena-Lăcrămioara











1.PERSPECTIVE TEORETICE
O analiză a strategiilor de organizare si de integrare a cunoştinţelor din toate domeniile
de activitate (ştiinţă, tehnică, cultură, artă, sport etc.) evidenţiază faptul că acestea au fost şi
sunt ghidate, de regulă, după principii polare:
diferenţiere sau integrare a continuturilor ?
cultură generală sau specializare?
discipline obligatorii sau opţionale? (Lazăr Vlăsceanu, Învăţarea şi noua revoluţie tehnologică,
Editura Politică, Bucureşti, 1988, pag. 111).
Se disting, prin urmare, trei axe constitutive ale organizării conţinuturilor. Din
perspectiva demersului nostru, ne interesează în principal prima dilemă precum şi opţiunile
propuse.
În ceea ce priveşte nivelurile integrării, literatura de specialitate identifică următoarele
posibilităţi:
integrare intradisciplinară;
integrare multidisciplinară;
integrare pluridisciplinară;
integrare interdisciplinară;
integrare transdisciplinară.
Integrarea intradisciplinară „este operaţia care constă în a conjuga două sau mai
multe conţinuturi interdependente aparţinând aceluiaşi domeniu de studiu, în vederea
rezolvării unei probleme, studierii unei teme sau dezvoltării abilităţilor. Spre exemplu,
integrarea datelor istorice ale câtorva ţări pentru a înţelege dinamica de ansamblu a unei
epoci” (Dictionnaire actuelle de l’education, Guerin, 1993)
Multidisciplinaritatea înseamnă „juxtapunerea disciplinelor diverse, uneori fără
relaţii aparente între ele” (OCDE, 1972). Acest mod de abordare a conţinuturilor
presupune”predarea conţinuturilor care aparţin unei discipline şcolare prin modalităţi
specifice ale fiecărui domeniu, făcând însă apel la virtuţile argumentative şi persuasive ale
altor discipline”.
Perspectiva pluridisciplinară este o perspectivă tematică. Este „pedagogia centrelor de
interes”, lansată de Decroly (D’Hainaut, op.cit.). Este definită ca „juxtapunere a disciplinelor
mai mult sau mai puţin înrudite… Fiecare disciplină este studiată în funcţie de o sinteză finală
de efectuat” (OCDE, 1972).
Predarea în maniera pluridisciplinară porneşte de la o temă, o situaţie sau o problemă
care ţine de mai multe discipline în acelaşi timp. După epuizarea temei respective se trece la
alta. Metoda pluridisciplinară permite ca diversele discipline să analizeze aceeaşi problematică
fără să se ajungă la sinteze comune şi la puncte de vedere comune. Răspunsurile primite pun în
evidenţă multiplele faţete ale aceleiaşi teme sau probleme.
În esenţă, interdisciplinaritatea este tot o abordare tematică, asemenea
pluridisciplinarităţii, cu precizarea că presupune un nivel superior al integrării conţinuturilor.
Ea constă din selectarea din mediul natural şi social a unui domeniu şi gruparea cunoştinţelor
derivate din diferite discipline ştiinţifice în funcţie de relevanţa lor pentru cunoaşterea integrală
şi acţiunea umană asupra domeniului respectiv. În sensul larg al termenului,
interdisciplinaritatea implică un anumit grad de integrare între diferite domenii ale cunoaşterii
şi între diferite abordări, ca şi utilizarea unui limbaj comun, permiţând schimbări de ordin
conceptual şi metodologic.
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Această metodă preconizează să realizeze conexiuni între discipline. Pune în evidenţă
coeziunea, unitatea, globalitatea temei/problemei de studiat, mergând mai departe decât
abordarea pluridisciplinară în analiza şi confruntarea concluziilor. Ea încearcă să opereze o
sinteză a metodelor utilizate, a legilor formulate şi a aplicaţiilor propuse… să străpungă
barierele de protecţie pe care disciplinele le stabiliseră unele împotriva altora. Perspectiva
interdisciplinară, asemenea celorlalte modalităţi de integrare a conţinuturilor, are avantaje şi
dezavantaje.
Transdisciplinaritatea este astfel caracterizată: „cercetările transdisciplinare
descoperă o manieră originală de a aborda un subiect comun. Cercetătorii, pornind din
orizonturi teoretice diferite, pun la punct o metodologie comună. Demersul lor anunţă naşterea
unei noi discipline, înglobând şi depăşindu-le pe primele” (Jean Cardinet). Ştiinţele de graniţă
sunt rezultatul abordărilor transdisciplinare.
Integrarea conţinuturilor şcolare este o necesitate şi un deziderat. Strategiile de predare
/ învăţare integrată, precum şi nivelurile la care aceasta se realizează sunt condiţionate de o
multitudine de factori, de natură obiectivă dar şi subiectivă. Ele au avantaje, dar şi dezavantaje.
În dorinţa noastră de a fi moderni însă, de a inova practica şcolară, trebuie prudenţă, întrucât
echilibrul între extreme (diferenţiere pe discipline sau integrare totală) se pare că este soluţia
cea mai eficientă. Se impune, însă, ca şi în plan teoretic să stăpânim conceptele, pentru a nu
pretinde că predăm interdisciplinar, când de fapt realizăm altceva.
2.DEMERSURI DE TIP INTERDISCIPLINAR
În proiectarea unității de învăţare, trebuie avută în vedere corelarea conținuturilor la
celelalte discipline pentru a asigura transferul de cunoştinţele de la o activitate la alta. Prin
intermediul acestor activităţi se urmăreşte realizarea obiectivelor tuturor ariilor curriculare întrun context integrat. Se face diferența între activităţile de învăţare care urmăresc obiectivele de
referinţă ale unei discipline, și activitățile tematice care combină obiectivele de referinţă ale
mai multor arii curriculare.
La limba română predarea se realizează după un model comunicativ-funcţional. Aceasta
presupune dezvoltarea integrată a capacităţilor de receptare şi de exprimare orală, respectiv de
receptare a mesajului scris şi de exprimare scrisă. De exemplu, copiilor nu li se mai cere să scrie
rânduri de aceeaşi literă, ci litera este integrată imediat în exemple. Aceasta este considerată o
unealtă în actul învăţării cititului, a scrierii cuvintelor, observându-se mai puţine probleme în
recunoaşterea literelor, în citire. Profesorul Vasile Molan, spunea că: “Predarea limbii române
urmăreşte înţelegerea de către elevi a bogăţiei limbii materne şi folosirea ei corectă în relaţiile
cu oamenii. Cu cât cunosc mai bine limba română, cu atât îşi vor însuşi elevii cunoştinţele din
domeniul umanist şi ştiinţific.”
Jocurile didactice sunt un cadru propice pentru învăţarea activă, participativă, stimulând
iniţiativa şi creativitatea. Elementele de joc: descoperirea, ghicirea, simularea, întrecerea,
surpriza, aşteptarea vor asigura mobilizarea efortului propriu în descoperirea unor soluţii, în
rezolvarea problemelor, stimulând puterea de investigaţie şi cointeresarea permanentă. Prin joc
copilul îşi afirmă personalitatea şi sunt puse în evidenţă trăsăturile sale morale, spiritul de
echipă, dorinţa de reuşită, altruismul etc.
La limba română, jocul didactic devine o secvenţă de instruire, având funcţia de
revigorare a energiei intelectuale a şcolarilor.
Exemple de jocuri aplicate în cadrul orelor de abecedar/comunicare şi scriere la clasa I:
“Schimbaţi litera (silaba)”
Scop: activizarea şi îmbogăţirea vocabularului, dezvoltarea capacităţii de selectare, a mobilităţii
gândirii şi a expresivităţii limbajului;
Obiective: formarea de cuvinte cu sens, prin schimbarea unei litere/silabe
a) cuvinte de 1-2 silabe cu schimbarea primei/ultimei litere(silabe)
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toc
lac pană ramă cană
loc
lan rană mamă casă
joc
lat cană lamă cară
foc laţ şină
temă cade
b) cuvinte de 2-5 silabe cu menţinerea primei silabe:
coleg copac vioară secerătoare
cocoş colac viteză semănătoare
c) cuvinte de 2-4 silabe cu menţinerea ultimei silabe:
mare doreşte
pălărie
zare zâmbeşte frizerie
“Jocul păcălelilor”
Li se adresează elevilor întrebări – capcană. Ei vor răspunde cu “da”/”nu”,”adevărat’/ “fals”
Strugurii se coc primăvara?
Fulgii de zăpadă sunt albaştri?
Cuvântul pădure începe cu sunetul “d”?
“Ghiceşte cine sunt eu!”
Elevul va mima mişcări sau sunete emise de unele animale sau obiecte din natură.
“Completează rima”
Învăţătorul citeşte versuri simple şi uşoare. La al doilea vers, rima e completată de elevi.
“Cum mai putem spune?”
zăpadă – nea – omăt
competiţie – concurs – întrecere – confruntare
mister – enigmă – secret – taină
“Cui îi dai obiectul?” “Al cui glas se aude?” “A (al) cui este?”
Elevii folosesc substantivele în cazurile genitiv şi dativ.
“Ce culoare are obiectul?”
Elevii realizează acordul dintre adjective şi substantive.
“Unde am aşezat jucăria?”
Elevii îşi consolidează deprinderile privind relaţiile spaţiale.
“Cum este?”
Elevii îşi formează deprinderea de a folosi corect gradele de comparaţie ale adjectivelor.
“Să aşezăm jucăriile”
Elevii îşi formează capacitatea de a utiliza corect prepoziţiile “ în”, “pe”.
“Ştii când?”/”Unde facem aşa?”
Elevii folosesc adverbele de timp, de mod, de loc.
În concluzie se poate spune că jocul în cadrul activităţilor recreative , este adoptat pentru
multiplele sale funcţii formative. În același fel se poate aplica jocul în cadrul orelor tematice,
făcându-se uz de celelalte componente disciplinare: ed.muzicală ( un cântecel tematic, mişcare,
desen, modelaj, decupare, lipire ). Toate acestea stimulează şi dezvoltă spiritul de observaţie,
modelează procesele afectiv - motivaţionale, capacităţile moral – volitive, înlesneşte
comunicarea şi inserţia socială mai ales atunci când jocul îmbracă formă colectivă , dezvoltă
capacităţile psiho – motorii.
Integrarea conţinuturilor şcolare este o necesitate şi un deziderat. Strategiile de
predare/învăţare integrată, precum şi nivelurile la care aceasta se realizează sunt condiţionate
de o multitudine de factori, de natură obiectivă dar şi subiectivă. Ele au avantaje dar şi
dezavantaje.
3.BENEFICII ȘI LIMITE ALE PREDĂRII INTERDISICIPLINARE
Între experienţele consacrate de organizare a conţinuturilor învăţământului pot fi
catalogate ca inovaţii:
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Abordarea interdisciplinară;
Predarea integrată a cunoştinţelor;
Organizarea modulară;
Învăţarea asistată de calculator.
Deşi avantajele unei asemenea abordări sunt evidente, totuşi disciplinele de studiu
constituie şi astăzi în multe sisteme şcolare axele curriculum-ului şi rămân în continuare
principiile organizatoare cele mai pregnante în învăţământ.
Trebuie să amintim că de fapt chiar Comenius a denunţat cu tărie încă din 1657 tendinţa
de fărâmiţare a ştiinţei în discipline fără legătură între ele. Remediul la această dezbinare internă
ar fi, spunea el, pedagogia unităţii (pansophia). Astăzi perpetuarea cunoaşterii a găsit alte
suporturi decât memoria oamenilor. Perspectiva s-a schimbat: se acordă mai multă atenţie
omului care urcă decât drumului pe care-l urmează.
Această metodă preconizează să realizeze conexiuni între discipline. Pune în evidenţă
coeziunea, unitatea, globalitatea temei/problemei de studiat, mergând mai departe decât
abordarea pluridisciplinară în analiză şi confruntarea concluziilor. Ea încearcă să opereze o
sinteză a metodelor utilizate, a legilor formulate şi a aplicaţiilor propuse; să străpungă barierele
de protecţie pe care disciplinele le stabiliseră unele împotriva altora.
Specialiştii avertizează însă că perspectiva interdisciplinară nu ignoră disciplinele.
Avantaje: conceptele şi organizarea conţinutului din această perspectivă favorizează transferul
şi, prin urmare, rezolvarea de probleme noi, permit o vedere mai generală şi o
decompartimentare a cunoaşterii umane.
Dezavantaje: în acelaşi timp însă, tratarea interdisciplinară trebuie să evite tendinţa de
generalizare abuzivă şi de însuşire a unor cunoştinţe şi deprinderi dezlânate.

Bibliografie:
Manolescu, M. – Interdisciplinaritatea, fundamente teoretice, în „Modalităţi de dezvoltare a competenţelor cheie
în învăţământul primar”-Cercetare diagnostică cu valoare aplicativă;
Rădulescu, Camelia – Demersuri de tip interdisciplinar, în „Modalităţi de dezvoltare a competenţelor cheie în
învăţământul primar”-Cercetare diagnostică cu valoare aplicativă.
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EFICIENTIZAREA EVALUĂRII. EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ
Prof. Bratu Anișoara

Evaluarea didactică este o componentă esențială a procesului de învățământ, alături de
predare şi învățare şi furnizează informații despre calitatea şi funcționalitatea acestora.
Evaluarea constituie o activitate de colectare, organizare şi interpretare a datelor
obținute prin intermediul instrumentelor de evaluare.
Ea are ca scop: orientarea activității viitoare, reglarea procesului de predare şi învățare,
certificarea nivelului de cunoştințe / capacități, perfecționarea procesului educativ. Așadar,
evaluarea didactică este o componentă esențială a procesului instructiv-educativ. Rolul ei în
activitatea didactică poate fi evidențiat prin faptul că nu există o delimitare clară între predare
şi evaluare sau între învățare şi evaluare, acestea aflându-se într-o strânsă
interdependență.Cadrul didactic, ca manager al procesului predare- învățare-evaluare la nivelul
clasei trebuie să țină cont de respectarea câtorva principii ale acestor activități didactice pe care
le vom enunța mai jos.
Evaluarea este o componentă esențială a activității didactice; este multicriterială şi
multiinstrumentală; este un proces reglator, nu pedepeseşte, nu cataloghează, ci urmăreşte
dezvoltarea aceea ce este pozitiv; este dublată de autoevaluarea permanentă; evaluarea se
bazează pe standarde curriculare de performanță (precizate de programele şcolare) şi va pregăti
elevul pentru intrarea în viața socială.
În permanență evaluarea se raportează nu numai la predare-învățare, ci şi la activitățile
de conducere şi management pe care le îndeplineşte cadrul didactic la nivelul colectivului de
elevi.
Cercetările arată că extensia actului evaluării către accentuarea activității elevilor este
singura unealtă puternică la îndemâna cadrului didactic.
Acțiunea de sprijin/ întărire a activității elevilor îmbunătățeşte următoarele aspecte:
învățarea şi realizarea obiectivelor; motivația; comportamentul; concentrarea atenției la lecție;
dobândirea încrederii în sine şi a respectului de sine; atitudinea față de învățare şi față de
anumite materii; atitudinea față de cadru didactic.
Cele mai eficiente metode de întărire a activității elevilor sunt determinate de atitudinea
cadrului didactic față de elev. Prin urmare, încurajarea fiecărui elev în fiecare lecție îl determină
pe elev să înțelegă faptul că îi este recunoscut efortul şi progresul pe care îl face ca să învețe. I
se vorbeşte prietenos menținând o atitudine binevoitoare şi atunci când elevul nu reuşeşte să
realizeze nimic prin efortul propriu.
Centrarea aprecierilor pe munca elevului şi nu pe sine însuşi se face cu scopul de a-l
determina pe elev să se mobilizeze în realizarea sarcinii de lucru pentru perfecționarea
abilităților.
Centrarea pe un anumit elev: elevul trebuie să fie apreciat pentru o realizare a sa
personală, nu a întregului grup din care face parte. De asemenea, este important ca laudele care
se fac să nu să se bazeze pe comparația cu alți elevi, căci fiecare elev are personalitate unica,
aptitudini specifice, dorințe unice și tehnici de învățare unice.
Profesorul trebuie să aibă în vedere că trebuie să acordă o atenție deosebită elevilor slabi
care au cea mai mare nevoie de apreciere.
Specificarea motivului aprecierii
-lauda indică valoarea unei realizări concrete şi trebuie focalizată pe tema dusă la
îndeplinire;
-întotdeauna se menționează pentru ce se oferă lauda pentru a nu avea caracter depreciativ.
Sinceritatea în emiterea aprecierii
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-cadrul didactic oferă laudele spontan şi sincer;
-emiterea laudelor lipsite de conținut, într-un mod reflex nu sunt motivante şi provoacă un
comportament nepotrivit elevilor[3].
Autoevaluarea are drept scop să-i ajute pe elevi să-şi dezvolte capacitățile de
autocunoaştere şi de autoevaluare, să compare nivelul la care au ajuns cu nivelul cerut de
obiectivele învățării şi de standardele educaționale, să-şi dezvolte un program propriu de
învățare, să-şi autoevalueze şi valorizeze atitudini şi comportamente. Autoevaluarea reprezintă
expresia unei motivații lăuntrice față de învățare. Are efect formativ şi poate fi raportată la
diferite capacități ale elevului în funcție de progresul realizat şi de dificultățile pe care le are de
depăşit.
În vederea eficientizării evaluării, autoevaluarea şi interevaluarea deschid noi
oportunități pentru cadrul didactic şi pentru elevi prin transformarea activității de autoevaluare
într-un obiectiv de formare a capacității elevilor de autoapreciere apelând la o varietate de
metode şi procedee care să-i implice pe elevi într-o activitate şi responsabilă.
Valorificarea efectelor pozitive obținute prin exercițiul autoevaluării şi interevaluării
devine deosebit de importantă şi pentru dezvoltarea procesului instructiv –educativ prin:
-obținerearea motivației şi a atitudinii pozitive pentru învățare;
-semnalarea dificultăților cu care se confruntă elevii;
-îmbunătățirea stilului de evaluare practicat de către educator.
Antrenarea elevilor în activități individuale, în perechi, pe grupe are multiple implicații
în dobândirea motivației pentru învățare, dar şi pentru propria formare.
În activitatea la clasă s-a remarcat că elevilor le plac foarte mult activitățile desfășurate
în echipă şi în grupe.
Una din metodele moderne de stimulare şi evaluare a creativității grupurilor se numește
metoda piramidei, cunoscută şi sub numele de metoda bulgărelui de zăpadă. Prin această
metodă se îmbină armonios activitatea individuală cu cea a grupurilor de elevi. Metoda are rolul
de a încuraja activitatea fiecărui elev într-un demers amplu care să rezolve o problemă
complexă.
Motivația are un rol major în obținerea performanțelor şcolare, implicit în eficientizarea
evaluării. Un bun profesor trebuie să ştie cum să exploateze la maximum motivațiile intriseci
şi extrinseci punând accent pe interesele spontane ale elevului şi mai ales pe plăcerea lui de a
acționa. Pornind de la acestă idee se poate crea la clasă situții motivante care să-i stimuleze pe
elevi. Pentru realizarea obiectivelor elevii sunt puşi să îndeplinească sarcini diverse, dar numai
implicarea afectivă şi emoțională se finalizează cu obținerea de performanțe superioare în
procesul instructiv-educativ.
Predarea generează şi susține motivația elevilor pentru învățarea continuă. Ea presupune
crearea de oportunități de învățare pentru fiecare elev.
Prin adoptarea celor mai bune metode de predare, profesorul descoperă şi stimulează
aptitudinile şi interesele elevilor. Totodată, formează comportamente şi atitudini, facilitează
transferuri de informații şi competențe de la o disciplină la alta.
Învățarea
S-a demonstrat că elevii învață în stiluri şi moduri diferite, învățarea presupune
investigații continue, efort şi disciplină. Ea dezvoltă atitudini, capacități şi contribuie la
însuşirea de cunoştințe.
Învățarea se produce atât prin studiu individual cât şi prin activități de grup. Ea trebuie
să urmărească dezvoltarea personală a elevului pentru inserția sa în viața socială;
Ca şi celelalte metode care se bazează pe lucrul în perechi şi în colectiv, metoda
piramidei are avantajele stimulării învățării prin cooperare, al sporirii încrederii în forțele
proprii prin testarea ideilor emise individual, mai întâi în grupuri mici şi apoi în colectiv.
Dezavantajele înregistrate sunt de ordin evaluativ, deoarece se poate stabili mai greu care şi cât
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de însemnată a fost contribuția fiecărui participant. Folosesc această metodă la clasă pentru că
elevii se implică în activitate, sunt cooperanți, învață să se autocunoască, să-şi autoevalueze
munca proprie şi a grupului din care fac parte.
Randamentul şcolar este rezultatul unor procese intelectuale măsurabile din diverse
perspective.
În activitatea de evaluare- autoevaluare - interevaluare de fiecare dată este implicată
personalitatea aceluia asupra căruia se produce activitatea instructiv-educativă, elevul, dar şi a
celui care îndrumă activitatea de învățare, cadrul didactic. Întrucât cadrul didactic este cel care
conduce activitatea de predare – învățare – evaluare trebuie să-şi distribuie atenția către fiecare
elev pentru a-l determina să participe cu plăcere la propria formare.
Evaluarea fiind un proces reglator, nu pedepeseşte ci încurajează învățarea în orice
împrejurare, nu cataloghează ci îndrumă elevul spre activități accesibile lui şi urmăreşte
dezvoltarea a ceea ce este pozitiv în personalitatea fiecărui elev.
Evaluarea este dublată de autoevaluare şi interevaluare educatorul având ca obiectiv
major dezvoltarea capacității de autoevaluare pentru ca fiecare elev să fie prticipant activ şi
conştient al propriei formări.
Elevul nu se poate forma numai prin activitatea sa individuală. El face parte dintr-un
grup şi în prezent sunt tot mai des abordate metodele de învățare – evaluare ale grupului. În
grup copilul este mult mai motivat dezvoltându-şi în acelaşi timp competențele de comunicare
şi relaționare în cadrul grupului.
În concluzie, pentru eficientizarea evaluării, trebuie să se respecte o serie de norme/
principii. Astfel, cadrele didactice trebuie să aibă permanent în vedere faptul că o evaluare
sistematică și continuă se realizeză nu numai prin determinarea cu exactitate a rezultatelor
elevilor (evaluare obiectivă), și, eventual, prin o clasificare a acestora, ci mai ales, pentru
reglarea activității- atât a lor, cât și a elevilor.
Nu trebuie să se uite că, întotdeauna, evaluarea are niște efecte la nivelul personalității
elevilor, că le afectează statutul în clasă și viața familială și, prin urmare, trebuie să existe un
efort în direcția realizării ei cu obiectivitate, dar și unul pentru a o folosi ca element
motivațional.
Elevii trebuie să fie convinși că propria lor activitate va fi supusă unui control periodic,
dacă se dorește realizarea unei învățări sistematice și cu conștiinciozitate.
Întotdeauna, criteriile pe baza cărora se realizează notarea trebuie să fie transparente și
pentru elevi, eventual prin realizarea lor verbală, pentru a nu induce la nivelul elevului o stare
de frustrare și pentru a îl ajuta pe acesta să își dezvolte capacitatea de autoapreciere.
Metodele de evaluare folosite trebuie să fie, pe cât posibil, diverse, încercându-se
verificarea formării unor capacități din mai multe puncte de vedere (metode cum ar fi:
observarea curentă, probe scrise, exminări orale, practice, teste etc.). Metodele clasice vor fi
modernizate prin modul de concepere și combinate cu metodele complementare de evaluare,
care pun accent pe unicitatea, originalitate și creativitatea elevilor.
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ROLUL DOCUMENTULUI AUDIOVIZUAL ÎN DEZVOLTAREA ÎNȚELEGERII
ORALE LA ORA DE LIMBA FRANCEZĂ CA LIMBĂ STRĂINĂ
Colbu Nicoleta

Obiectivul oricărei predări/învățări a unei limbi străine este de a putea comunica în
această limbă, oral și în scris, într-un mod corect și adaptat la situația de comunicare. În primul
rând este vizată competența comunicativă. Didacticienii insistă asupra importanței asocierii
sunetului și a imaginii pentru o mai bună predare a limbilor străine. Pregătirea elevului în
vederea dezvoltării abilităților de comunicare implică, în primul rând, înțelegerea pe cale orală.
Așadar, predarea limbilor străine înseamnă necesitatea de a-i dezvolta acestuia competența de
înțelegere orală în care profesorul joacă rolul important de a-l dirija pe elev să învețe diferitele
situații de comunicare, să se exprime liber la ora de curs.
Utilizarea documentului audiovizual în demersul didactic pentru dezvoltarea
competenţei de înțelegere orală necesită punerea în discuție a acestui material și a avantajelor
utilizării unui astfel de document.
SUPORTUL AUDIOVIZUAL UTILIZAT ÎN ACTIVITATEA DE ÎNȚELEGERE
ORALĂ
În abordările actuale de predare-învăţare a limbilor străine, motorul învățării ar fi
interacțiunea în clasă, folosind diverse mijloace media care pot facilita înțelegerea și pot
declanșa comunicarea la ora de limbă străină. Printre strategiile și tehnicile de predare-învăţare
pentru dezvoltarea competenței de înțelegere orală, utilizarea documentelor audiovizuale este
deja recunoscută ca un mijloc care favorizează transmiterea cunoștințelor. Pentru a atinge
scopul educațional, procesul de învăţare necesită utilizarea unor suporturi atractive care sunt
apropiate de viața elevilor. Din acest motiv, documentul audiovizual devine unul dintre cele
mai adecvate suporturi pentru dobândirea competenţei de înțelegere orală la ora de limbă
străină. În această perioadă a secolului XXI, în care tehnologia este mai presus de toate celelalte
activități, mijloacele audiovizuale sunt indispensabile în predarea-învățarea unei limbi străine.
În primul rând, înțelegerea orală este o activitate foarte importantă pentru învățarea și
însuşirea limbii franceze ca limbă străină, iar noua reformă din anul 2003 oferă profesorilor
libertatea de a selecta și de a alege suporturi care să fie reprezentative din punct de vedere
lingvistic și cultural pentru dezvoltarea acestei competenţe. Astăzi termenul suport este în
competiție cu termenul document, deoarece dezvoltarea tehnologică este integrată chiar și în
predarea acestei discipline.
Apoi, acest material modern se încadrează într-un domeniu intitulat: Tehnologia
informației și a comunicațiilor pentru învăţământ (TIC). Acesta permite profesorilor să
descopere alte modalități, cum ar fi diverse instrumente digitale, care pot fi utilizate în procesul
de predare-învăţare pentru a dezvolta competențele elevilor.
După Guir, TIC determină reconsiderarea instrumentelor teoretice, a metodelor de
analiză, a scenariilor și practicilor pedagogice, într-un cuvânt, a metodelor de predare-învățare,
prin noile reprezentări pe care le realizează prin intermediul suporturilor textuale, iconice și
sonore, relația dintre text, imagini și sunet [1].
În cele din urmă, utilizarea mijloacelor audiovizuale în activitatea de înțelegere orală
necesită disponibilitatea echipamentelor: mijloace tehnologice, calculatoare, videoproiectoare,
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CD playere etc. Deci, acestea trebuie să existe în școli. De asemenea, trebuie menţionat faptul
că formarea profesorilor în această direcție (utilizarea eficientă a materialelor audiovizuale) este
foarte importantă.
AVANTAJELE UTILIZĂRII DOCUMENTULUI AUDIOVIZUAL
Pentru a trezi dorința elevilor de a învăța, pentru a dezvălui pertinenţa învățării, trebuie
pusă în aplicare o strategie de predare care constă în crearea unui efect pozitiv între cursant și
limba țintă. De asemenea, învățarea unei limbi ar trebui definită din toate punctele de vedere ca
o abordare care apelează la toate simțurile: auz, atingere, gust, miros, văz, o abordare care poate
fi realizată prin intermediul mijloacelor audiovizuale (casete audio, video, internet etc.).
Ca atare, documentele audiovizuale sunt considerate un instrument pentru îndeplinirea
unei funcții de comunicare şi sunt importante la orele de limbă străină deoarece utilizarea lor
corespunde învăţării mai axate pe viața reală, răspunde motivațiilor și nevoilor elevului și-l
determină să adopte o atitudine mai activă și mai creativă. Datorită diversităţii tematice și a
datelor oferite de materialele audiovizuale, acestea ocupă un loc primordial la ora de limbă
străină.
Putem identifica mai multe motive care încurajează utilizarea documentelor
audiovizuale la orele de limbă franceză:
Motivația: Datoria elevului este de a se angaja, cât mai bine posibil, în activități de
învățare și să le ducă la bun sfârșit, fără să renunțe. Când se confruntă cu probleme, greșeli, el
ar trebui să le folosească pentru a progresa şi nu pentru a renunța. În concluzie, școala se
așteaptă ca elevii să fie motivați și acest lucru nu poate fi valabil pentru toţi. Motivația elevilor
este, prin urmare, un factor esențial în buna desfășurare a învățării. Când își pierd interesul
pentru un subiect, este foarte dificil să le trezeşti din nou atenţia [2].
Potrivit lui Viau ROLLAND, (1997), motivația este un concept dinamic care își are
originea în percepția pe care un elev o are despre sine și despre mediul său și care îl încurajează
să aleagă o activitate, să se angajeze și să persevereze în realizarea sa pentru a atinge un scop
[3]. Angajamentul pentru îndeplinirea sarcinii, perseverența și performanța (atingerea
obiectivului) sunt considerate de acesta drept indicatori de motivație [4].
Elevul este motivat de suporturile audiovizuale. Curiozitatea lui este trezită, iar atenția
și interesul său sunt menținute pe parcursul întregii activităţi didactice. Înregistrările audiovizuale sunt semnificative și coerente. Elevii vor să înțeleagă, astfel au un obiectiv, deoarece
sunt suporturi care reproduc situații reale de înțelegere. Cu cât înțeleg mai mult, cu atât sunt
mai motivați să încerce să înțeleagă mai mult. De îndată ce activitățile sunt percepute ca
semnificative, formând un întreg coerent și bine gândit și răspunzând nevoilor reale, elevii sunt
extrem de motivați și dobândesc mai ușor cunoştinţele propuse.
Documentul audiovizual este, prin urmare, un factor motivant la ora de limbă străină,
deoarece favorizează plăcerea de a asculta și de a înțelege limba străină în rândul tinerilor care
învață. Deci, ei pot fi implicați personal și activ în procesul de învățare.
Imaginile animate ocupă un loc important la ora de limbă franceză. Potrivit lui Cuq,
imaginea, care ocupă un loc important în didactica limbilor străine: de la dicționare ilustrate la
CD-ROM-uri, inclusiv benzile desenate, a continuat să fie unul dintre cele mai utilizate
auxiliare pentru învățarea limbilor străine și un întreg curent didactic a fost interesat de folosirea
imaginii pentru a exploata mai bine cu elevii profunzimea ei semiotică și culturală [5].
Imaginea animată poate fi fixă sau animată:
 Imaginea fixă: desenele metodice, benzile desenate, fotografiile pot fi utilizate în diverse
scopuri, în funcție de suporturile și orientările metodologice alese.
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 Imaginea animată: imaginile animate, mobile sau în mișcare ale televiziunii, ale videoclipului
sau cinematografului permit în mod evident să fie prezentate mai multe elemente ale situației
de comunicare decât cele anterioare.
Prin urmare, imaginea animată este un suport care facilitează adesea înțelegerea și oferă
un acces rapid la semnificație, îi ajută pe elevi să înțeleagă dialogurile, să identifice personajele
și să înțeleagă povestea. În plus, personajele nu trebuie să vorbească întotdeauna, ele se pot
exprima cu ajutorul mimicii şi a gesturilor. Aici intră în joc și toate mișcările camerei. Însă
elevii s-au obişnuit cu micul ecran și cunosc codurile imaginii, ceea ce face ca acesta să fie un
instrument emoționant și captivant pentru a-i motiva pe aceştia.
Este un suport care stârnește curiozitatea tinerilor şi îi determină să asculte ceea ce se
spune în clasă, să se concentreze, să privească, să înțeleagă și chiar să reacționeze, expunândui la un limbaj autentic. Prin urmare, este interesantă exploatarea imaginii animate la ora de
limbă străină.
Limbajul autentic: documentul audiovizual este un mijloc autentic prin excelență,
pune elevul într-o situație de comunicare naturală, respectând regulile și standardele lingvistice
și socio-culturale. Prin urmare, este important ca elevul să intre în contact cu sunetele și
structurile limbii studiate, într-adevăr, dobândirea abilităților lingvistice necesită ca elevul să
intre în contact cu discursurile în limba străină [6]. El are astfel posibilitatea de a identifica,
interpreta și repeta structuri autentice care nu pot decât să-i faciliteze învățarea.
Cu alte cuvinte, exprimarea orală este baza predării/învățării unei limbi străine, prin
urmare, este favorabil ca elevul să fie pus în contact cu sistemul limbii țintă, cu sunetele și
fonemele care nu există în limba sa maternă, cu intonația, fluxul și accentul nativilor. Acest
lucru implică, în principal, obișnuirea cu limba așa cum este vorbită în țara respectivă.
Limbajul non-verbal: Gesturile, conștiente sau inconștiente, ocupă un loc important în
situațiile de comunicare. De exemplu, ne salutăm cu o mișcare a mâinii, dăm mai multă forță și
ritm vorbirii noastre, batând din palme. La ora de limbă străină, la școală, profesorul recurge
voluntar la comunicarea non-verbală prin gesturi și mimică pentru a permite elevilor să
dobândească mai ușor limba străină. Învățarea unei limbi străine înseamnă dobânirea unui
ansamblu de semnale verbale și non-verbale care include vorbirea, dar și mimica, gesturile,
intonația, fluxul vocii etc. Astfel, audiovizualul redă, mai bine decât orice altă abordare,
dimensiunea unei comunicări totale, mai ales prin elementele non-verbale. Într-adevăr,
imaginea mobilă are marele avantaj față de imaginea fixă de a ne reda non-verbalul în
întregimea sa [7].
Pornind de la observarea limbajului non-verbal, elevul poate fi ajutat în descoperirea
sensului, deoarece, adesea, aceste manifestări completează limbajul verbal. Dar, mai presus de
toate, imaginea prezintă semne non-verbale care pot fi specifice unei țări sau unei culturi.
Astfel, imaginea arată elevului toate elementele situației de comunicare și orice context
nelingvistic se dovedeşte a fi o învățarea culturală. După cum afirmă Pasquier, limbajul este
expresia unei culturi și elementul vizual oferă informații susceptibile de a transmite această
cultură [8]. Cu alte cuvinte, utilizarea documentelor audiovizuale în activitățile didactice acordă
un loc important corpului și comunicării non-verbale care îi permite elevului să ghicească
lexicul datorită gesturilor, semnelor și mimicii personajelor și chiar ale profesorului.
În concluzie, utilizarea documentului audiovizual este cu adevărat interactivă și
comunicativă, facilitează înțelegerea și deschide calea pentru o mai bună înțelegere orală care
dezvoltă abilități lingvistice și culturale. În plus, utilizarea acestui material audiovizual
reprezintă o motivație suplimentară, deoarece implică, în general, situații reale de comunicare,
iar elevilor le place să fie activați prin activități bazate pe materiale reale (videoclipuri, cântece,
înregistrări televizate în scopuri didactice). Ca document autentic, este considerat o sursă foarte
bogată din punct de vedere lingvistic și cultural. În plus, ritmul conversației este mai natural și
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o intonație corectă cu o muzică vocală bună (melodie) ajută la îmbogățirea vocabularului și la
formularea de propoziții.
Bibliografie
Guir, R., (2002), Pratiquer les TICE, former les enseignants et les formateurs à des nouveaux usages, de
Boeck, Belgique, p.17.
2. https://www2.espe.ubourgogne.fr/doc/memoire/mem2005/05_04STA00241.pdf, accesat la 03/01/2020.
3. Viau, R., (1999), La motivation dans l’apprentissage du français. Canada: Editions du Renouveau
Pédagogique,
4. Huart, T., Service de Pédagogie Expérimentale, pp. 159-163;
5. Cuq, J.P., (2003), Dictionnaire de didactique du français, Jean Pencreac’h, Paris, p.125;
6. Holec, H., (1991), Des documents authentiques, pour quoi faire? în Stratégies pédagogiques et outils pour
l’enseignement des langues vivantes, CRDP de Dijon, p. 21;
7. Lancien, T., (1998), Images mobiles et multimédia. Études de linguistique appliquée: revue de didactologie
des langues-cultures, Klincksieck (Didier Erudition jusqu’en 2003), Hypermédia et apprentissage des
langues, pp.171-182;
8. Pasquier, F., (2000), Vidéo à la demande, pour l'apprentissage des langues, Paris: L’Harmattan, Savoir et
Formation collection, p. 260.
1.

21

PROBLEMATICA EXISTENȚEI PRIMITIVELOR
Prof. Cracană Dumitru
Colegiul Economic „O.Onicescu” Botoșani

Cu ajutorul tabelului de integrale nedefinite, al operațiilor algebrice cu funcții care admit
primitive, al metodelor clasice de calcul a integralelor, formal, putem determina primitivele
unor largi clase de funcții reale. Ajunși la granița funcțiilor care se pot integra, ne întrebăm,
dispuși la concesii: chiar dacă nu le putem determina, primitivele unor funcții, există? Cum
stabilim dacă o funcție admite sau nu primitive? La aceste întrebări vom încerca să răspundem
în cele ce urmează.
Presupunând cunoscute noțiunile de continuitate/ discontinuitate de speța I/ II, să
reamintim câteva elemente din contextul teoretic de care ne vom folosi:
Definiție 1.
Fie f : I  R, I   a, b  , I  R. Funcția f admite primitive pe I dacă EXISTĂ o funcție

F : I  R cu proprietățile:
1. F derivabilă pe I ;
2. F   x   f  x  ,   x  I .
Observații 1:
a) Dacă există, această funcție F se va numi primitivă a funcției f ;
b) Dacă intervalul I este închis la o extremitate, prin derivată în punctul respectiv, vom
înțelege doar derivata laterală corespunzătoare acelui punct.
Teoremă. Orice funcție continuă f : I  R, admite primitive pe I.
Reciproca, neadevărată :

 1
1
cos , x  0
sin , x  0
Exemple 1 : f , g : R  R, f  x    x
și g  x   
.
x
0 , x  0
0 , x  0


Definiție 2.
Fie I un interval. Se spune că funcția f : I  are proprietatea lui Darboux (P.D.) pe
intervalul I, dacă    a, b  I , a  b și oricare număr real  situat între f  a  și f  b  (dacă

f  a   f  b  ) sau între f  b  și f  a  (dacă f  b   f  a  ), există cel puțin un punct x   a, b 
astfel încât f  x    .
Teoremă. Orice funcție f : I 
Reciproca, neadevărată :

care admite primitive pe I , are P.D. pe I.


 1
1
cos , x  0
sin , x  0

 x
x
Exemple 2 : f , g : R  R, f  x   
și g  x   
.
1 , x  0
 1 , x  0
 2
 2
Observații 2:
Din aceste două teoreme rezultă în mod natural următoarea teoremă:
Teoremă ( Cauchy-Weierstrass-Bolzano). Orice funcție continuă f : I  R, I interval, are
proprietatea lui Darboux pe I.
Reciproca, evident neadevărată. Folosind programul informatic GeoGebra, putem vizualiza o
„reprezentare ” geometrică a graficelor celor 2 funcții, în FIG.1.
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Oricare dreaptă y   ,    1,1 va intersecta graficul funcției corespunzător subintervalului

 a, b  (care să aibă originea ca punct de acumulare) într-o infinitate numărabilă de ori, deci,
ecuația f  x    , are cel puțin o soluție x în intervalul  a, b  . Adică, funcțiile au proprietatea
lui Darboux, fără să fie continue (tehnic, la prima funcție, de exemplu: în orice subinterval
1
, xn  0 șir pentru care
 0,   ,   0 se află o infinitate de termeni ai șirului xn 
arcsin   2n
avem f  xn    ).
Ca rezumat, în diagrama următoare, observăm legăturile ca implicații între cele 3 noțiuni și
exemplele de complementaritate:
funcții cu
proprietatea
lui Darboux
Exemple 2

funcții
care admit
primitive

funcții
continue

Exemple 1

Observații 3: Pentru a studia practic dacă o funcție admite sau nu primitive pe un interval, ne
putem folosi de schema de la pagina următoare.
Analiza unor exemple, urmărind desfășurarea schemei:
Exemple 3: Studiați existența primitivelor următoarelor funcții:

1, x  0

 sin x  / x, x  0
a) f : R  R, f  x   
; b) f : R  R, f  x   
; c) f : R  R,


1 , x  0
1 , x  0
1

 1
1
cos , x  0
sin , x  0
 ,x  0
; d) f :R  R, f  x    x
; e) f :  0,1  R, f  x   
.
f  x   x
x
1 , x  0
0 , x  0
0 , x  0



Rezolvare:
teorema1

a) Întrucât f  0   1și lim  sin x  / x  1  f este continuă pe R  f admite primitive pe R;
x 0

b) În x  0 avem o discontinuitate de speța I  f nu are P.D.  f nu admite primitive pe R;
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c) Considerând intervalul  1/ 2,1/ 2  , imaginea acestuia prin funcția f este f  1/ 2,1/ 2  

  , 2   0   2,   care nu-i interval  f nu are P.D.  f nu admite primitive pe R;
1
d)Încercăm să construim o primitivă a acestei funcții. Calculând derivata lui cos   , obținem
 x



1
 1 
1  1 
 1 
1
2 
de
unde
sin
cos


x

sin

cos


 
 
   2
   deci  sin  dx 


 x
 x 
 x  x 
 x 
 x



Este f
continuă pe I ?

DA

f admite primitive
pe I

Ex 3 a)

NU
f are
vreun punct
de discount. de
prima speță ?

f nu are
DA proprietatea lui Darboux
pe I
Ex 3 b)

f nu admite
primitive pe I

NU
f are
proprietatea lui
Darboux pe I ?

NU
Ex.3 c)

f nu admite
primitive pe I

DA
Există
F : I  a. î.:
1) F derivabilă pe I
2) F   x   f  x  ,

DA
Ex 3 d)

F este o primitivă
a lui f pe I

  x  I

NU Ex 3 e)
f nu are
primitive pe I
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prin părti

1
1
 1 
  x 2   cos    dx  x 2 cos     2 x cos  dx . Considerând funcția continuă
 x
 x
 x 


1
 x cos , x  0
, aceasta admite primitive, fie G una dintre ele. Cu aceasta
g : R  R, g  x   
x
0 , x  0

1
 2
 x cos  2G  x  , x  0
x
putem construi o primitivă F a lui f : F  x   
(există F );
2G  0  , x  0

  1  
1  1 
e) Procedăm la fel ca la subpunctul anterior: cum  sin     cos      2  putem extrage
 x  x 
  x 
  1  
  1  
1
1
cos     x 2   sin    de unde, prin părți  cos  dx    x 2   sin    dx 
 x
 x
  x 
  x 

1
  1 
 x sin , x  0
 1 
2 

va
  x   sin      2 x   sin   dx . Funcția continuă g : R R, g  x   
x
  x 
  x 
0 , x  0

admite o primitivă G. Orice primitivă F a funcției
f
ar avea forma
1
 2
 x sin  2G  x   k , x  0
x
, k  R, care verifică derivabilitatea pe  0,1 și
F  x  
2G  0   k , x  0

F   x   f  x  pe

 0,1 .

Verificând

derivabilitate

la

dreapta

în

x  0 găsim

1
1
 x 2 sin  2G  x   k  2G  0   k
 x 2 sin
F  x   F  0
x
x
Fd  0   lim
 lim
 lim
x 0
x 0
x 0
x
x
x
x 0
x 0
x 0
2lim
x 0
x 0

G  x   G  0
 0+2 G  0  =0+2 g  0  =0. Cum f  0   1avem F   0   0  1  f  0 
x

ceea ce arată că f nu are primitive pe  0,1 .
Bibliografie
[1.] Boboc, N., Colojoară, I., Matematică, manual pentru clasa a XII-a, Elemente de analiză matematică, Ed.
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[3.] Catană, A., Săcuiu, M., Stănășilă, O., Metodica predării analizei matematice, Ed. Didactică și Pedagogică,
București, 1983;
[4.] Ganga, M., Elemente de analiză matematică, manual pentru clasa a XII- a, Ed. Mathpress, Ploieşti, 2003;
[5.] https://www.geogebra.org/classic.
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ACTIVITATE PENTRU ORA DE CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ
Croitor Laura-Aurica

Disciplina: Consiliere și dezvoltare personală
Clasa a VII-a
Domeniul de conținut: dezvoltare socio-emoțională
Denumirea şi contextul activităţii de învăţare: Cooperarea și colaborarea
Competența generală:
2. Relaţionarea armonioasă cu ceilalţi în contexte școlare și extrașcolare
Competenţe specifice vizate:
2.1. Manifestarea empatiei în raport cu diferenţele individuale şi de grup
2.2. Exprimarea asertivă în interacţiuni, şcolare, familiale şi comunitare
Competențe cheie vizate:
Comunicare în limba maternă
Competențe sociale şi civice
Designul instrucțional:

I.

EVOCARE
Exercițiu de spargere a gheții: PLUTA
Elevii vin în spațiul din fața clasei, acest spațiu devine o plută imaginară, pe care elevii se
plimbă și își împărtășesc (doi câte doi) ceva frumos, ceva ce merită să fie spus legat de ziua lor
de la școală, având mare grijă să mențină echilibrul plutei. (Profesorul îi atenționează când pluta
riscă să se răstoarne.) 3 minute
Elevii se întorc în bănci și se formează grupe de câte 3 sau 4 elevi.
Fiecare grupă primește câte un postit de culoare verde și unul de culoare roz. Profesorul
proiectează sarcinile de lucru pe tablă:
1. Discutați despre relațiile dintre voi, elevii clasei a VII-a .
2. Notați pe culoarea verde un aspect bun, pozitiv, care funcționează în relațiile dintre voi.
3. Notați pe culoarea roz un aspect care ar trebui îmbunătățit.
3 minute
Se afișează pe tablă postiturile, profesorul va citi aspectele identificate de elevi. 1 minut
REALIZAREA SENSULUI
1.Vizionare de filmuleț (vizionarea poate fi realizată cu predicții, profesorul oprește filmulețul,
iar elevii fac predicții). 5-7 minute
https://www.youtube.com/watch?v=1lo-8UWhVcg
Un minut de reflecție
2.Discuție pe marginea celor văzute
Care credeți că este mesajul filmulețului?
Întâlnim comportamente asemănătoare în clasă?
Învățăm ceva de aici?
5 minute
3.Provocare:
Construiți un turn, în echipele voastre, folosind spaghete și bezele având mâinile legate de ale
colegilor (Ca într-o horă, se prinde cu un elastic articulația unei mâini de cea a colegului din
dreapta, a celeilalte de cea a colegului din stânga. Acest fapt îi constrânge să lucreze împreună,
să fie atenți la ceilalți.)
10 minute
26

REFLECȚIE
Discuție în grup
1.Cum ați lucrat?
2.Ce v-a ajutat să reușiți?
3.Cum v-ați simțit ?
Fiecare grup raportează ideile pe care le consideră valoroase.
10 minute
Credeți că ce ați învățat/ experimentat astăzi poate să ajute la scurtarea listei cu aspectele de
îmbunătățit identificate la începutul orei?
Cel mai important lucru pe care l-am învățat astăzi este...
10 minute
Pe parcursul întregii activități, se realizează evaluare prin observarea sistematică a elevilor.
Evaluarea de la finalul orei se poate realiza așezând elevii într-un cerc. Primul care spune care
este cel mai important lucru învățat la oră primește un ghem, ține firul de ață și aruncă ghemul
unui alt elev care va spune și el ce a învățat și va da ghemul mai departe până când ultimul elev
va spune ce a învățat el. Se va forma o rețea a cărei imagine profesorul o poate valorifica pentru
o concluzie despre relații, cooperare, empatie.
Resurse materiale: spaghete/scobitori, bezele, elestice, ghem, postituri verzi și roz (oricare alte
două culori), videoproiector, laptop.
Bibliografie
1) Radu, M., Ciocâlteu I.A., Stănculescu A. și Florea, R.F., Consiliere și dezvoltare personală, manual
pentru clasa a VII-a, Pitești: Paralela 45, 2019

27

REZOLVAREA UNUI SUBIECT DE TITULARIZARE
-PARTEA DIDACTICĂLIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
Prof. Gabriela Dima

Atunci când ne amintim de profesori o facem cu drag și duioșie, însă pedagogia este o
artă a răbdării, iar profesoratul necesită ani de studiu și examene riguroase. Un prim pas pe care
trebuie să îl facem în cariera didactică este examenul de titularizare, iar rezolvarea acestuia, cel
puțin în ceea ce privește partea de didactică, necesită o pregătire asiduă care pune în dificultate
pe tinerii profesori ieșiți de pe băncile facultății.
Pentru a putea rezolva un astfel de subiect pornim de la definirea termenilor puşi în
discuţie, adică explicăm relaţia dintre competenţa generală, competenţa specifică şi conţinutul
corespunzător.
Astfel, competenţa, în general, este o caracteristică individuală sau colectivă, ce
presupune capacitatea de a mobiliza şi de a pune în acţiune eficient, într-un context dat, un
ansamblu de cunoştinţe, de abilităţi şi de atitudini comportamentale.
Pe de altă parte, competenţa generală, ca finalitate educaţională, reprezintă ansamblul
de cunoştinţe, capacităţi şi atitudini formate pe parcursul mai multor ani studiu, reprezentând
un construct complex căruia i se subordonează elemente specifice definite drept competenţe
specifice.
Pentru a evidenţia relaţia dintre competenţe şi conţinut este esenţial să amintim
competenţele generale la nivelul disciplinei ,,Limba şi literatura română”. Prima competenţă
este ,,Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare ”, fiind urmată de ,,Utilizarea
corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare
monologată şi dialogată.” Cea de-a treia competenţă ,,Receptarea mesajului scris, din texte
literare şi nonliterare,în scopuri diverse”, iar cea de-a patra, ,,Utilizarea corectă şi adecvată a
limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri
diverse.”
Competenţele generale stipulate în curriculumul pentru clasele gimnaziale la disciplina
limba şi literatura română au în vedere formarea unei culturi comunicaţionale şi literare de bază
care să ajute la dezvoltarea sociabilităţii, creşterea capacităţii de adaptare la situaţii concrete din
viaţa cotidiană și sporirea sensibilităţii pentru frumos .
Toate acestea sunt puse în act prin modelul comunicativ-funcţional al curriculumului,
model ce presupune studiul integrat al limbii, al comunicării şi al textului literar. Numai studiată
integrator, limba şi literatura română contribuie la dezvoltarea plenară a culturii
comunicaţionale.
Am selectat un un subiect din programa școlara pentru gimnaziu, clasa a VII-a, având
ca și competențe specifice 3.2. (identificarea modurilor de expunere într-un text epic și a
procedeelor de expresivitate artistică întru-un text liric) și 3.3 (sesizarea valorii expresive a
unităților lexicale în textele citite) .
Conținutul ales pentru construirea activității de învățare este subiectul operei literare,
respectiv momentele subiectului. Acesta este constituit din succesiunea faptelor, a
evenimentelor la care participă personaje literare, caracterizate tocmai prin intermediul
întâmplărilor relatate. Subiectul operei literare este alcătuit din mai multe momente:
expozițiune, intriga, desfășurarea acțiunii, punctul culminant, deznodământul. De asemenea,
aici trebuie explicat conținutul teoretic.
Activitatea de învățare proiectată
Un moment al lecției ,,Iapa lui Vodă” de M Sadoveanu - interpretarea textului, subiectul
operei, timpul și spațiul în narațiune, relația narator-personaj, caracterizarea personajelor.
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Descrierea contextului didactic
Unitatea de învățare: structuri narative;
Modulul: povestirea ,,Iapa lui Vodă” de Mihail Sadoveanu;
Locul lecției în modul: ora a 4-a;
Momentul lecției proiectat: sistematizarea cunoștințelor;
Unitatea de timp alocată: 40 minute;
La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:
1. Să identifice momentele subiectului prin ilustrarea indiciilor textuali;
2. Să rezume acțiunea povestirii pe momentele subiectului, respectând tehnica povestirii;
3. Să analizeze referințele temporale și spațiale ale textului, ilustrând valoarea acestora în
economia întregului;
4. Să argumenteze existența celor doi naratori;
5. Să comenteze o secvență de text;
Descrierea activității de învățare proiectate
Metoda de învățare centrală utilizată este metoda cubului, căreia i se asociază ca resurse
materiale specifice: fișa de lectura și manualul, principala modalitate de organizare a clasei fiind
activitatea pe grupe.
Descrierea momentelor activității
Metoda cubului este o strategie de predare utilizată pentru studierea unei teme, a unui
subiect, a unei situații, din mai multe perspective; metoda poate fi folosită în orice moment al
lecției. Se realizează în cub ale cărui fețe pot fi acoperite cu hârtie de culori diferite. Pe fiecare
față a cubului se scrie câte una dintre următoarele instrucţiuni: DEFINEȘTE, INDICĂ,
ARGUMENTEAZĂ, EXPLICĂ, PREZINTĂ, COMENTEAZĂ. Se poate lucra în perechi sau
în grupuri restrânse. Este recomandabil ca feţele cubului să fie parcurse în ordinea prezentată
urmând paşii de la simplu la complex.
Metoda presupune următorii paşi:
Etapa 1. Organizarea clasei pe echipe printr-o metodă aleatorie. Se vor organiza 6 echipe,
fiecare elev va compune echipa în care a fost distribuit prin mișcarea cubului (în 5 minute are
loc formarea echipelor si explicarea).
Etapa 2. Împărţirea sarcinilor pe echipe:
1.
Definește - povestirea în ramă și particularitățile sale;
2.
Indică - subiectul operei pe cele cinci momente;
3.
Argumentează - prezența celor doi naratori (naratorul-generic și naratorulpersonaj);
4.
Explică - relația temporală (prezent-trecut) cu exemple;
5.
Prezintă - portretul personajului-narator in aproximativ 15 rânduri);
6.
Comentează - relația incipit-final;
Etapa 3. Realizarea ,,expertizei” prin rezolvarea sarcinii cerute
Fiecare grupă va avea la dispoziție 5 minute pentru îndeplinirea sarcinii de lucru. În
fiecare echipă va exista un lider care va nota pe fișa de lucru rezultatul muncii colective.
Etapa 4. Împărtăşirea expertizei
Fiecare lider de grupa prezintă în 5 minute cerința echipei. Se va utiliza, ca modalitate
de organizare, munca în echipă, pe baza fişei de lucru.
Etapa 5. Valorificarea frontală a rezultatelor obţinute cu desemnarea echipei câştigătoare.
Activitatea frontală stă la baza valorificării activităţii şi aprecierii acesteia. Fiecare
echipă va evalua celelalte echipe partenere, stabilind un clasament, oferind de asemenea o
autoevaluare.
Metoda aleasă, cubul, este potrivită pentru dezvoltarea competenţei 3.2, deoarece
presupune o învăţare activă prin asumarea sarcinii.
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Realizarea prezentării subiectului pe momentele sale și interpretarea textului facilitează
concentrarea fiecărui membru al echipei pe tehnica propriu-zisă având drept rezultat, ca produs
concret, textul.
Prin discuţiile pe baza cărora textele echipei de experţi se ameliorează se cultivă
dialogul şi respectul faţă de opinia celuilalt.
Etapa a doua a metodei, alcătuirea echipelor, reunind membrii echipelor pe fiecare
moment al cubului, prilejuieşte afirmarea de sine prin actul împărtăşirii experienţei proprii. În
acest moment, prin învăţarea experenţială, fiecare elev învaţă pe celălalt, aprofundând totodată
structura conţinutului.
Ultima etapă, cea a prezentării de către liderul echipei a textului unitar, rezultat al
negocierilor, dă posibilitatea dezvoltării spiritului de echipă şi al încrederii în ceilalţi.
Resursele materiale utilizate sunt întru totul adecvate. Manualul cuprinde textul suport,
consultat în fiecare moment pe parcursul rezolvării sarcinii. Fişa de lucru oferă indiciile
procesului de îndeplinire a sarcinii, ilustrând etapele tehnicii rezumării puse în act.
Organizarea pe echipe dezvoltă încrederea în sine, scade nivelul de stres, valorizează
calităţile empatice ale elevilor şi motivează implicarea. Alocarea a 40 de minute pentru această
etapă este motivată de importanţa competenţei de dezvoltat, capacitatea de redactare a
diferitelor tipuri de texte.
Activitatea construită, prezentarea subiectului ,,Iapa lui Vodă” pe baza momentelor
subiectului, realizată prin aplicarea metodei cubului, este întru totul adecvată valorificării
modelului conceptual al disciplinei: paradigma comunicativ-funcţională.
Bibliografie
A.1. Metodice
1. Constanța Bărboi (coord.), Metodica predării limbii și literaturii romîne (2 vol.), Bucuresti, Editura
Didactica si Pedagogica, 1983.
A.2. Didactice
1. Constantin Parfene, „Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală“, Iaşi, Editura POLIROM,
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ECOLOGICE IN VIAȚA COPIILOR
Prof. înv. primar Ichim Gheorghiță
Școala Gimnazială Modreni, com Valea Salciei, jud. Buzău








Încă de la începuturi omul a fost ocrotit de natură, fiindu-i prietenă. Ea i-a oferit hrană,
adăpost, loc de recreere, fiind legați unul de celălalt. De aceea, omul este dator să manifeste
dragoste și respect pentru natură și să o protejeze, pentru că efectele pozitive și negative ale
acțiunilor sale se repercutează asupra lui însuși.
Mediul înconjurător este un mecanism viu cu o complexitate deosebită, de a cărui
integritate şi bună funcţionare depinde întreaga activitate umană. Formarea elevilor cu o
conştiinţă şi o conduită ecologică devine o cerinţă deosebit de importantă pentru orice demers
educativ şcolar şi extraşcolar.
Educaţia ecologică vizează formarea şi cultivarea capacităţilor de rezolvare a
problemelor declanşate odată cu aplicarea tehnologiilor industriale şi postindustriale la scara
socială, care au înregistrat numeroase efecte negative a nivelul naturii şi al existenţei umane.
Educaţia pentru mediu are ca scop schimbarea viziunii pe care noi o avem asupra lumii
şi înţelegerea relaţiilor care se ţes în interiorul sistemelor ecologice, între om şi natură.
Educaţia ecologică se poate realiza prin orice tip de activitate; şcolară, extraşcolară,
activităţi ştiinţifie, literare, artistice, plastice, sportive etc. Formele de realizare sunt
diversificate: observaţii, experimente, povestiri ştiinţifice, desene, activităţi practice, plimbări,
drumeţii, excursii, vizionări de diapozitive, jocuri de mişcare, distractive, orientări turistice,
labirinturi ecologice, colecţii, expoziţii, spectacole, vizionări de emisiuni TV, expediţii, tabere
scenete ecologice, concursuri.
Prin educaţie ecologică, copiii trebuie să dobândească cunoştinţe, atitudini şi motivaţii
pentru a acţiona individual şi în echipă la soluţionarea problemelor care ţin de protecţia
mediului înconjurător.
Prin educaţie ecologică se cultivă dragostea şi respectul elevilor pentru lumea
înconjurătoare, se formează atitudini de dezaprobare faţă de cei care încalcă normele de
protecţie a mediului şi se cultivă interesul pentru promovarea ideii unui mediu natural sănătos.
Educaţia ecologică trebuie începută încă de la vârstele cele mai mici, tocmai pentru a
reuși în timp, formarea unei conduite adecvate, omul de mâine să fie capabil să discearnă asupra
binelui şi a răului, să acţioneze în folosul naturii şi a sa.
Educaţia ecologică este un domeniu extrem de generos, interesant şi atractiv pentru
majoritatea.copiilor.
Copilul de vârstă şcolară mică nu trebuie bombardat cu cunoştinţe teoretice, ci trebuie implicat
în activităţi practice cât mai variate şi mai atractive, care să vină în întâmpinarea curiozităţii
senzoriale în plină dezvoltare. Nu bogăţia cunoştinţelor de biologie interesează în primul rând,
ci cunoaşterea şi menţinerea în forul interior al copilului a următoarelor stări:
dorinţa de a cunoaşte universul lumii vii;
puterea de a ocroti formele de viaţă.
Obiectivele urmărite pentru realizarea educaţiei ecologice la elevii din ciclul primar sunt:
să conştientizeze interdependenţa dintre calitatea mediului şi calitatea vieţii;
să-şi însuşescă cunoştinţele referitoare la complexitatea relaţiei dintre speciile unui ecosistem;
să ia atitudine faţă de orice activitate care poate distruge echilibrul din natură;
să aibă o conduită pozitivă, de participare la activităţile de protejare a mediului, condiţie a unei
vieţi sănătoase, în deplina armonie cu natura.
Obiectivele educaţiei ecologice în şcoala se pot realiza pe două căi: prin contribuţia mai multor
discipline de studiu și prin activităţi extracurriculare.
Pornind de la premisa ca educatia ecologica presupune mai multe
componente (cunoştinte, atitudini, conduite) care se dobândesc într-un timp îndelungat, este
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firesc ca această latură a educaţiei să se afle în atenţia mai multor discipline şi în toate etapele
de pregătire şi formare a elevilor.
Disciplina Ştiinţe are un mare potenţial în educaţia ecologică a elevilor. Această
disciplină asigură în mod organizat însuşirea unor cunoştinţe prin activităţi de observare,
identificare, grupare, jocuri, activităţi practice a lumii care ne înconjoară.
La Limba română, valorificând textele din manual, elevii iau contact cu frumosul din
natură cu ajutorul cuvintelor, realizeaza creaţii artistice dupa imagini din natură.
Geografia este disciplina care oferă bogate cunoştinţe despre relief, ape curgătoare, ape
stătătoare, floră şi faună.
La Abilităţi practice elevii îngrijesc plantele din clasă, realizează jucării din materiale
refolosibile, realizează colecţii de frunze, seminţe, alte materiale pe care le folosesc apoi în
activitatea.lor.
Educaţia plastică îşi aduce aportul la dezvoltarea simţului artistic, la sesizarea
echilibrului, armoniei din mediul înconjurător oferă posibilitatea să transpună prin mijloace
artistice frumosul din natură.
Educaţia civică cuprinde teme care pot fi valorificate cu succes pentru formarea de
atitudini adecvate în raporturile copiilor cu mediul înconjurător.
Unele teme prevăzute de programa de istorie ne dau posibilitatea realizării tangenţiale a
educaţiei ecologice.
Problemele de matematică de aflare a unor suprafeţe de teren ocupate de diferite culturi
sau păduri, de aflare a unor cantităţi de diferite materiale din natură pot conduce la convingerea
elevilor că mediul trebiue protejat, că pot colecta materiale refolosibile în vederea păstrării
resurselor naturale.
O reală educaţie ecologică se realizează şi în cadrul activităţilor extraşcolare. Modul cel
mai elocvent îl reprezintă proiectul de mediu. Prin complexitatea sa şi prin timpul pe care
fiecare coordonator de proiect şi-l alocă pentru desfăşurarea sa, proiectul poate atinge mai multe
obiective. Totodată, proiectul presupune o gamă largă de activităţi şi, din acest motiv, tematica
poate fi diversă. Proiectul de mediu este unul dintre proiectele care se poate realiza având
suportul total al copiilor implicaţi.
Școala se implică activ în această acțiune de protecție a mediului înconjurător prin
abordarea integrată a problemelor de mediu în cadrul diferitelor discipline de învățământ, cât și
printr-o varietate de activități extracurriculare organizate cu elevii, vizite tematice, drumeții,
excursii, acțiuni de ecologizare.
Noi, cadrele didactice, avem datoria să-i familiarizăm pe copii cu problemele de mediu,
să le arătăm ce e bine și ce e rău pentru a ajuta natura, să înțeleagă de ce e bine să fim în strânsă
legătură cu ea, ce dezastre se pot crea din cauza neglijenței omului, ce foloase avem de la natură,
ce ne oferă ea în schimbul ajutorului nostru. Consider că educația ecologică trebuie începută
din familie, în primul rând prin puterea exemplului și apoi prin cea a cuvântului. Copilul trebuie
educat în spiritul reciclării selective a deșeurilor (sortarea sticlelor, sortarea fierului, a hârtiei, a
materialelor din plastic) și depozitarea acestora în locuri corespunzătoare și nu la întâmplare.
Educația ecologică primită în familie constituie punctul de plecare în acțiunile ecologice inițiate
în școală.
În școala primară, elevii sunt foarte receptivi la ceea ce li se arată și li se comunică în
legătură cu mediul încojurător și, mai ales, sunt dispuși să acționeze.
Menirea școlii e să ofere elevilor cunoștințele științifice care motivează conduitele și
normele ecologice, să creeze și să organizeze activități și acțiuni educative privind mediul
înconjurător. Astfel, condus de dorința de a face mai mult cu elevii mei pentru natura frumoasă
care ne înconjoară în micul nostru sătuc de munte, am inițiat și derulat proiectul ,,Voluntari
ecologiști în acțiune” la nivelul Școlii Gimnaziale Modreni, com. Valea Salciei, Buzău. În
cadrul proiectului am desfășurat acțiuni precum: activități săptămânale de udare a pomilor și a
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florilor din fața școlii, plantarea de pomi fructiferi în curtea școlii, colectarea de peturi și deșeuri
aruncate din neglijență.
Ecologizarea zonei din jurul școli și din jurul albiei râului Câlnău s-a bucurat de o
participare entuziastă din partea elevilor și chiar a părinților. Ei au fost dotați cu saci menajeri
colorati și mănuși pentru a colecta selectiv.
In urma acestor activități, elevii au înțeles că ocrotirea naturii este foarte importantă
pentru tot ceea ce ne oferă ea și face ca localitatea noastră, aflată la izvoarele râului Câlnău și
în Curbura Carpaților, să fie din ce în ce mai mult căutată pentru aerul ozonat, pentru peisajul
minunat oferit de pădurile care ne înconjoară și pentru oamenii harnici și ospitalieri. De
asemenea, ei au înțeles că respectul și dragostea față de mediul înconjurător trebuie să ne
însoțească pe tot parcursul vieții pe toți.

33

STIMULAREA ELEVILOR PENTRU LECTURĂ
Prof. Ichim Lucica
Școala Gimnazială Modreni, Valea Salciei, Buzău

Lectura are un rol deosebit în viaţa elevilor deoarece îi determinǎ sǎ iubeascǎ cartea,
contribuie la formarea unui vocabular bogat, le dezvoltǎ dragostea pentru frumos.
De aceea, misiunea noastrǎ ca dascǎli este sǎ trezim interesul elevilor pentru citit, sǎ-i
îndrumǎm, sǎ-i stimulǎm pentru ca aceştia sǎ facǎ o pasiune pentru lecturǎ, pentru lǎrgirea
orizontului lor cultural, ceea ce se va rǎsfrȃnge pozitiv asupra vieţii şi activitǎţii lor de mai
tȃrziu.
Din experienţa didacticǎ pe care o am, pot afirma faptul cǎ interesul pentru lecturǎ se
încheagǎ în primii ani de şcoalǎ, cȃnd elevii sunt fermecaţi de universul basmelor şi al
povestirilor ai cǎror eroi îi ajutǎ sǎ înţeleagǎ prietenia, cinstea, omenia, corectitudinea, eroi ce
devin uneori adevǎrate exemple de viaţǎ.
Cartea cititǎ în copilǎrie rǎmȃne în amintire toatǎ viaţa şi influenţeazǎ dezvoltarea
personalitǎţii ulterioare a elevului. Lectura oferǎ copilului posibilitatea de a-şi completa
cunoştinţele, de a le adȃnci. Conştientizȃnd de la vȃrste fragede valoarea lecturii, elevul va fi
motivat mai tȃrziu sǎ nu o abandoneze şi în felul acesta, temelia realizǎrii sale este mai trainicǎ.
Din cărți copiii află multe lucruri despre viața animalelor și a plantelor, despre
descoperirile geografice, despre evenimentele istorice, despre frumusețile și bogățiile patriei.
În același timp, cărțile le vorbesc despre sentimentele omenești, despre dragoste și ură,
prietenie, cinste, omenie. Citirea unor cărți îi face pe școlari să fie curajoși și fermi, iar eroii
cărților – prin viața lor – devin exemple de fapte înalte, de viață și caracter și lasă urme adânci
în conștiința elevilor.
Cartea îi atrage pe elevi prin conținutul ei artistic. De îndată ce începe să citească,
copilul cunoaște o lume nouă, interesantă. El are impresia că participă la fapte vitejești și la
evenimentele din cuprinsul cărții. Pe unii eroi îi iubesc, îi simpatizează, pe alții îi urăsc. Cartea
citită în copilărie rămâne prezentă în amintire aproape toată viața și influențează asupra
dezvoltării ulterioare a personalității. Lectura oferă copilului posibilitatea de a-și completa
singur cunoștințele, de a le lărgi, de a le adânci.
Copilul trebuie cǎlǎuzit la tot pasul spre acest univers al lecturii, deoarece cartea este o
fiinţǎ care ne descifreazǎ sensul vieţii. Consider că profesorul are rol important în stimularea
interesului pentru lecturǎ care se poate realiza prin folosirea unor metode cȃt mai antrenante şi
mai atractive, prin recomandarea lecturilor potrivite vȃrstei şi intereselor elevilor. Elevul trebuie
sǎ înţeleagǎ ceea ce citeşte, sǎ deosebeascǎ ceea ce este educativ de ceea ce este dǎunǎtor, sǎ
conştientizeze cǎ o carte poate fi consideratǎ un ghid într-o cǎlǎtorie şi un bun prieten.
Îndrumarea lecturii elevilor este o acțiune dificilă și de durată. Misiunea de a se ocupa
de lecturile școlarilor o au toate cadrele didactice: învațătorii, profesorii diriginți, profesorii de
toate specialitățile. Alături de ei bibliotecarul poate organiza acțiuni pentru promovarea cărții
și stimularea interesului pentru lectură. Eficacitatea îndrumării lecturii depinde nu numai de o
temeinică documentare pedagogică și o bogată cultură generală, ci și de cunoasterea
preferințelor elevilor, care variază în funcție de vârstă, temperament, mediu social și de
ambianța colectivului școlar. Însă cel care poate influența în mod pozitiv alegerea elevilor este
profesorul de limba si literatura română. Acesta poate, la începutul fiecarui an scolar, să verifice
și să discute lecturile particulare din vacanța de vară, să recomande o bibliografie obligatorie și
una facultativă, iar la sfârșitul fiecărui semestru, să rezerve măcar o oră controlul lecturii
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suplimentare a elevilor. Este bine ca aceste lecturi să fie consemnate într-un caiet special al
elevului, jurnalul de lectură. Profesorului îi revine și misiunea de a-l învăța pe elev „cum se
citește” o carte. Am auzit destule voci care pledează pentru lectura rapidă, „cu ochiul”,
parcurgând textul prin citire verticală sau oblică. Sunt de părere că o astfel de lectură nu
contribuie cu nimic la cultura generală a elevilor.
Misiunea școlii de a-i stimula pe elevi să citească este cu atât mai grea, cu cât în unele
familii nu există modele. Dacă un copil a văzut că părinții, frații mai mari, rudele nu citesc, el
de ce să citeascã? Dacă acasă la el nu există nicio carte, el de ce să cumpere cărți? Un deziderat
al școlii este o bibliotecă personală a elevului care ar fi ideal să se constituie chiar din clasele
primare și să difere de cea a părinților. Intervenția învățătorului în clasele ciclului primar este
absolut necesară, în vederea formării gustului pentru lecturã.
Și chiar atunci când părinții sunt săraci, când n-au citit niciodată o carte de la un capăt
la celălalt, dacă existã un minim de interes pentru formarea copiilor se pot obtine rezultate
mulțumitoare. Și ce poate fi mai mulțumitor pentru un dascăl, decât atunci când vede în elevii
săi adepți ai cititului, consumatori pasionați de lectură, care pot să înțeleagă ceea ce citesc, să
deosebească ceea ce e bun, util si educativ de ceea ce e rău și dăunător, să-și formuleze clar o
opinie despre cartea citită. Lectura dezvoltă vocabularul elevilor, apelează la imaginația
copiilor, mobilizează procesele intelectuale și duce la creșterea capacității de participare
emoțională la propria acțiune de creație.
A îndruma lectura suplimentară a elevilor nu înseamnă numai a le da o lista de cărţi, ci
a le verifica constant calitatea şi cantitatea lecturilor. Aceasta oferă posibilitatea de a examina
cu discernământ ce citesc elevii şi de a lua decizii corecte. Pentru a forma buni cititori de cărţi
şi pentru a cultiva gustul pentru lectură, trebuie să existe o colaborare cu părinţii elevilor, mediul
familial poate stimula elevii în lecturarea cărţilor specifice vârstei lor.
O metodǎ extrem de interesantǎ şi atractivǎ care dă rezultate si pe care am utilizat-o este
şezǎtoarea literarǎ unde copiii pot povesti, spune ghicitori, prezintǎ dramatizǎri, întrecându-se
în interpretare frumoasǎ. Dramatizǎrile sunt mult agreate de copii deoarece se pot identifica cu
eroii poveştilor pe care le citesc.
O altă formă de îndrumare a lecturii o constituie alcǎtuirea de albume pentru scriitorii
studiaţi, cuprinzȃnd informaţii despre viaţa acestora, opere scrise, particularitǎţi ale
limbajului artistic, figuri de stil care i-au impresionat. Elevii au participat cu mult entuziasm
De asemenea, realizarea de desene inspirate din cǎrţile citite, stimulȃndu-le astfel
creativitatea şi imaginaţia este o metodă care poate să-i atragă pe elevi să citească, să
exploreze o carte pentru a găsi scene care pot fi reprezentate prin desen.
Îi mai putem apropia pe copii de lectură prin organizarea de activitǎţi constȃnd în
sortarea cǎrţilor din bibliotecǎ dupǎ tipul lor: de poveşti, de poezii, proză, romane, culegeri,
albume, în urma cǎrora elevii au sesizat diversitatea informaţiilor oferite de cǎrţi.
Cercul de lectură este profund necesar, nu numai pentru o incitare la lectură, ci şi
pentru o construire a sinelui, a personalităţii. Nu este cel mai important să îşi construiască o
bibliotecă în interiorul minţii, ci să fie capabili de reflecţie, de creativitate şi de a emite idei
originale. Iată ce rubrici ar trebui să cuprindă un model de fişă de cititor care poate fi discutată
în cadrul cercului de lectură: Cartea mea de suflet; Cartea care m-a decepţionat; Cartea după
care am alergat cu sufletul la gură; Cartea primită în dar; Cartea pe care aş uita-o în tren; Cartea
ideală, etc. Uneori chiar elevii pot recomanda anumite lecturi. Aceastǎ formǎ de stimulare a
celor mai buni cititori prin prezentarea lor în faţa clasei trezeşte şi în ceilalţi elevi dorinţa de a
citi mai bine printre a fi ales ca prezentator.
Tot în stimularea interesului pentru lectură am realizat un panou intitulat ,,Prietenii
cărții’’, pe care au fost scrise cărțile recomandate pentru a fi citite într-un semestru. Pe acest
panou am fixat și plicuri în care elevii au fost obișnuiți să introducă bilețele în care să arate ce
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le-a plăcut din cărțile citite. În acest fel am putut cunoaște preocupările elevilor, iar lectura a
putut fi orientată spre ceea ce le place.
Am popularizat întotdeauna cărțile nou apărute, elevii manifestând interesul de a
le avea și de a le aduce la școală, îmbogățindu-și astfel biblioteca personală.
Introducerea elementului de concurs le stimulează dorința de a câștiga întrecerea,
îndemnandu-i să citească cât mai mult. Concursul ,,Cine știe mai multe’’ le cere să numească
cât mai repede opere scrise de un scriitor, dar citite de ei. Câștigă cel care enumeră și cunoaște
mai multe opere. Lecțiile de sinteză sub formă de concurs ( ,,Recunoaște personajul’’, ,,Cine
știe câștigă’’ ), concentrând în conținutul lor literatura citită anterior, a dus la înțelegerea în
ansamblu a operelor mai multor scriitori.
Lectura are ca scop să dezvolte gustul elevilor pentru citit, să-i facă să iubească cartea,
să le satisfacă interesul pentru a cunoaște viața, oamenii și faptele lor. Lectura contribuie într-o
măsură însemnată la îmbogățirea cunoștințelor elevilor, la formarea unui vocabular bogat, la
dezvoltarea dragostei față de țară și la educația estetică.
De o mare importanţǎ în educarea gustului pentru lecturǎ este colaborarea dascălului cu
familiile elevilor pentru a realiza o îndrumare corectǎ şi în afara şcolii, cu bibliotecile şcolare
pentru a oferi elevilor cǎrţi potrivite vârstei, atractive, valoroase din punct de vedere literar.
Cu cât vor citi mai mult, cu atât vor înţelege copiii cǎ mare e puterea cǎrţii, cǎ acest
minunat ospǎţ al gândurilor la care este invitat în timpul liber, este un prieten în compania cǎruia
niciodatǎ nu este sigur.
Cartea – nu face zgomot, nu se supǎrǎ cǎ o ţii prea mult sub ochii tăi, nici nervi nu face
dacǎ o pǎrǎseşti. Ea te face sǎ vibrezi la ceea ce poate să-ți ofere viața, îţi lasǎ rǎgaz sǎ
meditezi, te urmǎreşte cu stǎruinţǎ în gând, te recheamǎ insistent sǎ o iei dacǎ a fost bine, dacǎ
ţi-a plǎcut.
Dacă vom reuși să trezim interesul elevilor noștri pentru citit, vom crește generații care
vor simți o ,,sete” permanentă pentru cunoaștere, ceea ce se va răsfrânge pozitiv asupra vieții și
activității lor ca adult.
Bibliografie
1. Oprea,Crenguţa-Lǎcrǎmioara, Strategii didactice interactive:repere teoretice şi practice,Bucureşti- Editura
Didacticǎ şi Pedagogicǎ,2007.

2. Cornea, Paul, Introducere în teoria lecturii, Ed. Minerva, Bucuresti, 1988

3 . Goia, Vistian, Didactica limbii si literaturii române pentru gimnaziu si liceu, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2000
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PROGRAMĂ DE OPŢIONAL LA LIMBA FRANCEZĂ
Lincă Ramona

NOTĂ DE PREZENTARE:
Opționalul „Chanter, jouer, dessiner, dans la classe de FLE” a fost creat pentru elevii
clasei a VI-a, nivelul A1+ și se va parcurge într-o oră pe săptămână, timp de un an școlar. El își
propune dezvoltarea competențelor de comunicare în limba franceză și dezvoltarea interesului
pentru cultura și civilizația Franței, prin activități ludice, antrenante, care corespund nevoilor și
intereselor elevilor. Programa de opțional cuprinde nota de prezentare, competențele generale
vizate, competențele cheie, activități de învățare, sugestii metodologice și bibliografie/
sitografie. De asemenea, ea vine în completarea programei de trunchi comun, prin conținuturile
pe care le detaliază.
Se ştie că jocul, muzica, desenul sunt activităţi esenţiale din viaţa unui copil. Ele ajută
copilul să se dezvolte atât fizic cât şi emoțional, îl încurajează să lucreze în echipă, îi stimulează
memoria şi creativitatea.
Profesorii trebuie să înţeleagă interesul elevilor pentru astfel de activităţi şi să folosească la
clasă cât mai multe activităţi ludice, astfel încât aceştia să înveţe jucându-se şi să se joace
învăţând.
În ceea ce priveşte desfăşurarea orelor de limbi străine, jocul didactic, audiţiile
muzicale, vizionarea unor filme de animaţie, realizarea unor desene sau afişe tematice, sunt mai
mult decât necesare. Ele fac trecerea de la învăţământul tradiţional la cel modern, atrăgându-le
atenţia elevilor, motivându-i să înveţe, făcând ca orele să devină mai agreabile şi distractive, pe
înţelesul tuturor. Astfel de activităţi utilizate în cadrul orelor de limbi străine, îi determină pe
elevi să folosească cât mai des vocabularul respectiv şi regulile gramaticale, dezvoltă spiritul
de echipă, atenţia şi capacitatea de concentrare a elevilor.
Din experienţa profesională proprie, pot spune că elevii învaţă desenând, recitând,
cântand, rezolvând ghicitori sau integrame, vizionând filme etc.
În concluzie, cu cât ora este mai plăcută, mai antrenantă, cu atât elevii sunt mai motivaţi să
înveţe cu plăcere şi cu interes o limbă străină.
COMPETENŢE GENERALE:
1. Receptarea mesajelor orale în situații de comunicare autentică.
2. Comunicarea in limba franceză.
3. Receptarea mesajelor scrise de pe diferite materiale suport.
4. Exprimarea scrisă in limba franceză
CONPETENȚE SPECIFICE ȘI ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE:
1. Receptarea mesajelor orale în situații de comunicare autentică
COMPETENȚE SPECIFICE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
1.1. Identificarea semnificației globale a - Audiții muzicale
unor mesaje orale din cântece, filme de - Vizionare de filme, reclame
animație, podcasturi, reclame etc
- Ascultarea unor cântece, podcasturi etc
2. Comunicarea în limba franceză
COMPETENȚE SPECIFICE

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
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2.1. Participarea la scurte conversații,
dialoguri, utilizând expresii și enunțuri
întâlnite în textele cântecelor, poeziilor,
filmelor etc
2.2. Citirea unui text informativ simplu și
scurt.
2.3. Reproducerea unor mesaje scurte,
respectând pronunția, cu ajutorul jocurilor
didactice.

- Repetarea, cu ajutorul profesorului, a unor
cuvinte, propoziții, fragmente din cântece,
reclame;
- Recitare de poezii;
- Lectura cu voce tare a unui scurt text (anunţ,
reclama, mesaj electro-nic);
- Jocuri de rol, exerciții de dicție, exerciții cu
frământări de limbă etc.

3. Receptarea mesajelor scrise de pe diferite materiale suport
COMPETENȚE SPECIFICE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
3.1. Identificarea informațiilor esențiale într- - identificarea unor informații simple pe
un text citit pe diferite suporturi.
diferite suporturi (afișe, postere, reclame, email etc)
- exerciţii variate de identificare a unor
informații simple din text: exerciții de
completare, de asociere cu o imagine din
text, de tip adevărat/fals, cu alegere multiplă.
- realizarea unor desene pe baza unor
instrucțiuni scrise simple.
4. Exprimarea scrisă in limba franceză
COMPETENȚE SPECIFICE
4.1. Utilizarea unor cuvinte (sintagme,
enunţuri etc) în contextele diferite ale unor
jocuri didactice.
4.2. Redactarea unor mesaje scurte și simple

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
- completarea unor fișe de lucru cu jocuri
didactice diferite, precum: integrame,
anagrame, ghicitori, șarade etc.
- completarea unor afișe publicitare, cărți
poștale, fișe de identitate ale unor personaje;
- realizarea unor desene, machete, postere,
felicitări, însoțite de scurte descrieri, mesaje.

ORGANIZAREA TEMATICĂ:
I. Jocuri didactice: loto, ghicitori, integrame, anagrame, şarade etc
II. Cântece/Audiţii muzicale:“La reine des neiges”(Frozen),“Savez vous planter les choux?”;
”Bonjour, comment ça va?”; “Vive le vent”; „1,2,3, Nous irons au bois”, “Mon beau sapin”
etc
III. Vizionare de filme (secvenţe din filme) de animaţie/ reclame: “Astérix et Obélix”, “Rio”,
“Le Petit Nicolas”, “Le Petit Prince” etc.
IV. Desen şi bricolaj: confecţionarea de felicitări pentru Crăciun, Paşte, Ziua Mamei, realizarea
unui afiş cu simbolurile Franţei, a unei machete cu Turnul Eiffel etc.

SUGESTII METODOLOGICE
Opționalul se va desfășura timp de un an școlar, 30 de ore organizate din prezenta
programa și 4 ore la dispoziția profesorului, pentru activități legate de diferite evenimente,
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precum: Ziua Profesorului de limba franceză, Ziua Limbilor străine etc. Proiectarea
activităților, succesiunea de parcurgere a acestora, resursa de timp, vor fi planificate într-o
manieră flexibilă, in funcție de nivelul de achiziții al elevilor.
Locul de desfașurare al activităților este sala de clasă a elevilor sau sala TIC, unde
există dotare cu mijloace didactice diverse: calculator, videoproiector, tablă inteligentă,
flipchart, imprimantă, mijloace care vor îmbogăți instruirea interactivă. La acestea se adaugă
cele din colecția profesorului: imagini tematice, cărţi/reviste, CD-uri, fişe de lucru, documente
autentice, machete, planşe tematice, jocuri didactice, cartonașe tematice etc.
Specificul disciplinei impune ca metode de predare – învăţare: conversaţia, descoperirea,
exercițiul, jocul didactic, proiectul de grup, audiții sau vizionări dupa diferite suporturi didactice
etc.
Modalitati de evaluare: feedback oral, teste, grile de evaluare si autoevaluare,
portofoliu tematic al clasei (individual şi de grup), proiecte de grup (album cu fotografii, afiș
tematic), expoziția (de felicitări, desene, machete), mini-serbare de Crăciun.
Bibliografie/ sitografie
Teres Siek-Piskozub, Jocuri si activitaţi distractive în învățarea limbilor straine, Editura Polirom, 2008;
Gina Belabed –„Activités thématiques” - exerciţii de vocabular pentru clasele V-VI, Editura Booklet,
2017;
Popescu, Alexandra-Doina -“La joie de reciter, chanter, lire”. Limba franceză pentru 8-15 ani. Poezii,
cântece, texte literare, Editura Corint, Bucureşti, 2007;
Tagliante, Christine (2005) - L’évaluation et le Cadre européen commun, CLÉ International, Paris;
“C’est à ton tour!” - 101 jeux pour enfants francophones adaptables au Fle;
„Le Messager” – revue de l’association roumaine des professeurs de français;
www.lepointdufle.net
www.imagier.net
www.languageguide.org
www.touslespodcasts.com
www.wikimini.org
www.hugolescargot.com
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DASCĂLUL – MANAGER AL CLASEI DE ELEVI – MANAGER AL CALITĂȚII
Lutaniuc Maria

Dascălul este manager al clasei de elevi. El este lider numit. Reunește și transformă din
perspectivă proprie resursele materiale și umane cu care lucrează. Dascălul este un adevărat
profesionist conducând și decizând, organizând, influențând, consiliind și controlând, apreciind
și îndrumând. El este un model de conduită civică și morală. El este responsabil pentru
asigurarea unui climat psihosocial favorabil dezvoltării personalității elevilor ajutând la
îmbunătățirea relațiilor interpersonale în cadrul și înafara grupului.
Comunicarea ca element al managementului clasei de elevi.
Întreaga activitate a clasei de elevi este organizată de dascăl, cu consultarea membrilor
grupului și cu delegarea responsabilităților în rândul elevilor. Comunicarea este elementul
esențial și trebuie înțeleasă ca proces ce se desfășoară de la dascăl la elev. Comunicarea trebuie
să fie deschisă, sinceră, nestresantă pentru ca mesajul să fie corect perceput și liber acceptat.
Comunicarea calitativă creează un climat afectiv al clasei care facilitează actul
educațional. El se realizează ca rod al relației dascăl – elev pentru care cei doi factori
conlucrează. Contribuția dascălului este foarte importantă în acest sens deoarece el trebuie să
încurajeze și să susțină o reală și corectă apropiere a elevilor față de el și unii față de ceilalți.
„Tonul face muzica” este cea mai relevantă expresie care caracterizează calitatea comunicării.
Rolul managerial al dascălului este întreprins mereu prin activarea tuturor factorilor cu voce
blândă dar fermă, cu expresii corecte spuse la momentul potrivit și cu nuanțarea necesară
conform situației. Având în vedere scopurile educației putem constata că rolul managerului
clasei de elevi, dascălul, este unul foarte complex, important dar și foarte frumos.
Personalitățile total diferite adunate într-un singur grup nu pot fi transformate într-un tot
unitar decât cu talent. Managementul clasei de elevi este o artă manifestă a marelui artist numit
„dascăl”. Multitudinea personalităților se dezvoltă separat și împreună. Este necesar ca dascălul
să realizeze elemente unitare în fiecare exponent. Prin tonusul pe care îl imprimă grupului,
dascălul poate realiza un climat favorabil sau defavorabil educației. Educație înseamnă formare
de personalități, de priceperi și deprinderi și de asimilare de noi cunoștințe. Pentru ca toate
aceste deziderate să fie realizate de la început este necesar un climat special. Acesta este format
din baza materială, din cea umană dar și din cea socială. Toate sunt la fel de importante formând
împreună un lanț puternic ce trage copilul către devenirea sa umană adultă.
Dascălul trebuie să știe să motiveze fiecare elev, adaptându-se fiecăruia. Trebuie să știe
să influențeze elevii în mod direct, corect și concret. Viața lui este în continuă schimbare adusă
cu fiecare ființă care îi intră în mâini.
Dascălul este obligat să învețe să cunoască grupul ca interrelaționalitate a ființelor
umane care îl formează. Prin acțiunea sa pedagogică dascălul își propune anumite scopuri
conforme scopurilor educației și prin stabilirea lor el își formează un rol. Rolul său se multiplică
și se diferențiază în funcție de indivizi apoi de mediu și de multitudinea factorilor care formează
cadrul educațional.
Dascălul organizează clasa de elevi. Este persoana care trebuie să știe să ofere fiecărui
element locul său în cadrul clasei, în spațiu și timp. El trebuie să învețe cum se potrivesc sau nu
copiii pentru a favoriza un crescendo frumos al omului.
Dascălul comunică. Comunicarea se realizează pe toate palierele posibile. Comunică și
cu elevii dar și cu ceilalți parteneri implicați în procesul educativ: părinți, autorități etc. el
comunică elemente care urmează să-i formeze pe elevi atât ca indivizi sociali cât și ca indivizi
culturali. Orice tip de comunicare abordat de dascăl se face atât conform
programei/curriculumului cât și conform particularităților individuale întâlnite în cariera sa.
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Dascălul mediază. El are rolul de formator dar într-o relație apar diferite situații care
implică acțiuni speciale de comprimare sau decomprimare a stărilor. Fizic, mediază o relație
pozitivă sau identifică o posibilă formare a unei relații pozitive, psihic, mediază formarea sau
deformarea unei situații de limită. Conform înțelepciunii chineze conflictul înseamnă minus și
plus în același timp. Înseamnă război și oportunitate. Dascălul, manager talentat, trebuie să
stingă conflictul dar și să identifice oportunitățile ca urmare a conflictului. Aproape paradoxal,
dascălul trebuie să facă focul să nu mai ardă și să mistuie, să transforme în cenușă ceva ci să
transforme elementele care ard într-un nou element, mai bun. Ca și cum ai băga fierul brut în
foc și, prin prelucrare, ar trebui să scoți din el o operă de artă. Ca și cum ar trebui să bagi în apă
un vas murdar și să-l scoți mai frumos chiar decât a fost când era nou.
Dascălul conduce. El conduce și mediază conflictul dincolo de situațiile de pace pentru
că acelea – situațiile conflictuale – sunt adevăratele demonstrații ale talentului de manager ale
unui dascăl. El utilizează elementele negative poate în scop pozitiv, favorizează prin artificii
bine puse la punct pătrunderea luminii într-o situație dată chiar dacă aceasta se arată a fi dificilă,
moderează închegarea unor relații importante cu o durabilitate în timp sau potențiale
reconstrucții. Doi sau mai mulți exponenți ai unui conflict pot denota fie caractere foarte
puternice fie potențialități conflictuale. În fiecare conflict sunt implicați membri direcți dar și
indirecți. Cei care participă în mod direct în conflict sunt susținuți de alți membrii indirecți care
influențează ori poate fi influențat. Pozitiv dacă cel susținut apreciază susținerea sau negativ
dacă cel ce susține devine victimă colaterală.
Dascălul este cel care urmărește stingerea conflictului și transformă elementele care îl
alimentează în indivizi ale căror aparente defecte se transformă în indivizi cu calități realmente
folositoare societății. El îndrumă întreaga activitate desfășurată de elevii unei clase atât cea de
formare comportamentală cât și cea culturală.
Dascălul controlează. Înafară de îndrumarea propriu zisă a elevului dascălul trebuie să
controleze permanent și susținut întreaga viață de școlar a copilului. Controlul manifest este
îndreptat în mod corect prin familie spre copil pentru devenirea sa individuală.
Managerul evaluează atât pre criza – elementele care pot conduce către criză – dar mai
ales elementele de suport pe care le poate folosi în stingerea conflictului ca rezultantă a unei
situații de criză. Apoi managerul trebuie să considere toate elementele necesare
supraviețuitorilor. În managerierea unui conflict, dascălul trebuie să dialogheze cu toate
entitățile implicate deoarece este necesară adoptarea celei mai bune măsuri. Într-o situație de
criză managerul – dascălul este foarte solicitat să coopereze pentru ca împreună cu părțile
implicate să poată aplana conflictul sau chiar stinge în situația fericită și fără victime colaterale.
El stimulează atât dezvoltarea bio-psiho-socială a copilului cât și educația sa din punct
de vedere cultural dar mai ales are nevoie de reale abilități pentru stimularea găsirii soluțiilor
în situațiile de criză, conflict. În cazul în care găsește soluțiile cele mai bune el trebuie să ajute
la punerea lor în practică. Numai o minte bine coordonată în acțiune face ca un dascăl să fie un
manager de succes. De asemenea coordonarea fiecărui element al conflictului se realizează de
pe paliere diferite deoarece personalitățile, temperamentele, caracterele indivizilor sunt diferite.
Ei vin fiecare din mediul său de viață dar se și întorc acolo. Orice persoană are nevoie de
orientare. Indiferent de situație, de mediu, talent, influențe sau facilități un copil trebuie orientat.
Această calitate intră tot în atribuțiile manageriale ale dascălului. El trebuie să „vadă” calitatea
existentă în copil, să o stimuleze și să îl orienteze către cea mai bună și mai potrivită carieră în
viață.
Dincolo de orientarea combatanților implicați în conflict stă scopul primordial al
educației și anume acela de formare a tânărului pentru viața socială. Este necesar ca fiecare
exponent al acțiunii educative să fie suficient de conștient de rolul său. Mă refer doar la dascăl
și elev deoarece familia și restul exponenților nu fac obiectul acestui subiect.
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O altă calitate a dascălului ca manager al clasei de elevi este aceea de a caracteriza
fiecare elev în cel mai corect și folositor mod. Caracterizarea se face în cunoștință de cauză
după o îndelungă observare a copilului. Fiecare elev are propriul său ritm și este o entitate în
sine până la urmă care are nevoie de resurse specifice, uneori chiar personalizate pentru a deveni
un membru al societății suficient de bun pentru a face parte din aceasta. Totul poate fi interpretat
și caracterizat în folosul copilului. Dacă talentele și abilitățile dascălului sunt suficient de bine
dezvoltate acesta se poate detașa de toate impedimentele care intervin în relația dintre el și elev
și poate face din acesta o persoană cu adevărat bună și demnă.
Pentru un management corect este necesar ca managerul să cunoască și să respecte o
serie de principii. Acestea îi pot îmbunătăți considerabil activitatea constituind o serie de puncte
fòrte în meserie.
Cunoaștere, creativitate, comunicare.
Managerul trebuie să știe ce să spună, cum, când și cât. Trebuie să își proiecteze toată
activitatea dar mai ales trebuie să știe ce tipologii manageriază. Este important să transforme
„tot răul în bine”. Managementul trebuie să fie continuu, unitar și sistematizat, iar pentru aceasta
managerul trebuie să fie automotivat în acțiunile sale, trebuie să își dorească să fie acolo, să
caute în el resursele necesare pentru a fi zilnic un artist performant. Managerul – dascăl de
succes – trebuie să posede un ansamblu de elemente intersectate păstrând permanent un
echilibru. Posedând mereu mijloacele necesare cunoașterii pedagogice el învață cum să aleagă
– la momentul oportun – cele mai bune soluții la problemele care apar în activitatea curentă la
clasă.
Acțiunile sale au putere, el reprezintă o autoritate, are legitimitate în scopul său. El însuși
trebuie să facă un exercițiu de imaginație și să-și răspundă unor întrebări suficient de juste
pentru această meserie. De cine ascultă el în viață ? De cel puțin o persoană mai bună și mai
merituoasă decât el !; Pe cine urmează în propriile decizii ? Pe cel puțin cineva care are mai
multă experiență dar și care demonstrează onestitate și corectitudine !; Care sunt elementele și
aspectele importante care îl motivează ? Dragostea – cel puțin față de meserie, dorința – cel
puțin pentru a face carieră, dorința – cel puțin de a forma oameni pentru viață !!!
Un principiu foarte important în exercitarea funcției de manager al dascălului este acela
al liberei alegeri. Atât pentru sine cât și pentru elevi. Oferirea libertății de alegere elevilor duce
la o creștere a motivației și a implicării acestora. Unele lucruri interzise induc elevului o stare
de reactanță psihologică iar aceasta trebuie evitată. Elevul trebuie ajutat permanent să își câștige
autonomia și independența. Dascălul trebuie să fie foarte atent la prima impresie pe care o lasă
dar să nu se lase el însuși influențat în deciziile sale de prima impresie asupra clasei. De
asemenea, trebuie să fie familiar cu copiii, să îi ajute, să socializeze, să devină o persoană de
încredere pentru ei.
Ambianța fizică și psihosocială pe care o creează și o menține el este un factor
catalizator dar dacă nu are un sens pozitiv poate fi și un factor frenator.
Există un efect folositor în slujba managerului clasei de elevi, de inspirație medicală și
anume „efectul placebo”. Acesta presupune a te gândi că o anumită relație – în acest caz – va
merge foarte bine și în realitate așa va fi deci dacă va crede cu putere că întreaga sa relație cu
clasa va fi pozitivă și are toate șansele ca așa să fie.
Cu cât își va cunoaște mai bine elevii din clasă cu atât îi va înțelege mai bine iar ei vor
fi mai deschiși în a-l asculta, cu cât va încerca să vadă lumea prin ochii elevului cu atât va crea
o conexiune emoțională tot mai puternică și mai reală.
Există – cu siguranță – un principiu personal de bază pe care dascălul îl abordează în
postura sa dar trebuie să urmărească mereu adaptarea și să nu-i fie frică să-l modifice în funcție
de acțiuni și circumstanțe dar cu multă sinceritate, flexibilitate și încredere.
Un manager bun facilitează afirmarea unui angajat. Sigur că aici este vorba despre o
organizație diferită de Instituția numită Școală dar de ce ar fi altfel în cazul unei clase de elevi
42

?! adevărata solicitudine a elevului intervine când dascălul îi face mici „servicii” ascultându-l
și dându-i posibilitatea să demonstreze cine și cum este el.
Succesul sau insuccesul unui management al clasei de elevi intervine cu siguranță în
momentul conștientizării și înțelegerii în profunzime a locului și rolului dascălului. Astfel,
acesta transmite un mesaj verbal însă trebuie să urmărească o concordanță între acesta și cel
nonverbal pentru că altfel mesajul inițial se denaturează, poate induce confuzie și compromite
eficiența comportamentului. Mesajul – fiind rodul comunicării – este produs al dialogului,
acesta trebuind să fie analizat, echilibrat, atât prin limbaj directiv cât și non directiv pentru
siguranța unei comunicări eficiente.
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PROFILUL PSIHOLOGIC AL COPILULUI DE VÂRSTĂ PREŞCOLARĂ
Prof. înv. preșcolar Meiroșu Ionela

Ρеrіоada рrеşсоlară еѕtе ѕосоtіtă în dерlіn aсоrd dе сătrе ехреrțі „una dіntrе реrіоadеlе
dе іntеnѕă dеzvоltarе рѕіhісă dеоarесе, рrіn fоrța ехеrсіtată dе ѕtruсturіlе ѕосіalе, сulturalе,
abѕоrbţіa соріluluі în іnѕtіtuţііlе рrеşсоlarе ѕоlісіtă tоatе роѕіbіlіtaţіlе luі dе adaрtarе,
dіfеrеnţеlе dе сеrіnţе dіn gradіnіţă şі dіn famіlіе сеr о maі marе varіеtatе dе соnduіtе” [3,108].
În aсеlașі tіmр, соntradісţііlе dіntrе ѕоlісіtarіlе ехtеrnе şі роѕіbіlіtăţіlе іntеrnе dеvіn aѕtfеl maі
aсtіvе, aсеѕtеa соnѕtіtuіnd рunсtе dе рlесarе реntru dеzvоltarеa ехрlоzіvă a соmроrtamеntеlоr,
a соnduіtеlоr ѕосіalе dіfеrеnţіatе, a învățărіі unоr mоdalіtățі dе еfесtuarе dе dіvеrѕе aсtіvіtăţі,
a dоbândіrіі dе abіlіtaţі înѕсrіѕе în рrоgramеlе gradіnіţеlоr.
Іntеgrarеa în grădіnіţă ѕе faсе сu оarесarе dіfісultatе la aсеaѕtă vârѕtă, dată fііnd
dереndеnţa
marе a соріluluі рrеşсоlar mіс faţă dе mama ѕa şі dе ambіanţa famіlіală.
Іnѕtabіlіtatеa рѕіhоmоtоrіе, anхіеtatеa еvіdеnt сrеѕсută în ѕіtuaţіі în сarе рrеșсоlarul ѕе
dеѕрrіndе dе mеdіul famіlіal соntrіbuіе la adaрtarеa dіfісіlă a соріluluі la соndіţііlе dе
grădіnіţă. Αdaрtarеa еѕtе сu atât maі dіfісіlă, сu сât соріlul nu ştіе înсă ѕă ѕе ехрrіmе dеѕtul dе
сlar şі nu înţеlеgе рrеa bіnе се і ѕе ѕрunе.
Ρrеşсоlarul mіс еѕtе іnѕtabіl, fоartе іmрrеѕіоnabіl, рlângе râzând şі trесе uşоr dе la о
dіѕроzіţіе la alta. Durеrеa ѕa, сa şі buсurіa, ѕunt ехрlоzіvе, tоtalе. Ѕрrе 4 anі, соріlul dеvіnе
maі рutеrnіс, dar şі maі nеîndеmanatіс, іar mіşсărіlе ѕalе dеvіn maі brutalе. Ρеrіоada рrеşсоlară
роatе fі îmрarţіtă în trеі ѕub-реrіоadе: „a рrеşсоlaruluі mіс (3-4 anі); a рrеşсоlaruluі mіјlосіu
(4-5 anі); a рrеşсоlaruluі marе (5-6 anі)” [4,39].
În реrіоada рrеşсоlară mіјlосіе, соріlul travеrѕеază un uşоr рuѕеu dе сrеştеrе. Ρе рlan
рѕіhоlоgіс „ѕе іntеnѕіfісă dеzvоltarеa lіmbaјuluі (întrе 3 ѕі 5 anі ѕе înѕușеѕс сam 50 сuvіntе ре
lună). Εѕtе еvіdеntă dеzvоltarеa autоnоmіеі рrіn рrоgrеѕеlе се ѕе rеalіzеază în рlanul
dерrіndеrіlоr alіmеntarе, dе îmbrăсarе, іgіеnісе. Ѕе іntеnѕіfісă dеzvоltarеa соnştііnţеі dе ѕіnе,
faрt се ѕе ехрrіmă рrіn сrеştеrеa ороzabіlіtaţіі, a bravadеі, a dоrіnţеі dе a atragе atеnţіa aѕuрra
ѕa.
Rесерtіvіtatеa соріluluі faţă dе habіtuѕurіlе соnѕеrvatе dе famіlіе şі aроі dе grădіnіţă
сrеştе - соріlul îşі înѕuşеştе rеgulіlе ѕресіfісе іmрlісatе în соnvіеţuіrеa dіn aсеѕtе соlесtіvе.
Соріlul dеvіnе maі ѕеnѕіbіl la ѕеmnіfісaţіa еvеnіmеntеlоr. „Соnduіtеlе luі dеvіn maі nuanţatе
şі înсоrроrеază maі numеrоaѕе rеaсţіі şі adrеѕărі rеvеrеnţіоaѕе, dar сrеştе şі fragіlіtatеa ѕa
afесtіvă” [3,110]. Îі рlaс роvеştіlе, рrеzіntă іntеrеѕ реntru сărţі сu іmagіnі, реntru dеѕеn,
mоdеlaј, јосurі сu сuburі, tеatru dе рaрuşі оrі dе marіоnеtе, ΤV., dеѕеnе anіmatе еtс. Vârѕtă
сuрrіnѕă întrе 3-6 anі еѕtе “реrіоada în сarе în vіaţa соріluluі au lос рrоgrеѕе rеmarсabіlе, în
tоatе рlanurіlе dеzvоltărіі luі: ѕоmatісе, рѕіhісе, сât şі în рlanul vіеţіі rеlaţіоnalе. Ρrоgrеѕеlе
vоr fі fundamеntul înѕuşіrіlоr рѕіhісе naturalе, în рrосеѕul aѕіmіlărіі ехреrіеnţеі ѕосіalе, іar
соnţіnutul şі сalіtatеa aсеѕtоra vоr fі сultіvatе ѕub іnfluеnţa mеdіuluі şі a aсţіunіі еduсatіvе ре
сarе о ехеrсіta aсtіvіtăţіlе dіn grădіnіţă” [3,112].Іntrarеa соріluluі în mеdіul nоu al grădіnіţеі
faсе сă оrіzоntul luі dе сunоaştеrе ѕă ѕе ехtіndă în afara сadruluі rеѕtrânѕ al famіlіеі şі ѕă fіе
рuѕ în faţa unоr соndіţіі şі сеrіnţе nоі, mult dеоѕеbіtе dе сеlе dіn реrіоadă antеrіоară.
Ѕоlісіtărіlе şі nоutatеa соndіţііlоr dе рrоtесţіе şі afесţіunе îl faс ре соріl ѕă-şі mоdіfісе
соmроrtamеntul şі ѕă ѕеѕіzеzе dіvеrѕіtatеa lumіі şі vіеţіі, сărеіa vă trеbuі ѕă-і faсă
faţă.Αсtіvіtatеa dоmіnantă la aсеaѕtă vârѕtă еѕtе јосul, рrіn сarе соріlul rеda ехреrіеnţă ѕосіală
aсhіzіţіоnata, rеflесtă mоdеlе dе соnduіtă, сrееază соmроrtamеntal rоlurі, ѕtabіlеştе dіfеrіtе
rеlaţіі сu рartеnеrіі. Јосurіlе, рrіn dіvеrѕіtatеa lоr, “îmbоgăţеѕс іmagіnaţіa, соmроrtamеntеlе şі
ѕtratеgііlе mіntalе, ѕunt înсărсatе dе ѕіmbоlurі şі еmоţіі, сееa се faсе реrіоada рrеşсоlară ѕă fіе
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mіnunată vârѕta dе aur” [3,112]. Dar јосul nu еѕtе ѕіngură aсtіvіtatе, јосul ѕе îmbіnă сu
aсtіvіtăţіlе соmunе, сu aјutоrul сărоra ѕе rеzоlvă ѕarсіnі ре сarе јосul ѕіngur nu lе роatе aѕіgura.
În grădіnіţă, ѕtabіlіrеa оbіесtіvеlоr еduсaţіоnalе trеbuіе ѕă ţіnă соnt întоtdеauna dе dеzvоltarеa
рѕіhісă şі ѕă vіzеzе un nіvеl іmеdіat ѕuреrіоr al funсţііlоr рѕіhісе. Αѕtfеl fоlоѕіnd mіјlоaсе şі
рrосеdее ѕресіfісе, învăţământul рrеşсоlar îşі va rеalіza fіnalіtăţіlе.
Lărgіrеa сâmрuluі rеlaţіоnal şі dіvеrѕіtatеa tірurіlоr dе rеlaţіі îі реrmіtе рrеşсоlaruluі
dеѕсореrіrеa dе ѕіnе, dіmіnuarеa еgосеntrіѕmuluі şі сunоaştеrеa рrорrііlоr сaрaсіtăţі şі lіmіtе.
Іntеgrat în соlесtіvul dе соріі еl еѕtе рuѕ în faţa unоr nоі сеrіnţе şі еѕtе îndеmnat ѕă şі lе
înѕuşеaѕсă. Αѕtfеl aсеѕta ѕubоrdоnеază aсţіunеa ѕa unеі сеrіnţе ехtеrnе şі învaţă ѕă dеvіnă
aѕсultătоr; trерtat va dеоѕеbі сееa се еѕtе bіnе, dе сееa се еѕtе rău şі сееa се еѕtе реrmіѕ, dе
сееa се nu еѕtе реrmіѕ, dоbândіnd о anumіtă ехреrіеnta mоrală, fоrmată dіn rерrеzеntărі şі
dерrіndеrі dе соmроrtarе. Соnѕоlіdarеa aсеѕtоra vă соnѕtіtuі tеrеnul ре сarе ѕе vоr fіхa
іnfluеnţеlе ultеrіоarе alе еduсaţіеі.
Dеоѕеbіt dе aсtіvă еѕtе fоrmarеa соmроrtamеntеlоr іmрlісatе în dеzvоltarеa
autоnоmіеі, рrіn оrganіzarеa dе dерrіndеrі şі оbіşnuіnţе. Ρе рarсurѕul aсеѕtеі реrіоadе
dерrіndеrіlе ѕе vоr реrfесţіоna соntіnuu, dеvеnіnd rеlatіv іndереndеntе. La unіі, dерrіndеrіlе
ѕе fоrmеază maі raріd, іar la alţіі, maі lеnt. Ρе la 3-4 anі aрar рrоgrеѕе şі соmреtеnţе şі în сееa
се рrіvеştе соnduіta vеѕtіmеntară. Dеşі la 3 anі еѕtе dереndеnt dе adult, trерtat еl îşі înѕuşеştе
numеrоaѕе dерrіndеrі şі manualіtăţі ( funcționarea predominantă a uneia dintre cele două mâini)
dе îmbrăсarе/dеzbrăсarе. Ρână la 6 anі ѕе соnѕtіtuіе aсеѕtе соnduіtе, сarе dau оarесarе
autоnоmіе соріluluі.
Ρrеşсоlarіі dерrіnd şі aсtіvіtăţі іgіеnісе: ѕрălarеa mâіnіlоr înaіntе şі duрă fіесarе maѕă,
ѕрălarеa ре faţă, ре gât, ре urесhі, сurăţіrеa naѕuluі, fоlоѕіrеa ѕіѕtеmatісă şі соrесtă a batіѕtеі,
fоlоѕіrеa сіvіlіzată a tоalеtеі şі aроі ѕрălarеa mâіnіlоr. Αсеѕtе dерrіndеrі ѕunt nесеѕіtăţі zіlnісе
şі trеbuіе ѕă dеvіnă оbіşnuіnţе.
О altă nесеѕіtatе zіlnісă сu сarе соріlul ѕе оbіşnuіеştе, îl rерrеzіntă ѕоmnul. Оdіhna dіn
tіmрul ѕоmnuluі еѕtе іndіѕреnѕabіlă реntru о bună сrеştеrе şі dеzvоltarе armоnіоaѕă a
соріluluі. Ρе lângă rесuреrarеa fіzісă şі nеrvоaѕă, în tіmрul ѕоmnuluі:
- Ѕе rеоrganіzеază іnfоrmaţііlе şі сunоştіnţеlе aсumulatе реѕtе zі;
- Ѕе ѕtruсturеază mеmоrіa.
- Ѕе faс соnехіunіlе dіn ѕіѕtеmul nеrvоѕ.
- Hоrmоnul сrеştеrіі еѕtе ѕесrеtat în сantіtatе maі marе.
Cорііі trеbuіе aјutaţі ѕă dеvіnă реrѕеvеrеnţі, ѕă-şі fоrmеzе dерrіndеrеa dе a tеrmіna
luсrul înсерut. Τrерtat, еі ѕunt оbіşnuіţі сu еfоrturі dе atеnţіе, dе gândіrе şі ѕtăрânіrе dе ѕіnе; еі
trеbuіе ѕă-şі înѕuşеaѕсă соmроrtamеntе nесеѕarе реntru vіaţa ultеrіоară dе şсоlar.
Ј. Ρіagеt afіrmă сă рrеşсоlarіtatеa еѕtе un ѕtadіu al рrесauzalіtăţіі dе natură рrеореratоrіе.
Ρе рarсurѕul aсеѕtеі реrіоadе (3-6/7 anі), ѕе соnѕtată о сrеştеrе maјоră a сaрaсіtăţіlоr fіzісе şі
рѕіhісе alе соріluluі. Соріlul trесе рrіn еtaрa сunоaştеrіі, lărgіrеa оrіzоntuluі ѕосіal şі сultural
dіn сarе aсеѕta îşі găѕеştе mоdеlе dе vіaţă сarе îl vоr іnfluеnţa în dеzvоltarеa aсеѕtuіa. Ѕе
dеzvоltă bazеlе реrѕоnalіtăţіі соріluluі şі сaрaсіtăţіlе dе сunоaştеrе şі соmunісarе. În aсеaѕtă
реrіоadă, рrіn іntеrmеdіul grădіnіţеі şі a ѕtіmulіlоr іmрuşі dе aсеaѕta în vіaţa соріluluі, ѕе
rеmarсă о dеzvоltarе рѕіhісă şі о adaрtarе la mеdіu maі рrоnunţată faţă dе сорііі сarе nu
frесvеntеază grădіnіţa şі nu ѕunt aşa dеѕсhіşі în rеlaţіоnarеa сu сеіlalţі.
Ρеrсерţііlе vіzualе, taсtіlе şі ѕеnѕіbіlіtatеa ѕе соnсеntrеază ре ехрlоrarеa în vеdеrеa
сunоaştеrіі, a tоt сееa се îl înсоnјоară ре соріl. Ρână ѕрrе ѕfârşіtul aсеѕtеі реrіоadе, соріlul îşі
înѕuşеştе сulоrіlе dе bază, raроrturіlе ѕрaţіalе, fоrmеlе gеоmеtrісе. Ρеrсерţіa рrеşсоlarіlоr
роatе fі dіrіјată vеrbal dе adulţі (рărіnţі, еduсatоarе).
“Ρartісularіtăţіlе rерrеzеntărіі роt fі ехрrіmatе şі рrіn dеѕеnе lіbеrе alе рrеşсоlarіlоr,
сaraсtеrіzatе рrіn: nеоrganіzarеa еlеmеntеlоr dеѕеnuluі ре о tеmă dată, рutând aрărеa şі altе
еlеmеntе се nu au nісі о lеgătură сu tеma dată; еlеmеntеlе dеѕеnatе dе соріl ѕunt dіѕрuѕе ре о
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lіnіе оrіzоntală, unеlе lângă altеlе ехіѕtând şі ѕіtuaţіі în сarе соріlul рlaѕеază ѕерaratе
еlеmеntеlе unеі ѕtruсturі; nеrеѕресtarеa рrороrţііlоr; nеrеѕресtarеa реrѕресtіvеі” [1,150/151].
La nіvеlul gândіrіі, înсă ѕunt рrеzеntе сaraсtеrіѕtісі dіn реrіоada antерrеşсоlară: anіnіѕmul,
еgосеntіrmul, magіѕmul; la aсеѕtеa ѕе maі alătură о сaraсtеrіѕtісă, dеnumіtă dе Ρ. Оѕtеrrіеth
“ехсеѕ dе rеalіѕm” [2,92]. Меmоrіa рrеşсоlaruluі еѕtе соnсrеtă. Εl nu роatе mеmоra соnţіnuturі
abѕtraсtе, înѕă rеţіnе іnvоluntar оrісе îі рlaсе luі ѕau еѕtе în сadrul іntеrеѕеlоr ѕalе. Соntrіbuіnd
la соnѕоlіdarеa іdеntіtăţіі рrорrіі, duрă vârѕta dе 5 anі, ѕе соnѕtіtuіе amіntіrіlе, сaraсtеrіzatе
fііnd рrіntr-о înсărсătură afесtіvă dе amрlоarе. Ρrеşсоlarul, роatе aсum ѕă rесоnѕtіtuіе în рlan
mіntal dіvеrѕе соnţіnuturі auzіtе antеrіоr, ѕрrе dеоѕеbіrе dе реrіоada antерrеşсоlarіtăţіі, în сarе
іmagіnaţіa ѕa еra rерrоduсtіvă. Τrăіrіlе afесtіvе alе соріluluі іnfluеnţеază іmagіnaţіa aсеѕtuіa,
ѕроrіnd aştерtărіlе ѕalе şі соnturându-lе la nіvеl іmagіnatіvе. Ρrеşсоlarul îşі antrеnеază
іmagіnaţіa сrеatоarе în сadrul јосurіlоr сu ѕubіесt, al rеalіzărіі соnѕtruсţііlоr (рrосеѕ în сarе ѕе
іmрlісă şі іntraă în соnсurеnţă сu alţі соріі) şі dе aѕеmеnеa, рrіn іntеrmеdіul dеѕеnuluі (сarе
еѕtе ѕроntan şі соnсеntrat ре tеma dată, рrеzіntă еlеmеntе alе рrорrіеі реrѕресtіvе şі ѕе
înсadrеază unоr оarесarе raроrturі mеtrісе) şі al mоdеlaјuluі. Dеѕеnul еѕtе іmроrtant dіn рunсt
dе vеdеrе al ехрrіmărіі mіntalе a рrеşсоlaruluі, dеоarесе рrіn іntеrmеdіul aсеѕtuіa, еl
рrеluсrеază şі ехрunе trăіrіlе şі ехреrіеnţеlе ѕalе. ,,Ρutеm соnѕіdеra dесі, сă lumеa роvеştіlоr,
a mіraсulоѕuluі, еѕtе сâmрul lіbеrtăţіі іmagіnatіvе nеlіmіtatе, сarе реrmіtе ѕtruсturarеa unеі
atіtudіnі mіntalе сaraсtеrіѕtісе şі anumе: dоrіnţa dе a înсеrсa, dе a îndrăznі, dе a сutеza, сarе
va рrеgătі vеrіtabіla сrеaţіе dе maі târzіu” [1,171]. Τоt dіn рunсt dе vеdеrе al сrеatіvіtăţіі
соріluluі aflat în aсеaѕtă еtaрă, “fantеzіa îngăduіtă şі сultіvată la рrеşсоlarіtatе, va gеnеra
fоrţеlе сrеatоarе dе maі târzіu” [1.171].
La vârѕta рrеşсоlară ѕе соnѕtată aрarіţіa atеnţіеі vоluntarе (în ѕресіal în сadrul јосuluі) şі
a соnсеntrărіі şі ѕtabіlіtăţіі aсеѕtuіa ре рarсurѕul unеі aсtіvіtăţі, înѕă şі atеnţіa іnvоluntară еѕtе
рrеzеntă în соntіnuarе, fііnd în реrmanеnţă ѕuѕţіnută dе сurіоzіtatеa şі dоrіnţa dе сunоaştеrе a
рrеşсоlaruluі.
Dіn рunсt dе vеdеrе afесtіv, trăіrіlе рrеşсоlaruluі ѕunt maі соmрlехе, maі amрlе, maі
rеzоnantе dіn рunсt dе vеdеrе еmоţіоnal. Grădіnіţa јоaсă un rоl іmроrtant în vіaţa соріluluі,
dеоarесе în сadrul aсеѕtеіa еl іa соntaсt сu еduсatоarеa (сarе dеvіnе un adult ѕеmnіfісatіv în
еvоluţіa ѕa) şі еѕtе іnfluеnţat dе іntеraсţіunеa şі іntеgrarеa ѕa în соlесtіvul dе соріі (рrосеѕ се
роatе înlătura trерtat еgосеntrіѕmul рrеzеnt la maјоrіtatеa сорііlоr aflaţі la vârѕta рrеşсоlară).
La рrеşсоlar, tеmеlіa fоrmărіі trăѕăturіlоr dе сaraсtеr alе aсеѕtuіa еѕtе сrіѕtalіzarеa
ѕеntіmеntеlоr ѕalе, rесерtіvіtatеa ѕa la mоdеlеlе соmроrtamеntalе іmрuѕе dе рărіnţі şі
răѕрunѕul aсеѕtuіa la сеrіnţеlе іmрuѕе dе рărіnţі/еduсatоarе еtс. Dе aѕеmеnеa, faсtоrul сu сеa
maі marе рutеrе dе іnfluеnţă în fоrmarеa сaraсtеruluі соріluluі, еѕtе famіlіa. Сlіmatul famіlіal,
іnfluеnţеază trăѕăturіlе dе сaraсtеr dе сarе соріlul şі maі târzіu, adultul, va dіѕрunе. Τоtоdată,
rеlaţііlе fratеrnalе іnfluеnţеază рutеrіс сaraсtеrul рrеşсоlaruluі, роzіţіa соріluluі în gruрul dе
fraţі aduсând сu ѕіnе о ѕеrіе dе trăѕăturі dе сaraсtеr.
În dеzvоltarеa ѕосіabіlіtăţіі şі a іntеraсţіunіі сu сеіlalţі, un rоl еѕеnţіal îl arе grădіnіţa în vіaţa
рrеşсоlaruluі, aсеaѕta рlaѕând соріlul într-un mеdіu рrорісе bunеі ѕalе dеzvоltărі şі antrеnândul în aсtіvіtăţіlе dе ѕосіalіzarе şі rеlaţіоnarе.
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STRATEGIA DIDACTICĂ – MIJLOC DE STIMULARE A CREATIVITĂȚII
Prof. Miron Sorina
Şcoala Gimnazială “Aurel Vlaicu”, Arad

“Strategiile didactice sunt demersuri acţionale şi operaţionale, flexibile (ce se pot
modifica, reforma, schimba) coordonate şi adaptate la obiective şi situaţii prin care se creează
condiţiile predării şi învăţăturii, ale schimbărilor de atitudini şi conduite în contextele didactice
diverse, particulare.”
Interpretată ca mod de abordare a activităţii instructive - educative, strategia didactică
reprezintă modul de combinare şi organizare optimă a metodelor şi mijloacelor didactice în
vederea realizării obiectivelor propuse. Stimularea potenţialului creativ al elevului impune
utilizarea unor strategii care pun accent pe participarea activă a acestuia, pe dezvoltarea
iniţiativei şi a gândirii critice.
Dezvoltarea gândirii critice este un important obiectiv formativ al procesului instructiv
- educativ şi se realizează prin folosirea cu precădere a unor strategii active - participative.
Aceste strategii nu exclud pe cele tradiţionale şi reprezintă un nivel superior al strategiilor
didactice.
Metodele activ - participative crează situaţii care îl scot pe elev din ipostaza de obiect
al formării şi îl transformă în subiect al formării devenind participant activ la procesul de
educare.
În didactică, metoda, se referă la drumul care conduce la atingerea obiectivelor
educaţionale. Metodele didactice constitutie elementul esenţial al strategiei didactice, ele
reprezentând latura executorie de punere în acţiune a întregului ansamblu ce caracterizează
curriculumul şcolar, ceea ce impune o mare grijă pentru adoptarea unor metode variate,
eficiente şi adecvate nu numai specificului disciplinelor ci şi scopului general a învăţământului
şi a cerinţelor educaţionale specifice.
Didactica modernă acordă o deosebită importanţă eliminării opoziţiei dintre educaţia
formală şi educaţia funcţională. O judicioasă plasare a accentelor este în măsura să echilibreze
cele doua aspecte ale educaţiei. A spori posibilităţile de exprimare înseamnă a stimula însuşirea
cunoştinţelor necesare şi, invers, dobândirea de cunoştinţe cultivă capacităţile de exprimare
personală. Instrumentul indispensabil prin care se realizează atât acumularea de cunoştinţe cât
şi dezvoltarea acestora este limbajul – suport al gândirii şi totodată mijloc de exprimare a
cunoştinţei noastre prin vorbire şi scriere.
Fără ajutorul cuvintelor nu ar fi posibil limbajul interior şi limbajul exterior pentru că
limbajul este suportul gândirii. Compoziţiile devin astfel instrumente de neînlocuit pentru o
structurare solidă şi armonioasă a minţii. Ele sunt mijloace care asigură însuşirea conştientă şi
personal creatoare a cunoştinţelor din aria tutoror obiectelor de învăţământ.
Ceea ce îl deosebeşte pe om de semenii lui în viaţă este desigur capacitatea de a raţiona,
de a-şi pune minte în slujba scopurilor sale. Creativitatea este darul cel mai de preţ al omului
care i-a permis să făureasca primele unelte, să stăpânească o parte din natură prin ştiinţă şi
tehnică, să modifice mediul înconjurător, să pătrundă în spaţiul cosmic.
Prin creativitate se înţelege capacitatea sau aptitudinea de a realiza ceva original. Există
două nivele ale creativităţii, din punctul de vedere al relaţiei creator – creaţie – societate. Se
poate vorbi de o creativitate la scară personală în care rezultatul procesului este nou, original
doar pentru individ, fără valoare deosebită pentru societate şi de o creativitate ce oferă produse
de mare valoare socială. Creaţia este un proces complex la care participă întreaga personalitate,
pe baza acţiunii unitare a factorilor cognitivi, de personalitate şi sociali.
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La vârsta şcolară potenţialul creativ al elevului este în plină dezvoltare, chiar dacă în
timpul ciclului curricular al achiziţiilor fundamentale stă preponderent sub semnul acumulării
acelor structuri ce îi vor permite lărgirea orizontului şi recombinarile atât de necesare creaţiei.
Creativitatea fiind dimensiunea principală a omului contemporan trebuie să constituie o
problemă centrală a şcolii.
S-a confirmat experimental, însă, faptul că, randamentul şcolar, nu reflectă fidel nivelul
de creativitate al unui elev. De aceea, este greşit să încurajăm extracurricular creativitatea doar
la acei elevi care au rezultate şcolare deosebite. Einstein fusese considerat un elev slab dar a dat
mai târziu fizicii, Teoria Relativităţii!
Drept căi de depistare a potenţialului creativ al elevului putem menţiona:
Analiza realizărilor obţinute de aceştia la olimpiade, competiţii, probe şcolare cu caracter
creativ.
Testele de investigare a originalităţii.
Aprecierile proprii sau ale cadrului didactic pe baza unor chestionare.
Eseul rămâne una din formele cele mai importante de educare a limbajului.
Practicile educative de predare activă şi stimularea potenţialului creativ al elevului se
înscriu în dezideratele pedagogiei post-moderniste de cooperare şi de reflexie asupra învăţării.
Specific instruirii interactive este inter-relaţia de învăţare care se stabileşte atât între elev şi
profesor cât şi între elev-elev.
Munca activă şi creativă a elevului are la bază procedee de construcţie a cunoaşterii de
restructurare a ideilor, de regândire a gândirii. Atitudinea activă şi creatoare a elevilor este o
consecinţă atât a stilului profesorului de predare cât şi a obişnuinţei elevului de a se raporta la
sarcină. Prin felul în care solicită răspunsul la o problemă, prin felul în care organizează
activităţile de informare şi formare a elevilor, prin accentul pe care îl pune pe dezvoltarea
proceselor cognitive - aplicative profesorul influenţează, de regulă, comportamentul activ şi
creativ al elevului.
Cristalizarea unor atitudini favorabile creativităţii şi dezvoltarea proceselor de
cunoaştere implicate în creativitate se poate realiza prin folosirea predominantă a metodelor
active bazate pe problematizare, descoperire, explorare. Şi metodele expozitive cum sunt
descrierea, povestirea, explicaţia sunt absolute indispensabile din perspectiva stimulării
creativităţii.
Conversaţia îşi sporeşte valorile ei formative dacă este mai suplă, mai puţin dirijată şi
bazată pe fapte trăite de elevi. Conversaţia în grup favorizează capacitatea de comunicare,
respectul faţă de părerile celorlalţi şi dezvoltă capacitatea de observaţie, de argumentare,
încurajând tendinţa de afirmare.
Observaţia îl înzestrează pe elev cu o capacitate foarte bună de descoperire şi definire a
problemelor. Un efect deosebit în planul stimulării structurilor operaţionale şi a motivaţiei
cognitive îl are experimentul de aplicare în cadrul căruia copilul valorifică în practică
cunoştinţele însuşite şi sesizează noi cunoştinţe prin propriile acţiuni.
Problematizarea constituie metoda şi cadrul optim pentru stimularea potenţialului
creativ (pentru obiectul matematică). Această metodă ajută elevul să identifice şi să formuleze
probleme, să analizeze date, să deosebească ceea ce este important şi să valorifice experienţa
sa cognitivă.
Stimularea activismului şi a creativităţii în şcoală, presupune favorizarea unui mediu de
învăţare interactiv, incitator şi dinamic.
Condiţiile şi situaţiile specifice care pot duce la dezvoltarea spiritului investigativ a
gândirii divergente, a atitudinii creative sunt considerate următoarele:
Încurajarea elevilor să pună cât mai multe întrebări
Limitarea constrângerilor şi a factorilor care produc frustarea
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Stimularea comunicării prin organizarea de discuţii şi dezbateri între elevi, între profesori şi
elevi
Activizarea elevilor prin solicitarea lor de a opera cu idei, concepte, obiecte în vederea
reconsiderării acestora şi a emiterii de noi variante
Cultivarea independenţei cognitive a spontaneităţii şi a autonomiei în învăţare
Favorizarea accesului de cunoaştere prin forţe proprii stimulând atitudinea reflexivă asupra
propriilor demersuri de învăţare.
Lectia de predare – învăţare poate să devină o “aventură a cunoaşterii” la care elevul
participă activ după propriile puteri, întâlnind probleme şi situaţii dificile, examinând şi
descoperind soluţii plauzibile.
Predarea ca proces creativ presupune ca profesorul să medieze între elevi şi lumea care
îl înconjoară. El trebuie nu numai să organizeze spaţiul şi activitatea, ci şi să participe alături
de elevi la elaborarea cunoştinţelor; să-i îndrume cum să-şi folosească timpul, spaţiul,
materialele, să ajute elevul să extragă din experienţe informaţiile necesare, valorile şi să le
interpreteze şi evalueze.
Proiectarea activităţii didactice presupune “căutarea unei articulaţii optime” între
componentele procesului de învăţământ (obiective, conţinuturi, metode, mijloace, condiţii
socio-culturale, evaluări) pentru obţinerea unor rezultate maxime de ordin calitativ şi cantitativ.
Aceasta este, deci, o problemă de strategie, de optimizare, de valorificare la maximum a tuturor
resurselor şi condiţiilor date, opusă vechilor abordări reducţioniste preocupate doar de
descrierea conţinuturilor de predat.
În proiectarea învăţării active şi creative, se presupune anticiparea unor “strategii
manageriale deschise, aplicabile în timp şi spaţiu” prin:

Clarificarea scopului învăţării creative la nivelul interactiunii existente între:

operativitatea intelectuală – performanţă şcolară;

restructurare permanentă a activităţii de predare – învăţare – evaluare.

Stabilirea sarcinilor cadrelor didactice în condiţiile învăţării creative.

Crearea unei atmosfere afective optime, necesară pentru anularea treptată a factorilor de
blocaj (teamă, tensiune, criticism, frică).

Valorificarea psihologică deplină a corelaţiei profesor – elev la nivelul tuturor
conţinuturilor educaţiei:

Intelectuale

Morale

Tehnologice

Estetice

Fizice
Activizarea învăţării nu este sinonimă cu supraaglomerarea elevului cu activităţi, ea
trebuie înteleasă mai mult ca o intensificare a muncii profesorului de a oferi elevilor oportunităţi
de învăţare; predarea fiind activitatea prin care cadrul didactic creează condiţii favorabile
apariţiei învăţării la elevi. Valorificând o teză de bază afirmată la nivelul praxiologiei conform
căreia “Orice lucru bine făcut este un lucru nou” putem afirma că orice activitate didactică
educativă, eficientă, devine o activitate nouă care asigură adaptarea proiectului pedagogic la
situaţiile concrete ale clasei şi ale câmpului psihosocial aflate în continuă schimbare şi
transformare.
Profesorul este cel care trebuie să găsească cele mai eficiente modalităţi prin care să
stimuleze potenţialul creativ al fiecărui elev în parte. Deasemenea el trebuie să creeze un climat
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favorabil unei conlucrări fructoase între profesor şi elevi, caracterizat printr-o tonalitate afectivă
pozitivă, de exigenţă şi înţelegere, de responsabilitate.
Profesorul creativ oferă posibilitatea elevilor de a-şi spune părerea într-o atmosferă
neautoritară, promovând o atitudine deschisă, prietenoasă, elastică, pozitivă şi receptivă,
apreciind ideile bune ale elevilor şi neridiculizând nereuşitele. El trebuie să îngăduie elevului
să-şi manifeste curiozitatea, indecizia, interesul pentru schimbul de informaţii. Profesorul
trebuie să trateze de fiecare dată întrebările elevului cu interes, să respecte opiniile celorlalţi, să
întărască constant convingerile eleviilor că pot emite idei valoroase antrenându-i în procesul de
evaluare comunicându-le criteriile de evaluare şi oferindu-le timpul necesar exersării după
propriile lor capacităţi.
Pentru a stimula creativitatea elevului profesorul însuşi trebuie să fie o persoană creativă
şi activă, să manifeste un comportament şi o atitudine pozitivă în acest sens. Un cadru didactic
creativ ştie cum să folosească întrebările, fiecare act creativ începe cu întrebări dar acestea
trebuie să fie deschise, să aibe sens şi să nu sugereze răspunsuri predeterminate. Întrebarea
operaţională provoacă conduită creatoare pentru că îi aduce la explorare, dezvoltă curiozitatea
şi implicit învăţarea creativă. Misiunea cadrului didactic nu încetează odată cu terminarea
lecţiei, ci se manifestă şi dincolo de graniţele acesteia. El trebuie să cunoască potenţialul creativ
al elevului, să sesizeze manifestarile creative ale acestuia şi în afara orelor de clasă în activităţile
extraşcolare, să-l facă pe elev conştient de propriile capacităţi, dezvoltându-le capacitatea şi
obişnuinţa autoevaluării. Cadrele didactice non-creative nu numai că nu vor agrea
comportamentul specific elevului creativ, inhibând orice pornire către inovaţie, dar vor
întâmpina dificultăţi în depistarea elevilor cu potenţial creativ ridicat, subestimându-i.
Profesorul bun permite elevului să-şi asume riscuri intelectuale, să speculeze, să facă
asocieri nebănuite, oferindu-i însă sprijin în situaţii de frustrare, eşec, nesiguranţă şi
ambiguitate.
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SEMNIFICAȚIA ISTORICĂ A ZILEI EROILOR. PROIECT INOVATIV DE
ACTIVITATE DIDACTICĂ LA ORA DE ISTORIE
prof. înv. primar Morar Mirela – Sanda

La fel ca în restul Europei, în România, Zilei Eroilor i s-a conferit prin lege statutul de
sărbătoare națională. Prin acest eveniment anual sunt comemorați cei care și-au pierdut viața în
marile conflagrații mondiale (1914-1918 – Primul Război Mondial, 1939-1945 – Al Doilea
Război Mondial)), dar și cei care au pierit în Războiul de Independență (1877-1878). În
România, cu ocazia Zilei Eroilor, se comemorează și moartea străinilor căzuți pe teritoriul țării,
indiferent dacă aceștia au fost aliați sau inamici. Prin Tratatul de la Versailles, de la finalul
Primului Război Mondial, s-a introdus obligativitatea țărilor foste beligerante de a întreține
mormintele ostașilor îngropați pe teritoriul statelor respective. Astfel, mai multe acte cu valoare
legislativă au fost emise de-a lungul timpului pe teritoriul țării noastre în acest scop, indiferent
de regimul politic existent sau de modalitatea de organizare a puterii politice în stat: Decretul
nr. 1913 din 26 aprilie 1920, Legea pentru cinstirea memoriei eroilor căzuți, promulgată de
către regele Ferdinand I la 23 august 1920, Decretul nr.71/1948, Decretul nr. 117/1975, legea
nr. 48 din 30 mai 1995 și legea 379 din 30 septembrie 2003 privind regimul mormintelor şi
operelor comemorative de război , prin care se realizează o mai amplă cuprindere a tuturor
manifestărilor şi preocupărilor specifice promovării Zilei Eroilor la români.
Din punctul de vedere al demersului didactic la disciplina istorie, acest eveniment anual
poate fi marcat prin participarea la activități în afara școlii, organizate de diferite instituții ale
statului, dar și prin activități instructiv-educative asimilate orei de curs. Am pregătit
comemorarea Zilei Eroilor pentru elevii clasei a IV-a prin proiectarea unei lecții atractive de
predare-învățare și valorificare a informațiilor dobândite prin vizitele tematice reale și virtuale
la muzee, case memoriale, cetăți, castele și situri arheologice. Consider că acest proiect se poate
încadra în categoria exemplelor de bună practică, fiind în același timp și inovativ, putându-se
de asemenea constitui în într-un punct de plecare pentru profesorii care își doresc să adapteze
orele clasice de istorie calendarului comemorativ al românilor.
Din perspectiva demersului pedagogic, a strategiilor didactice concrete aplicate la orele
de istorie, nu cred că există un rețetar cu valabilitate universală. Totuși, am remarcat că
manierele moderne de desfășurare a activității de învățare, insistența asupra utilizării metodelor
activ-participative ca dialogul, conversația euristică, problematizarea, analiza și comentariul de
text, jocul de rol, dramatizarea, activitățile de tip proiect, munca în echipă sau brainstormingul, precum și alternarea formelor de activitate, astfel încât demersul pedagogic să fie centrat pe
activitatea elevilor, au rezultate foarte bune. De asemenea, pentru că metode tradiționale ca
povestirea sau prelegerea și-au demonstrat deja eficiența în timp, dar și pentru că a inova
înseamnă să avansezi fără să abandonezi complet trecutul, am încercat să îmbin armonios
metodele de predare-învățare moderne cu cele tradiționale, cu scopul creării unui scenariu
educativ cât mai veridic, cât mai plauzibil și cât mai ușor de adaptat, în funcție de nivelul de
pregătire al elevilor, dar și de resursele de care dispune profesorul din învățământul primar.
PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ LA DISCIPLINA ISTORIE,
CLASA a IV-a
Timp alocat: 50 de minute
Competenţe generale:
1. Localizarea în timp și spațiu a evenimentelor istorice studiate;
2. Explorarea surselor relevante pentru a înțelege fapte și evenimente din trecut și din prezent;
Competenţe specifice:
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1.3. Valorificarea informațiilor dobândite prin vizite la muzee. case memoriale, situri
arheologice;
2.1. Identificarea de surse istorice utilizând o varietate de instrumente, inclusiv tehnologiile de
informare și comunicare;
Valori şi atitudini:
Coerenţă şi rigoare în gândire şi acţiune;
Gândire critică şi flexibilă;
Mijloace didactice: catalog, caietele de istorie ale elevilor, un cub, videoproiector, prezentare
ppt, documentar istoric, albume istorice, portrete istorice;
Metode de predare-învăţare: prelegerea, dialogul, problematizarea, analiza și comentariul de
text, munca în echipă, brainstorming-ul, conversaţia frontală, conversaţia profesor-elev,
explicaţia, munca în echipe, Cubul, jocul de rol.
ETAPELE DE DESFĂȘURARE A LECȚIEI:
Prima etapă a lecției clasice, momentul organizatoric, poate fi realizată de către
profesor sub diferite forme, într-un timp rezonabil și suficient pentru semnalarea eventualelor
situații-problemă de către elevi.
În a doua etapă a lecției, reactualizarea cunoștințelor dobândite anterior, elevilor li
se cere ca lucrând în perechi, cu colegul de bancă, în urma realizării unui brainstorming, să
așeze pe hârtie cele mai importante personalități care au participat și care și-au pierdut viața pe
câmpul de luptă în evenimentele istorice amintite anterior. Profesorul poate observa care este
gradul de retenție al informațiilor deja predate, dar și cum și-au format elevii competența de a
lucra în perechi, de a realiza o sarcină în colaborare. Strategiile folosite de profesor sunt:
dialogul profesor-elev, munca în echipe, brainstormingul.
În etapa numită captarea atenției și introducerea temei, elevii sunt invitați să
puncteze cele mai importante evenimente istorice studiate, care au legătură și cu istoria
românilor, și să-și motiveze alegerea. Elevilor li se cere ca lucrând în perechi, cu colegul de
bancă, în urma realizării unui brainstorming, să așeze pe hârtie cele mai importante personalități
care au participat și care și-au pierdut viața pe câmpul de luptă în evenimentele istorice amintite
anterior. În această etapă a lecției, profesorul își poate propune să fie foarte persuasiv, entuziast
și convingător, cu scopul de a trezi interesul elevilor pentru abordarea unei teme diferite, care
are însă legătură cu istoria națională. Metodele folosite sunt prelegerea și conversația frontală.
Pe parcursul etapei numită dirijarea învățării, profesorul prezintă cu ajutorul
mijloacelor audio-video disponibile imagini cu cele mai importante monumente/locuri din țara
noastră care amintesc despre eroii celor două conflagrații mondiale, dar și cu câțiva dintre eroii
cunoscuți de elevi. Profesorul prezintă unul dintre documentarele disponibile pe internet despre
ceremonii prilejuite în anii anteriori de Ziua Eroilor, evidențiind rolul personalităților din
diverse domenii, instituții sau funcții publice la aceste ceremonii. Folosindu-se de imagini sau
albume istorice, profesorul prezintă semnificația, simbolul și reprezentarea temei Eroul
Necunoscut în sculpturi și statui. În această etapă a lecției, elevii pot fi invitați să își exprime
opinia despre importanța istorică a Zilei Eroilor, dar și despre existența unor monumente de tip
Eroul Necunoscut în mai multe orașe ale țării. Metodele folosite de profesor sunt: prelegerea,
povestirea, explicația, conversația profesor-elev.
Cea mai dinamică etapă a lecției poate fi cea a fixării și redimensionării cunoștințelor
predate, într-o formă atractivă pentru elevi. Astfel, profesorul pune la dispoziția elevilor un
text istoric*, tipărit sau sub formă digitală, pe care aceștia îl vor analiza în grupe, folosindu-se
metoda Cubul. Elevii vor fi invitați să rostogolească un cub confecționat anterior de către
profesor pentru a determina grupa în care sunt și sarcina de lucru, vis-a-vis de textul propus:
descrie, asociază, compară, explică, aplică, analizează. Un raportor din fiecare grupă va
prezenta răspunsul colectiv la expirarea timpului. Profesorul trebuie să se asigure că toți elevii
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au înțeles termenii textului propus, că textul nu este prea lung sau prea dificil, dar și că elevii
au înțeles sarcina de lucru din cadrul grupei în care au fost repartizați. Trebuie să se creeze acel
cadru afectiv care să le permită elevilor să se raporteze critic la ideile unui autor/istoric.
Elevii își pot însuși competența de a-și exprima păreri diferite de grup într-un mod civilizat și
neconflictual, precum și valoarea morală de a accepta diversitatea opiniilor și punctelor de
vedere. Elevii raportori pot genera răspunsul colectiv al grupului sub forma unui scurt eseu sub
forma unei creații literare – poezie sau sub forma unui joc de rol. Strategiile folosite de profesor
sunt: explicația, metoda Cubul, analiza și comentariul de text, munca în echipă, joc de rol.
În încheierea activității, profesorul recapitulează principalele subiecte abordate în
cadrul activității desfășurate. Elevii sunt invitați să ofere un feed-back al orei de istorie curente.
Elevii care s-au implicat și remarcat în mod deosebit pot fi notați. În funcție de potențialul
elevilor, profesorul poate stabili ca sarcină de lucru pentru următoarea perioadă realizarea unor
proiecte individuale sau de grup cu titlul Locuri simbolice în memoria colectivă a românilor.
Metoda de comunicare cu elvii în această etapă a lecției este comunicarea profesor-elev.
*Un text care ar putea fi propus spre analiză pentru fixarea și redimensionarea
conținuturilor studiate este un citat din opera marelui istoric A. D. Xenopol: ”Toţi românii sunt
datori să depună semnul lor de amintire şi de recunoştinţă pe mormântul fiecăruia dintre eroii
lor. Învingători sau martiri în luptele ce-au purtat, ei au cu toţii dreptul la recunoştinţa
neamului întreg, pentru ca prin braţul lor şi mai mult încă prin puternica lor amintire
împlântată în sufletul poporului, ei au lăsat un izvor de virtute, din care cu toţii au dreptul să
se întărească pentru viitor. ”
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EVALUAREA LA MATEMATICA - ÎNTRE TRADIŢIONAL ŞI MODERN
Profesor Muraru Marlena-Antoaneta

În ansamblul problematicii pe care o generează aplicarea reformei în învăţământ,
evaluarea devine o dimensiune esenţială a procesului curricular şi o practică efectivă la clasă.
Componenta de bază a reformei învăţământului, evaluarea a fost cea dintâi supusă schimbărilor,
ea aducând materialul unei diagnoze care să reprezinte punctul de sprijin pentru restructurările
ulterioare. Putem vorbi de o reformă a evoluării rezultatelor şcolare, care este, ea însăşi, o
reforma de substanţă, ţintind transformarea completă a sistemului de evaluare anterior.
Evaluarea este apreciată nu ca scop în sine ci ca un element relevant dar dependent în
complicatul proces educaţional. Evaluarea face dovada calităţii actului de predare, oglindit în
calitatea învăţării, iar elevului si familiei acestuia le dă măsura nivelului învăţării. De asemenea
ea este un continuu punct de referinţă al procesului la care participă elevul şi învăţătorul în
permanent ameliorator în pregătirea şcolarului.
“Evaluarea reprezintă un proces continuu formal sau informal de apreciere a calitătii, a
importanţei sau a utilităţii activităţii de predare-învăţare, proces desfăsurat din nevoia cotidiană
de secole, de comparare sau ameliorare a acestuia”.
Evaluarea constituie o activitate de colectare, organizare şi interpretare a datelor obţinute
prin intermediul instrumentelor de evaluare în scopul emiterii unei judecăţi de valoare asupra
rezultatelor măsurării şi adoptării unei decizii educaţionale, fundamentate pe concluziile
desprinse din interpretarea şi aprecierea rezultatelor. Ea urmează să fie realizată astfel ca ea să
sprijine actul predării, să orienteze şi să stimuleze activitatea de învăţare a elevilor şi să permită
ameliorarea continua a procesului didactic.
Componentă de bază a reformei învăţământului, evaluarea a fost cea dintâi supusă
schimbărilor, aducând materialul unei dignoze care să reprezinte punctul de sprijin pentru
restructurările ulterioare. Putem vorbi de o reformă a evoluării rezultatelor şcolare, care este,
ea însăşi, o reformă de substanţă, ţintind transformarea completă a sistemului de evaluare
anterior.
În evaluarea educaţională actuală, aflată mereu în căutare de noi modalităţi specifice
ameliorative, scalele numerice de notare intrate în tradiţie nu mai sunt de multă vreme singura
tehnică studiată de docimologia contemporană. Astfel s-au impus atenţiei teoreticienilor, dar şi
practicienilor educaţiei şi alte criterii tehnice evaluative. Tendinţa actuală în evaluarea
contemporană este aceea încurajării studiului şi aplicării tehnicilor de apreciere criterială, de
progres, de proces (formativă) sau pe obiective mai largi şi flexibile. Docimologia modernă şia conceput, apropiat şi introdus, deja în uzul curent o serie de categorii conceptuale operaţionale
specifice, dintre care: elemente de competenţă, standarde de performanţă, indicatori de
performanţă, capacităţi şi subcapacităţi, discriptori de performanţă, probe (sarcini), subiecte,
bareme de corectare, certificarea evaluativă, raporturi de evaluare, calificative evaluative etc.
Pricipalele calităţi ale acestui sistem de evaluare sunt flexibilitatea şi adaptabilitatea sa:
odată introduse modelele motrice pentru punerea în ecuaţia evaluativă a principalelor obiective
de referinţă de la nivelul curricular, precum şi a principalelor capacităţi, sistemul este capabil
de autoreglare.
Adesea evaluarea şcolară este redusa la acţiuni cum sunt “a verifica”, “a nota”, “a
aprecia”, ” a clasifica” – expresiile cele mai frecvent folosite pentru denumirea acestei activităţi.
Evaluarea modernă pune accent pe verificarea realizării obiectivelor, măsurarea rezultatelor
prin utilizarea unor procedee prin care se stabileşte o relaţie funcţională între un ansamblu de
simboluri şi un ansamblu de fenomene şi obiective sau complementare a acestora conform unor
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caracteristici pe care acestea le posedă. Măsurarea şi aprecierea servesc deciziei de ameliorare,
respectiv hotărârii unor soluţii pentru perfecţionarea procesului şi a rezultatelor.
Evaluarea tradiţională centrată pe acumularea de cunostinţe, în care notarea este un scop
în sine, un mijloc de clasificare, constituindu-se un moment separat de activitatea de predareînvăţare capătă noi conotaţii. Evaluarea actuală se realizează în vederea adoptării unor decizii
şi măsuri ameliorative, pune accent pe problemele de valoare, pe emiterea judecăţii de valoare,
ce acoperă atât domeniile cognitive cât şi pe cele afective şi psihomotorii ale învăţării scolare.
Aceasta îşi asumă un rol activ, dezvoltând mereu o funcţie de feed-back pentru elev, iar elevul
devine partener într-o relaţie educaţională ce oferă transparenţă, siguranţă, deschidere. Elevul
este evaluat pentru ceea ce ştie , nu este sancţionat pentru ceea ce nu ştie.
Învăţământul modern solicită conceperea unui nou cadru de evaluare, a unui nou sistem
de referinţă care să aibă la bază formarea competenţelor elevului. Centrarea pe competenţe este
o preocupare majoră a ultimilor ani.
Reluând în discuţie problematica reformei în evaluare la nivelul învăţământului primar se
constată nevoia unor demersuri clasificatoare, centrate exclusiv pe elementul pragmatic,
concret al modului de utilizare a descriptorilor de performanţă. Noul sistem de evaluare prin
calificative bazate pe descriptori de performanţă a însemnat schimbarea orientării evaluării
dinspre cantitativ spre calitativ; elevul devine subiect şi obiect al evaluării; nu mai interesează
ierarhizarea elevilor, încadrarea lor într-o norma statistică, raportarea la anumite şabloane, se
realizează o evaluare obiectivă (prin utilizarea a patru trepte de notare), transparenţă în notare.
Expresia terminală a operaţiei de apreciere, de emitere a unei judecăţi de valoare, în raport cu
performanţa (competenţa elevului evaluat) este exprimată prin unul din calificativele
“FB”,”B”,”S”,”I“.
Trecerea de la ciclul primar la cel gimnazial poate reprezenta, uneori, un şoc pentru elevul
în cauză. Obişnuit cu cele patru calificative, notarea cifrică poate creea elevului numeroase
confuzii în perceperea performanţelor necesare obţinerii pragului minimal. Din această cauză
aş propune, ca o părere personală, urmatoarele sugestii pentru îmbunătăţirea evaluării prin
calificative:
 realizarea unor investigaţii de amploare în rândul cadrelor didactice învăţătoriprofesori (mai ales a celor ce predau la clasa a V-a şi care pot da informaţii relevante despre
impactul trecerii de la un sistem de notare la altul);
 reelaborarea documentelor şcolare şi a descriptorilor de performanţă, pe baza
informaţiilor furnizate de cadrele didactice;
 ridicarea nivelului de diferenţiere a sarcinilor pentru calificativul “FB” – care să
reprezinte în mod real un înalt nivel de perfectionare;
La ora actuală se tinde spre o evaluare complexă, realizată prin intermediul unor
metodologii complexe, şi a unui instrumentar diversificat. Astfel s-a extins gama metodelor de
evaluare folosite de cdrele didactice la clasă, vorbindu-se insistent despre complementaritatea
metodelor tradiţionale (evaluări orale, scrise, probe practice etc.) cu altele noi, moderne
(portofoliul, proiectul, investigaţia, autoevaluarea etc.) ce reprezintă de fapt alternative în
contextul educaţional actual, când se cere cu insistenţa deplasarea accentului de la evaluarea
produselor învăţării la evaluarea proceselor cognitive ale elevului în timpul activităţii de
învăţare. Alături de metodele de evaluare tradiţionale, metodele alternative de evaluare vizează
pe lângă obiectivele de învăţare şi pe cele atitudinale şi comportamentale, metodele alternative
se utilizează la ciclul primar adaptate la particularităţile de vârstă ale elevilor, la specificul
fiecărei discipline şi la condiţiile în care se desfăşoară activitatea didactică. Ele îmbină
procedeele orale şi scrise, solicitând capacităţi, cunostinţe, atitudini şi comportamente (ca in
cazul proiectului, a investigaţiei) sau însoţesc celelalte metode de evaluare, completându-le (ca
în cazul observaţiei sistematice, a portofoliului). Autoevaluarea poate fi considerată la ciclul
primar, scop al activităţii formative si mijloc de stimulare a motivaţiei şi de autoreglare a
55

activităţii de învăţare a elevului. Utilizate într-o varietate de forme ele dau eficienţă actului de
evaluare prin compensarea dezavantajelor unor metode cu avantajele ce decurg din aplicarea
altora.
Sistemul tehnicilor şi instrumentelor de evaluare s-a îmbogăţit substanţial. În practica
evaluativă curentă dar şi în dezbaterile teoretice şi în lucrări de specialitate se solicită expres
integrarea în probele de evaluare a itemilor obiectivi, semiobiectivi şi subiectivi, în deplina
corespondenţă cu complexitatea competenţelor şi performanţelor vizate prin programe şi
manuale şcolare etc.
Tehnicile de evaluare utilizate la ora actuală sunt distribuite pe un continuum, limitat, pe
de o parte de tehnicile de testare pentru care există un model complet al răspunsului corect, iar
pe de altă parte, de tehnicile de testare pentru care nu există un model complet al răspunsului
corect. Instrumentele de evaluare sunt compuse din itemi (de diferite tipuri) care sunt într-o
legătură indisolubilă cu tehnicile şi instrumentele de evaluare.
Intr-o lume aflată în permanentă transformare, modernizarea învăţământului prin
utilizarea metodelor noi de învăţare-evaluare a unor strategii moderne, care permit reasamblări,
reajustări şi adaptări la disciplinele de învăţământ, depinde în ultimă instanţă de cunoaşterea,
de înţelegerea şi de abilitatea de a le folosi. Prin adaptarea vechilor valori la noile cerinţe ale
societăţii, cadrul didactic “nu este un simplu executant al unor prescripţii sau reţete, ci devine
factor activ al procesului de învăţământ, învaţă cu cei pe care îi învaţă, având rol de coordonator
şi catalizator al educaţiei şi instrucţiei” (Romita Jucu).
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SPECIFICUL ACTIVITĂȚII DIDACTICE SIMULTANE
Înv.Niculiță Florența

Neîntrunind numărul de copii aprobat legal pentru o clasă normală (25-30), nu se poate
constitui nicio serie de clase I-IV, integrând în fiecare clasă elevi de aproximativ aceeași vârstă
și același nivel de pregătire. Sunt situații în care toți copiii care trebuie școlarizați abia întrunesc
numărul unei clase obișnuite. Aceste situații impun organizarea unor școli cu trei, două sau
chiar un post, toți copiii din localitate fiind grupați în trei, două sau într-o singură clasă. Aceasta
creează situația predării simultane la două, la trei sau chiar la patru clase.
Dreptul fiecărui cetățean la educație și instruire obligă statul să înființeze câte o mică
școală în fiecare cătun.
Experiența a dovedit că învățătorul care lucrează simultan cu două sau mai multa clase
poate obține aceleași rezultate ca și învățătorul care lucrează cu o singură clasă prin alternarea
activității directe efectuată la o clasă cu activitatea independentă a elevilor la cealaltă clasă.
Învățătorul care lucrează simultan cu două sau mai multe clase este obligat să parcurgă
integral programa tuturor claselor cu care lucrează, la fel ca învățătorul care lucrează cu o
singură clasă. Aceasta face ca sarcinile instructiv-educative să se dubleze în sensul că trebuie
respectat planul de învățământ și programa școlară, pentru fiecare clasă, iar timpul alocat pentru
realizarea sarcinilor stabilite de aceasta este același. Lucrând cu două sau mai multe clase
combinate , specificul activității constă în alternarea activității directe cu cea independentă.
Experiența didactică a celor care au lucrat cu două sau mai multe clase a scos în evidență și
faptul că acest mod de a munci cu elevii are și urmări pozitive pentru dezvoltarea lor.
Activitatea independentă pe care elevii o desfășoară sub supravegherea învățătorului
constituie un exercițiu prețios pentru dezvoltarea inițiativei, a priceperii, de a-și organiza munca
intelectuală, precum și pentru a-și forma deprinderi privind activitatea de învățare.
În procesul instructiv-educativ pentru fiecare clasă trebuie să se realizeze prevederile
programei școlare. Este necesar ca învățătorul să depună un efort susținut ca fiecare elev să-și
însușească întreaga materie prevăzută pentru clasa respectivă, să-și formeze deprinderi de citire
cursivă, corectă, conștientă și expresivă, o exprimare orală și scrisă corectă, o scriere caligrafică
și ortografică. La matematică să stăpânească cele patru operații aritmetice, să-și dezvolte
judecata și gândirea în rezolvarea problemelor care cer una sau mai multe operații, să compună
probleme după un algoritm dat, după o formulă, sau să rezolve exerciții cu paranteze. La istorie
vor cunoaște trecutul istoric al țării iar la geografie bogățiile și frumusețile patriei.
În domeniul activității educative învățătorul desfășoară activități susținute în ceea ce
privește formarea unui colectiv unit și disciplinat, formarea de convingeri morale privind o
comportare civilizată și cultivarea dragostei pentru muncă.
Această bogată programă pe care învățătorul care lucrează simultan cu două sau mai
multe clase trebuie să o parcurgă integral la toate clasele, conduce la situația că timpul său de
lucru, și mai ales, de activitate directă cu clasa este mult mai redus. În timp ce învățătorul care
lucrează cu o singură clasă poate extinde predarea noilor cunoștințe până la 30 de minute ,
uneori și mai mult, învățătorul de la clasele simultane are secvență de muncă directă cu o clasă
de 10-15 minute și rareori 20 de minute.
Faptul că aproape jumătate din timpul de activitate instructiv-educativă se consumă
cu activitatea independentă a elevilor îl obligă pe învățător să conceapă conținutul acestei
activități și să aprecieze cu exactitate durata de execuție și gradul de efort solicitat, astfel ca
activitatea independentă să constituie una din strategiile predării și să conducă la realizarea
obiectivelor disciplinelor respective. Aceste condiții impun un efort și o responsabilitate mult
mai mare a învățătorului care lucrează simultan la două sau mai multe clase, o pregătire
minuțioasă a lecției, a conținutului activității independente a elevilor, o stabilire precisă a
sarcinilor adresate elevilor și o organizare riguroasă a întregii activități.
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Aceste condiții fac ca munca simultană să aibă anumite particularități, un anumit
specific:
- Elaborarea tuturor documentelor școlare (orar, planificare calendaristică, proiecte
de lecții) specifice activității simultane. Planificarea calendaristică trebuie să reflecte, în mod
unitar, conținuturile școlare ale celor două, trei sau patru clase cu care lucrează învățătorul,
unitatea fiind dată nu de simpla alipire a lor.
- Lecția va avea o unitate structurală, atât în proiectarea cât și în realizarea ei,
activitatea cu două, trei sau patru clase fiind o lecție unitară care se desfășoară în cele 45 de
minute.
- Învățătorul realizează programe diferite ale claselor cu care lucrează, trecând de la
o temă la alta, fapt care ridică dificultăți.
- Datorită timpului limitat pentru munca directă a învățătorului cu clasa de elevi,
ritmul de muncă este mult mai alert decât la o lecție cu o singură clasă. El acordă numai o parte
din timp activității desfășurate direct, nemijlocit cu elevii în cadrul aceleiași teme din programa
școlară, cealaltă parte fiind destinată activității independente a elevilor.
- Verificarea orală din lecția învățătorului cu o singură clasă devine sarcină de
muncă independentă pentru întreaga clasă, în lecția organizată în condițiile activității simultane
cu mai multe clase.
- Gradul de conștiinciozitate în îndeplinirea sarcinilor, ca și capacitatea de control
se situează la un nivel mai ridicat la lecția simultană. La fel și deprinderile de muncă
independentă sunt mai bine formate și mai stabilizate
- În lecția simultană se manifestă mai multă grijă pentru educarea atenției voluntare
a elevilor și a capacității de a se concentra prin crearea condițiilor pentru lucru continuu, rapid,
intensiv și adoptarea de către învățător, în activitatea directă cu elevii celeilalte clase, a unui ton
ponderat, care să nu le distragă atenția. El poate vorbi și în șoaptă cu rândul de elevi care îl
privește atunci când desfășoară o activitate directă de comunicare sau verificare.
- Fiind vorba de alternarea activității directe cu o clasă cu munca independentă la
cealaltă clasă, se impune programarea activităților astfel încât să se consume în același interval
de timp, atât activitatea directă cât și munca independentă la toate clasele care lucrează
simultan. Această alternare cere multă atenție și pricepere.
- Învățătorului care lucrează la simultan cu mai multe clase , cu elevi de niveluri
diferite, i se cere să aibă o atenție distributivă pentru ca, atunci când lucrează nemijlocit cu o
clasă, să continue să supravegheze clasa care efectuează munca independentă, uneori chiar să
intervină pentru a mobiliza la lucru elevii acestei clase.
Munca simultană cu două sau mai multe clase prezintă și unele avantaje. Numărul
mic de elevi dă posibilitatea unui contact mai frecvent al învățătorului cu fiecare elev, de mai
bună cunoaștere a personalității lor și de urmărire mai atentă a progresului școlar. Frecvența
mai mare a evaluării sporește responsabilitatea elevilor pentru activitatea de învățare.
Faptul că o mare parte din timp, învățarea se produce sub forma muncii
independente, adică sub forma exersării personale, conduce la formarea unor deprinderi
stabilizate de citire, scriere, calcul, observare ș.a. Acestea constituie o condiție personală a
succesului școlar. În multe împrejurări, în munca independentă, elevul este pus în situația de a
se descurca singur. Acest fapt duce la cultivarea spiritului de independență, de creativitate și
inventivitate, acesta căpătând încredere în puterile proprii.
Cunoscând îndeaproape personalitatea fiecărui elev, învățătorul are posibilitatea să
alcătuiască colective omogene la fiecare clasă, care să se manifeste prin colaborare și cooperare
și care să fie integrate organic în colectivul mare al claselor care-și desfășoară activitatea
simultan.
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ROLUL POVEȘTILOR ÎN DEZVOLTAREA ȘI EDUCAREA VOCABULARULUI LA
PREȘCOLARI
Prof. Paraschiv Oana-Elena

Rolul şi importanţa poveștilor, ca activităţi organizate, constă în valoarea lor cognitivă,
etică şi estetică, prin care se exercită o puternică înrâuire asupra întregii personalităţi a copiilor.
Ca metodă de expunere și comunicare de cunoștințe, dar și ca formă de dezvoltare a vorbirii, în
grădinița de copii folosim povestirea. Cu ajutorul ei, educatoarea informează copiii asupra unor
fapte și evenimente ce nu pot fi cunoscute din experiența lor personală.
Povestea se transformă într-un instrument în mâna educatoarei, o sursă de imagini
mentale ale copiilor în proces de formare şi este utilizată frecvent în anumite momente ale altor
tipuri de activităţi: la începutul activității, în timpul desfășurării lecției sau în încheiere cu
scopul fixării cunoștințelor.
La prima vedere s-ar părea că faptele narate în povestiri sunt toate veridice, dar lucrurile
nu sunt tocmai aşa, deoarece de multe ori povestitorul, pe marginea întâmplării date, mai
inventează anumite amănunte, înfloreşte naraţiunea pentru a atrage mai mult atenţia asupra
persoanei lui. Aceasta ar fi povestirea realistă care poate fi veridică, dar pe lângă ea mai există
şi povestirea superstiţioasă, povestitorii pretind că au avut întâlniri cu diavolul, dar putem
remarca că de la un anumit punct scenariul e fantastic.
Povestirea, creaţie contemporană a povestitorilor, are o existenţă efemeră dar şi o valoare
documentară preţioasă pentru cunoaşterea psihologiei populare. Naraţiunile în proză de cele
mai multe ori nu au titlu, iar povestitorii se arătau surprinşi când erau întrebaţi de numele
naraţiunii, nu o dată improvizând titlul. Există şi poveşti care au un titlu stabil „provenit din
tradiţie, acestea fiind întotdeauna naraţiuni cu un personaj bine distinct prin caracteristicile lui
care îl singularizează‟1. De obicei, personajele cu nume unic care predomină povestirea şi care
se impune fără voie, fiind eroul principal dă titlul naraţiunii (de exemplu Povestea lui HarapAlb, Făt-Frumos-din-Lacrimă). De multă vreme, s-a observat că în povestea populară există
introduceri şi încheieri versificate, pline de umor. Aceste formule iniţiale, mediane şi finale
îndeplinesc în general o funcţie de ramă, de postament, deoarece izolează acţiunea povestirii de
realitatea zilnică. Formula iniţială A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi nu s-ar povesti...
încearcă să situeze acţiunea într-un trecut îndepărtat şi să asigure ascultătorii de veridicitatea
celor narate. Formula finală e mai complexă deoarece ea are uneori două părţi: una în proză
prin care se anunţă participarea eroului la nuntă sau soarta eroilor, iar cea de-a doua, formula
finală propriu-zisă, prin care se anunţă sfârşitul basmului: Iar eu încălecai p-o şea şi vă spusei
dumneavoastră aşa sau Şi se făcu nuntă mândră şi frumoasă, cum n-a fost alta pe faţa
pământului.
În poveştile populare şi dialogul are un rol destul de important fiind considerat un
procedeu de căpetenie a stiului oral funcţional, constituind una dintre caracteristicile
primordiale ale acestor poveşti. Dialogul era folosit frecvent de către povestitorii populari, nu
doar pentru dezvăluirea conflictelor, ci şi pentru zugrăvirea stărilor sufleteşti, a frământărilor
personajelor, îndeplinid funcţia descrierii propriu-zise, atât de sumară în stilul narativ propriuzis.
Petre Ispirescu, Mihai Eminescu, Ion Creangă sunt câţiva dintre cei mai remarcabili
scriitori şi culegători de folclor pe care poporul român i-a putut avea, culegând şi scriind
adevărate capodopere, bijuterii pentru literatura română.

Ovidiu Bîrlea, Antologie de proză populară epică, vol. I, Intoducere de O.Bîrlea, Ed. pentru Literatură, 1966, p.
74.
1
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Prin conținutul lor, poveștile populare sunt pline de învăţăminte, scoțând în evidență
calități și defecte omenești, dar în același timp contribuie și la formarea personalității copiilor
cât și la dezvoltarea limbajului. Din poveşti ca Şorţuleţul, Ce-a uitat Fănucă să spună
preșcolarii desprind cu uşurinţă necesitatea unei bune deprinderi igienice şi de comportare
civilizată şi îşi formează astfel convingerea că trebuie să le respecte.
Prin expunearea poveștii într-o formă corectă din punct de vedere gramatical și stilistic,
în limbajul copiilor pătrund forme de exprimare specifice, atât ale limbajului literar, cât şi ale
celei populare (Zâna vulpilor, La scăldat, Ridichea uriașă, Boierul și păcală), diverse forme
flexionare fiind asimilate de către copii, dar în același timp ei rețin și cuvintele cu care încep şi
se încheie basmele ( „A fost odată ca niciodată”, „... şi-am încălecat pe-o şa şi v-am spus
povestea aşa”). Astfel, limba literară şi cea populară, cu mijloace stilistice proprii, intră în
limbajul curent al copiilor.
Încă de la grădiniță, preșcolarii sunt familiarizați cu structura limbii române,
expresivitatea, bogăția și corectitudinea folosirii cuvintelor, prin intermediul poveștilor spuse
de educatoare. Acestea contribuie la dezvoltarea plenară a gândirii și vorbirii lor. Prin
intermediul poveștilor Găinuşa cea moţată, Ciripel cel lacom, Coliba iepuraşului, Ursul păcălit
de vulpe, Punguţa cu doi bani, cei mici sunt învățați să nu aprobe lăcomia, necinstea, zgârcenia,
minciuna și viclenia și să se ferească de ele. Totodată, cu ajutorul altor povești Mănuşa, Iepurele
şi ariciul, Ridichea uriaşă etc., cei mici învață să aprecieze bunătatea, frumusețea prieteniei dar
și ajutorul reciproc.
Pe de altă parte, modestia, hărnicia, utilitatea muncii, bunătatea și sacrificiul părinților
pentru copii, dragostea și grija nemărginită pot fi regăsite în Nuieluşa de alun, Povestea
bradului de Crăciun, Inima mamei, Fata babei şi fata moşului, Lebeldele, Poveste cu tâlc, Cei
trei purceluşi, Zâna vulpilor, faptele, trăirile și întâmplările eroilor sensibilizând sufletul
preșcolarilor, aceștia învățând din ele că e util să fii politicos, curajos, harnic, exact ca eroii din
povești.
Prin intermediul poveștilor, copiii se transpun în lumea imaginară a eroilor, ei sunt
fermecați de întâmplările și peripețiile prin care aceștia trec. Atitudinea celor mici față de
conținutul fantastic se modifică odată cu vârsta. Preşcolarii de vârstă mică acceptă fără
discernământ critic conţinutul basmului, ca şi când acesta ar corespunde realităţii (masa
desenează, vulpea vorbește etc), cunoștințele lor relativ puține nepermițându-le să facă diferența
dintre realitate și fantezie. Atitudinea critică față de conținutul unor povești începe să se
manifeste abia de la 5-7 ani, când copilul face o distincţie între fictiv şi real.
„Cu toate acestea, datele experimentelor arată că preşcolarii reţin şi redau mai uşor
faptele cunoscute, situaţiile familiale, cu alte cuvinte tot ceea ce poate fi asociat cu experienţa
proprie. Chiar şi atunci când reproduce un basm plăsmuirile copiilor deviază în direcţia
experienţei lor de viaţă. La vârsta amintită imaginaţia copiilor suferă modificări calitative, în
strânsă corelaţie cu schimbările psihofiziologice ce au loc”2.
În concluzie rolul şi importanţa povestirilor – ca activităţi organizate – este esențială
deoarece ea constă în valoarea lor cognitivă, etică şi estetică, acestea influențând întreaga
personalitate a copiilor. Prin intermediul poveștilor se exersează vorbirea copiilor, capacitatea
de înțelegere a unui mesaj oral, se formează deprinderea de a povesti independent ceea ce au
ascultat, dar contribuie și la formarea unei exprimări corectă, coerentă şi expresivă.

2

Dumitrana, Magdalena, Educarea limbajului în învățământul preșcolar, volumul I „Comunicarea orală”, Editura
Compania, București, 1999, p.86
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CUM SUNT INTEGRAȚI ÎN SOCIETATE TINERII CU DEFICIENȚE
INTELECTUALE?
Petrescu Gabriela

1.INTRODUCERE:
Dizabilitatea descrie gradul de diminuare a uneia sau mai multor abilități, reducerea
parțială sau totală a capacității de a îndeplini o activitate în limite considerate normale pentru o
ființă umană. Boala generează dizabilitatea (diminuarea abilității) și restricția în activitate. Dacă
un individ se confruntă cu o deficiență de orice tip (lipsa unui membru, imposibilitatea de a
vedea, de a auzi etc.) ce nu îi permite să își continue stilul de viață dorit, apare dizabilitatea. În
ziua de astăzi, mulțumită tehnologiei avansate (medicale, în special) pentru unele situații putem
să nici nu mai aducem în discuție noțiunea de dizabilitate. Protezările, tehnologiile IT etc., pot
oferi o viață simplă oricui. Pentru orice tip de dizabilitate există un mijloc asistiv corespunzător
(proteze auditive pentru cei cu dizabilități de auz, fotolii rulante, cârje sau cadre de mers pentru
cei cu dizabilități de mers, bastoane albe pentru nevăzători etc.)
Dizabilitatea intelectuală se caracterizează printr-o scădere sau reducere a nivelului
intelectual al persoanei, limitare a funcțiilor psihicului și afectează persoana pe toate palierele
vieții sale: autonomie și îngrijire proprie, comunicare și relaționare interpersonală, activitate
socio-profesională, deprinderi sociale, sănătate și securitate. Dizabilitatea este unul dintre
criteriile de discriminare ce a însoțit evoluția umanității din cele mai vechi timpuri, până în
prezent. Discriminarea este prezentată adesea ca fiind orice deosebire, excludere, restricţie sau
preferinţă pe baza criteriilor rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială,
convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare
HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau
efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în
domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.
Discriminarea persoanelor cu dizabilităţi se bazează pe faptul că standardul unei vieţi
normale este să nu ai o dizabilitate. Odată cu schimbarea de paradigmă de la abordarea medicală
la abordarea socială a dizabilității, aceasta a fost reclasificată ca o problemă a drepturilor
omului, instituție a dreptului internațional. Reformele în acest domeniu au fost destinate să ofere
șanse egale pentru persoanele cu dizabilități și pentru a expune segregarea, instituționalizarea
și excluziunea lor ca forme tipice de discriminare pe criteriul dizabilitate.

2. CUPRINS:
După cum știm, au existat mereu și vor mai exista stereotipuri, prejudecăți cu privire la
persoanele cu dizabilități de orice fel și aceștia vor fi în continuare discriminați.
Se spune, și chiar crede, că integrarea copiilor cu dizabilități în învățământul de masă
reduce standardele educaționale, că persoanele cu dizabilități nu sunt integrate pe piața muncii
deoarece dizabilitatea îi împiedică să muncească, că persoanele nevăzătoare sau surde, care au
paralizie cerebrală, tetraplegie sau altă deficiență severă nu pot fi angajate în locuri de muncă
obișnuite, că persoanele cu retard mintal sau alte deficiențe mintale nu-și pot menține un loc de
muncă stabil, că persoanele cu boli mintale sunt violente și periculoase etc. Dar realitatea este
cu totul alta. În primul rând, trebuie să ajungem să-i cunoaștem și să-i înțelegem pe acești
oameni. Societatea trebuie să-i accepte și să-i ajute să se integreze în rândul ei. Oamenii sunt
ființe sociale și, ca atare, au un drept la demnitate personală, securitate socială, cetățenie și
participare deplină la activitățile civile și sociale ca membru al societății.
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Integrarea socială este adesea folosită cu sensul de includere / incluziune socială,
participare socială. Integrarea socială este un proces de incorporare, de asimilare a individului
în unități și sisteme sociale: familie, grup, clase, colectiv, societate. Integrarea semnifică faptul
că relațiile dintre indivizi sunt bazate pe o recunoaștere a integrității lor, a valorilor și drepturilor
comune ce le posedă. Când lipsește recunoașterea acestor valori, se instaurează segregarea între
grupurile sociale.
Din punctual meu de vedere, persoanele cu dizabilități trebuie să poată participa în
societate în cea mai mare măsură posibil. Aceștia ar trebui să aibă în cele din urmă posibilitatea
de a-și găsi un loc de muncă. De asemenea, ar trebui să aibă posibilitatea de a alege să locuiască
sau nu într-o casă, dacă aceasta este dorința lor. Locurile publice ar trebui, de asemenea, să fie
complet accesibile pentru ei. Includerea ar trebui să conducă la o participare sporită la rolurile
și activitățile de viață așteptate social - cum ar fi student, muncitor, prieten, membru al
comunității, pacient, soț, partener sau părinte. Activitățile pot include, de asemenea, implicarea
în activități sociale, folosirea resurselor publice, cum ar fi transportul și bibliotecile, deplasarea
în cadrul comunităților, primirea de îngrijiri medicale adecvate, relații și desfășurarea altor
activități de zi cu zi. Angajarea activă în rolurile sociale permite fiecărui individ să aibă un
sentiment de conexiune și acceptare prin interacțiunea cu alte persoane, să-și construiască
respectul de sine, contribuind la societate, și, prin urmare, îmbunătățirea calității sale generale
de viață.
În al doilea rând, persoanele cu dizabilități trebuie să fie capabile să își îndeplinească
rolul în societate. Este important să ne concentrăm asupra capacității și nu asupra dizabilității
unui individ. A fi perceput ca a nu fi normal duce la faptul că locurile publice și private,
serviciile, educația și activitățile sociale nu ar trebui să fie pentru persoanele cu dizabilități,
deoarece acestea au fost concepute pentru a servi persoanele normale. Accentul se pune pe
dizabilitate – ceea ce o persoană nu poate face, în loc să se pună accentul pe ceea ce persoana
respectivă poate face și un efect clar al acestui lucru este segregarea și marginalizarea sau
excluderea persoanelor cu dizabilități, în special a celor cu dizabilități intelectuale.
Un lucru forte important de știut este modul de comunicare cu o persoană cu un
handicap intelectual sau cognitiv. Este important să cunoașteți „vârsta mentală” a persoanei cu
care comunicați, nu „vârsta calendaristică” a acesteia. Aceste cunoștințe vă vor ajuta să utilizați
un vocabular „adecvat vârstei”. Este important să ne amintim că persoana poate avea adevarate
dificultăți în a înțelege, având un vocabular limitat, cum este cel al unui copil de cinci ani.
Utilizarea de cuvinte cheie, a principalelor concepte ale unui mesaj, poate fi folosită de
persoanele cu handicap intelectual.
Adesea, imaginea societății despre persoanele cu dizabilități este afectată de atitudini
bazate pe stigmă și discriminare, precum și idei arhaice despre dizabilitate și persoane cu
dizabilități care sunt adesea cea mai mare barieră pentru participarea lor deplină și egală în
societate. Este important de menționat că dizabilitatea face parte din condiția umană și că toți
suntem sau devenim dizabili într-un anumit grad sau altul pe parcursul vieții noastre. Prin
promovarea abilitării, se creează oportunități reale pentru oameni. Acest lucru îmbunătățește
propriile capacități și îi susține în stabilirea propriilor priorități, sunt mai bine pregătiți să profite
de oportunități, devin agenți ai schimbării și își pot împlini mai ușor responsabilitățile civice.

3. CONCLUZII:
Comportamentul angajatorilor vizavi de persoanele cu dizabilități este puternic
influențat de stereotipurile implementate la nivel social. Principala cauză a perpetuarii lor o
reprezintă slaba cunoaștere a acestei categorii de subiecți, precum și lipsa unei reale deschideri
față de politicile incluzive. Prin urmare, se impune cu necesitate o schimbare atitudinală față de
angajarea acestor persoane, deziderat realizabil printr-un program de informare a angajatorilor
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asupra caracteristicilor categoriilor de dizabilitate, asupra disponibilităților reale ale acestor
subiecți. Totodată, ar trebui avute în vedere și beneficiile angajatorului în urma angajării
persoanelor cu dizabilități.
Educația apare ca principal factor frenator în fața angajării, ceea ce denotă o
nesincronizare a sistemului de învățământ cu cerințele existente pe piața muncii. O regândire a
ofertei educaționale, a conținutului și calității acesteia ar contribui în sens pozitiv la înlăturarea
acestui neajuns.
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ORIZONTURILE COPILULUI LA FRONTIERA EDUCAȚIEI
Prof. Popa Brîndușa-Georgiana
Liceul Tehnologic ,,Mihai Busuioc”, Pașcani
„ Scopul

educației este de a înlocui o minte goală cu o minte deschisă.”
Malcolm Forbes

Tindem să atribuim un rol principal educației doar atunci când suntem mici și avem o
mai mare nevoie de ghidare și de învățare. Într-adevăr, atunci avem cea mai mare nevoie, însă
viața ne oferă prin varietatea ei, ocazia de a ne afla într-o permanentă dezvoltare și evoluție. În
consecință, ne prinde foarte bine să dobândim cunoștințe noi pentru a ne putea adapta nevoilor
noastre, aflându-se și ele în continuă schimbare. Educația este un proces ce se poate întinde pe
tot parcursul vieții, nu doar în prima parte, așa cum poate am fi tentați să credem, sau până la
încheierea ciclurilor de studiu din sfera academică. Atunci când venim pe lume, suntem extrem
de vulnerabili și neștiutori, tocmai de aceea avem nevoie de cineva mai mare, mai capabil ca
noi care să ne ofere protecția necesară și care să ne satisfacă nevoile de bază, pentru a ne asigura
supraviețuirea. Suntem în consecință total dependenți de aceste persoane, ele fiind părinții
noștri sau cadrele didactice. Odată ce ieșim din această etapă, ajungem în timp la nevoile ce
aparțin sferei de cunoaștere și explorare.
Caracteristicile societăţii actuale au schimbat radical rolul şi importanţa şcolii. Până mai
ieri singura instanţă cu rol educativ la nivel social, şcoala se confruntă astăzi cu o multitudine
de provocări. Copiii sunt, într-adevăr, viitorul, însă, tot ei fac parte și din prezent. Ei reprezintă
inovația, inspirația și schimbarea de care prezentul are atât de mare nevoie. Noi,cadrele
didactice, promovăm participarea copiilor la procesele de decizie, amplificăm vocea celor
vulnerabili și încurajăm diversitatea. Aşteptările diferitelor instanţe faţă de şcoală s-au schimbat
radical: societatea responsabilizează şcoala ca instanţă care să pregătească absolvenţi apţi
pentru integrare profesională şi socială; comunităţile vor o reprezentare autentică în şcoală;
părinţii aşteaptă ca şcoala să asigure copiilor lor educaţia pe care ei nu o pot oferi; nu în ultimul
rând, elevii aşteaptă ca să găsească în şcoală un „spaţiu sigur” pentru exprimarea propriilor
puncte de vedere și pentru împărtăşirea intereselor lor de cunoaştere. Educația depășește
limitele curriculumului școlar și tinde spre o învățare pe tot parcursul vieții. Modelarea,
formarea şi educaţia copilului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere oameni
în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a individului.
Pandemia de COVID-19 din lume și măsurile naționale necesare pentru combaterea răspândirii
virusului pot provoca perturbări semnificative în cadrul activităților de educație, formare și
mobilitate pentru cursanții, profesorii și educatori.
În cadrul celui de-al doilea Summit european pentru educație (26 septembrie 2019), sa pus accentul pe cadrele didactice, întrucât se consideră că acestea au cel mai puternic impact
asupra elevilor în mediul școlar. Performanţele şcolare nu mai au în prezent aceeaşi greutate, în
sensul că rezultatele învăţării în contexte nonformale şi informale de educaţie capătă aceeaşi
importanţă şi pot fi validate şi recunoscute la nivel formal. Pedagogul american, Bruner
consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă
intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului
respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât
copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a
cunoştinţelor”.
În acest context, oferta de educaţie „altfel”, de activităţi curriculare şi extracurriculare
deopotrivă trebuie dezvoltată în acord cu aşteptările actorilor şcolari şi cu nevoile de cunoaştere
a acestora. Educaţia continuă/permanentă este un concept intergrator care înglobează toate
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dimensiunile actului educaţional atât sub aspect temporal (educaţie pe toată durata vieţii –
lifelong education), cât şi sub aspect spaţial articulând toate influenţele şi acţiunile exercitate
asupra educabililor într-o structură formală (şcoală, universitate), non-formală şi informală
(life-wide education). În sistemul românesc de învăţământ sunt utilizate deopotrivă sintagmele
„activitate extraşcolară” şi „activitate extracurriculară”. Dacă ne uităm la problemele şi
competenţele pe care le solicită aceste activităţi: spirit explorativ, spirit de iniţiativă,
autodeterminare, gândire reflexivă şi spirit de decizie ş.a., acestea presupun demersuri
complementare educaţiei formale.
Este timpul să conştientizăm beneficiile şi facilităţile acestui tip de educaţie, „să
părăsim prispa” instituţiei pentru a ne aventura cu puţină creativitate şi imaginaţie în natura ce
încă ne înconjoară, „ să rupem barierele” înălţate de rutină, indiferenţă, comoditate şi uneori de
necunoaştere, şi, să oferim copiilor noştri o alternativă interesantă şi mai atractivă. Uneori,
diferite documente şcolare sau studii în domeniul educaţiei consideră cei doi termeni ca având
aceeaşi semnificaţie şi îi utilizează fără nicio diferenţiere, alteori sunt consideraţi termeni
complementari şi sunt utilizaţi împreună. În altă ordine de idei, departe de a contura o reformă
masivă de structură şi procesualitate internă a sistemului nostru de învăţământ, ar trebui să ne
axăm pe dezvoltarea unei culturi de petrecere a timpului liber prin educaţia pentru cunoaşterea
mediului, educaţia pentru conservarea resurselor, educaţia pentru aventură, camping şcolar, în
detrimentul unor distracţii facile sau exacerbării orelor prelungite la meditaţii ale elevilor la
domiciliu sau orelor de după-masă prelungite petrecute de cei mici în şcoli, oferindu-le
oportunităţi de petrecere a timpului liber prin parteneriate cu ONG-uri. Richard Louv (2005) a
scris o carte în această direcţie, intitulată „Ultimul copil al pădurii”, care pe lângă problemele
ridicate de natură ecologică şi a îndepărtării omului de natură, pledează, precum susţinea J.J.
Rousseau, pentru educaţia timpurie a omului în conformitate cu natura şi cu valorile nobile ale
societăţii în care trăieşte. În acesta perioadă dificilă pentru fiecare dintre noi, ne-am dat seama
că ar trebui să aducem o pată de culoare, să distrugem monotonia și plictiseala ce s-ar putea
instaura,totodată cu atenţia necesară protecţiei noastre. Astfel, am început să scriem minibloguri de la și pentru copii, în care să povestim cum ne petrecem noi zilele de carantină, oferind
câteva sugestii de activități care să ne ajute să trecem cât mai ușor și frumos peste aceste zile
de stat în casă.
Ne dorim ca împreună cu adulții care ne sprijină, să creăm un mediu propice
participării și dezvoltării tuturor copiilor, semnalând problemele pe care le întâmpinăm și,
totodată, încercând să găsim soluții pentru combaterea lor. Suntem creativi, veseli și plini de
speranță, încercăm să facem totul cât mai bine posibil, dăruind iubire și timp pentru dezvoltarea
unora dintre cele mai interesante proiecte. Totodată, este important ca elevii să conștientizeze
că procesul de învățare continuă cu școala de acasă prin intermediul soluțiilor alternative:
cursuri suport online și lecțiile de la Televiziunea Română. Chiar dacă actuala schimbare
cauzată de virusul SARS COV-19 este potrivnică tuturor, învăţământul reprezintă o etapă
indispensabilă în dezvoltarea personalităţii umane. Educaţia permanentă este menită să
deschidă căile unei instruiri continue, să determine un proces de autoinstruire şi autoeducaţie.
Ea asigură formarea deprinderilor de muncă intelectuală, menită să-i ajute pe elevi a învăţa pe
tot parcursul vieţii, precum şi dezvoltarea sistemului de operaţii intelectuale indispensabile unei
activităţi creatoare. Foarte importantă este înţelegerea de către formabili a necesităţii învăţării
pe tot parcursul vieţii, prin dezvoltarea motivelor de tip superior. Instruirea şi educarea acestora
în vederea creării posibilităţii de autoinstruire şi autoeducare impun raporturi noi între profesor
şi educat.
In concluzie, putem spune că elevul de azi nu mai este cel care a fost ieri, nu mai este
încântat doar de cretă, tablă, creion, el vrea să se miște și să afle noutăți, să descopere singur,
forțat oarecum de împrejurările improprii . Omul este singura fiinţă care dăinuie în lume nu
numai biologic, ci şi spiritual, fapt datorat în esenţă educaţiei, care-i permanentă, continuă,
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omniprezentă şi creatoare de valori. O educaţie fără valori, oricare ar fi aceasta, este deci
imposibilă şi inimaginabilă. Sistemul de valori îi acordă educaţiei în plan individual şi istoric
caracter durabil.
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POTENŢIALUL SPEOTURISTIC AL MUNȚILOR BUILA-VÂNTURARIȚA
Prof. Ruiu Florin-Marius
-Școala Gimnazială Frâncești, județul Vâlcea

Făcând o comparaţie, se poate afirma că masivul Vânturariţa-Buila reprezintă pentru
judeţul Vâlcea ceea ce reprezintă Piatra Craiului pentru judeţul Braşov. Masivul calcaros izolat
şi proeminent, prin trăsăturile peisajului reprezintă una din atracţiile principale din munţii situaţi
între Olt şi Jiu. Este un obiectiv cu potenţial turistic ridicat, dar a cărui punere în valoare este
mult sub posibilităţi. La potenţialul natural se adaugă un anumit potenţial cultural-educativ,
dată fiind prezenţa în imediata apropiere a unor mănăstiri şi schituri, monumente de arhitectură,
martore ale unor evenimente istorice de referinţă.
Potenţialul natural este definit de ansamblul condiţiilor şi de capacitatea mediului
(peisajului geografic) pentru practicarea anumitor forme de activitate turistică. Fiecare dintre
componentele peisajului contribuie la definirea potenţialului turistic natural, dar relieful
prezintă cea mai mare importanţă pentru utilizarea turistică a masivului şi nu numai, ca suport
al varietăţii peisajului.
Masivul Vânturariţa-Buila face parte din categoria peisajelor geomorfologice dominate
de relieful calcaros, iar dintre formele de relief se pretează la drumeţii montane, alpinism şi
turism speologic.
Alcătuirea petrografic ă şi structura, caracterul morfologic general de cuestă calcaroasă
cu aspect festonat şi cele de detaliu (vârfuri piramidale, turnuri, chei, doline, peşteri) şi nu mai
puţin aspectul golaş al părţii superioare permit asemănarea şi compararea cu Piatra Craiului şi
detaşarea masivului de ansamblul munţilor înconjurători.
a. Atracţiile turistice. Peisajul geomorfologic este dominat de relieful calcaros care dă
individualitatea masivului şi imprimă gradul ridicat de stractivitate. Abrupturile marginale, mai
pronunţat cel vestic, cuestele etajate de pe flancul estic, suprafeţele structurale mărginite de
abrupturi cu brâne şi poliţe structurale, martori de eroziune cu aspect de piramide (Buila, Ţucla,
Claia Mare, Claia Strâmbă) sau de turnuri (Trigoanele Ştevioarei), hornurile şi culoarele de
avalanşe, toate acestea reprezintă atracţii care, asociate, definesc personalitatea turistică a
masivului. Toate proeminenţele oferă numeroase puncte de belvedere asupra masivului şi
munţilor din jur. Văile adâncite puternic în calcare, prezintă sectoare de chei înguste între 2 şi
6 metri. Numeroase praguri şi săritori dau naştere unor cascade impresionante, cea mai înaltă
depăşind 15 metri.
Formele endocarstice- peşterile şi avenele- oferă suficientă atractivitate pentru turiştii
pasionaţi de speologie. Podurile naturale (arcadele) se înscriu printre cele mai spectaculoase
forme de relief, cel mai cunoscut fiind portalul „Casa de Piatră” din sudul Muntelui Albu, la
care se adaugă altele situate în vestul aceluiaşi munte precum şi cele din Munţii Vânturariţa şi
Claia Strâmbă.
După modul de grupare (sau de asociere) a atracţiilor turistice, inclusiv după
accesibilitate, în masivul Vânturariţa-Buila, I.D. Ilie (1974) a conturat trei subunităţi definite
prin trăsături şi potenţial turistic natural.
Subunitatea sud-vestică include munţii Cacova, Scărişoare şi Piatra. Culmea principală
are lăţimea între 1,5 şi 2 km, pante mai puţin accentuate şi este dominată de vârful Piatra (1532
m), important punct de belvedere.
Subunitatea centrală include munţii Albu, Buila şi Vioreanu. Lăţimea culmii principale
se menţine între 500 şi 700 m. În flancul vestic apar martori de eroziune de tip hogback, iar
între crestele polietajate sunt adăpostite doline, pâlnii carstice şi uvale asimetrice în care zăpada
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se menţine uneori şi vara. În vestul Muntelui Albu se află Peştera Prăbuşită cu sectoare
concreţionate la zi (scurgeri parietale, formaţiuni stalactitice, lapiezuri verticale) şi poduri
naturale.
Subunitatea nord-estică include Muntele Vânturariţa. Aici creasta prezintă un aspect
festonat, iar lăţimea ei este redusă la numai 200-300 m. Mai la vest se remarcă numeroşi martori
de eroziune de tip hogback.
Prin includerea la masivul propriu-zis Vânturariţa-Buila şi a celor două extremităţi ale
barei de calcar- munţii Stogu şi Stogşoare şi măgurile Arnotei şi Bistriţei- gama elementelor de
interes turistic a sporit. Cheile Bistriţei Vâlcii (1,5 km lungime, 5-6 m lăţime cu surplombe ale
pereţilor, conţin urme de marmite laterale şi câteva guri de peşteră fosile). Cea mai mare (
Peştera Liliecilor sau a Sfântului Grigorie Decapolitul) adăposteşte şi un schit din secolul al
XVII-lea. În cealaltă extremitate Munţii Stogu-Stogşoare se remarcă printr-un relief calcaros
deosebit de spectaculos.
Gama atracţiilor turistice este completată de izvoarele carstice, de căderile de apă şi de
bogăţia codrilor de fag şi mesteacăn. La acestea se adaugă existenţa unor areale cu plante
ocrotite (cum este cel cu exemplare seculare de tisă din Cheile Cheii), a speciilor de plante rare
(floarea de colţ) la care se adaugă elementele de faună ocrotite (capra neagră).
Prezenţa în apropierea masivului a unor monumente de arhitectură ca Mănăstire Arnota
(cu mormântul lui Matei Basarab), Mănăstire Bistriţa, schiturile Păpuşa, Pahomie, Pătrunsa şi
Iezer completează potenţialul turistic.
b. Potenţialul turistic şi căile de acces. Dată fiind bogăţia elementelor de atracţie turistică
deja menţionate este de apreciat că cea mai importantă latură a potenţialului natural al masivului
Vânturariţa-Buila este valoarea peisagistică şi recreativă a acestuia, dar valorificare acestui
potenţial depinde în foarte mare măsură de gradul de accesibilitate (în condiţiile unui relief
accidentat) determinat de existenţa căilor de comunicaţie şi a potecilor montane.
Principala cale de acces este şoseaua naţională Râmnicu Vâlcea- Târgu Jiu situată la 6
km de marginea sudică a masivului. Din aceasta pornesc drumuri secundare asfaltate care ajung
până la marginea masivului. O a doua cale de acces, tot de la Râmnicu Vâlcea, este şoseaua
modernizată prin care se asigură legătura cu Băile Olăneşti şi Cheia. Drumurile modernizate
sunt continuate cu o serie de drumuri nemodernizate, forestiere, relativ bine întreţinute. Unele
traversează bara de calcar şi se continuă în munţii Căpăţânii, altele se apropie de abrupturile
masivului. Astfel de drumuri sunt cele de pe văile Bistriţei, Pârâului Pietrenilor, Cheii şi
Pârâului Olăneştilor. Din localitatea Pietreni urcă până în muntele Cacova (pe Pârâul Sec sau
Bulz) un drum forestier care uşurează accesul în sud-estul masivului. Din Bistriţa un alt drum
asigură accesul în cariera de calcar şi la Mănăstirea Arnota. Din valea Costeştilor, în lungul
Pârâului Curmăturii urcă un alt drum pe partea nord-vestică a masivului, iar din valea Cheii, pe
Izvorul Frumos şi pe la schitul Pahomie pătrunde până aproape de schitul Pătrunsa un nou drum,
trasat pe curba de nivel. Accesul în munte pe aceste drumuri este posibil numai în perioada mai
uscată a anului (aprilie-octombrie).
În interiorul masivului există o reţea relativ densă de poteci turistice marcate care străbat
culmea principală, coboară pe cele două faţade sau asigură circuite periferice. Multe poteci
prezintă şi porţiuni dificile (traseul de creastă între Curmătura Builei şi Curmătura din Oale,
între stâna dintre Comarnice şi Curmătura din Oale, între acestea din urmă şi schitul Pahomie,
între schitul Pahomie şi Curmătura Ştevioara, între schitul Pătrunsa şi Curmătura Builei).
Din Râmnicu Vâlcea porneşte către localitatea Bistriţa o cale ferată îngustă (pentru
transportul calcarului necesar industriei chimice de la Râmnicu Vâlcea), care ar putea fi folosită
cu unele mici adaptări la transportul turiştilor.
Reţeaua de drumuri şi poteci oferă posibilitatea parcurgerii masivului în condiţii relativ
bună, dar există un impediment de foarte mare importanţă, acela al lipsei locurilor de adăpost.
Bazele turistice cu condiţii de cazare se află la distanţe de 10-20 km de masiv (Mănăstirile
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Bistriţa, Horezu) şi schiturile ( Pahomie, Pătrunsa, Iezer) oferă cazare în condiţii modeste
grupurilor de turişti, dar se resimte acut lipsa unor amenajări cu caracter turistic (cabane). Mai
există posibilitatea cazării turiştilor în satele din jur (Bistriţa, Pietreni, Bărbăteşti, Cheia) sau la
cantoanele silvice (aflate pe văile Bistriţei şi Pârâului Cheia), dar în condiţii foarte modeste.
Refugiul alpin Buila nu poate fi folosit întrucât funcţionează ca stână.
Cu toate greutăţile întâmpinate de activitatea turistică prin lipsa spaţiilor de cazare,
bazele de cazare din Olăneşti şi Horezu pot fi folosite pentru accesul în masiv.
Gradul redus de afectare antropică a peisajului Masivului Vânturariţa-Buila se
constituie în argument pentru o valorificare superioară a potenţialului turistic în condiţiile
protejării elementelor de peisaj.
Pentru început acţiunea de creştere a gradului de valorificare a potenţialului turistic
trebuie să înceapă printr-o acţiune de valorificare a drumurilor nemodernizate (forestiere),
continuată cu aceea de remarcare a tuturor potecilor turistice (pe grade de dificultate) şi de
construire în preajma cantonului Cheia, în poiana schitului Pătrunsa şi în punctul „Între Râuri”
de pe Bistriţa Vâlcii a unor puncte de sprijin sau cabane cu dimensiuni reduse. Totodată trebuie
intensificată acţiunea de popularizare a atracţiilor, de cunoaştere a traseelor şi de educare a
turiştilor în vederea conservării obiectivelor şi în general a acestui spaţiu muntos, unul dintre
cele mai atrăgătoare din Carpaţii Româneşti.
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INTERDISCIPLINARITATEA ȘI CONTEXTUALIZAREA EI LA ORA DE RELIGIE
prof. Stroe Ilona Gabriela
Școala Gimnazială Odobești, Județul Dâmbovița

Interdisciplinaritatea este o metodă de acțiune și de gândire care se adresează în mod
special elevului pentru a putea realiza sarcinile ce se doresc pentru ca el să se integreze cu
succes în școală, dar și în societatea actuală și modernă.
Aceasta este un termen cheie pe care dascălul trebuie să îl cunoască și să îl poată
transpune în activitatea sa, astfel încât, să pună în centrul activităților particularitățile de vârstă
ale elevului, nevoile, posibilitățile, dar și ritmul lui de învățare.
Dacă se respectă toate acestea, activitățile vor deveni mai atractive, mai eficiente și
astfel preșcolarul va deveni un participant activ al cunoașterii și al acțiunii și nu doar un
receptor, iar profesorul va ști cât, în ce scop, cu ce rezultate își va măsura activitatea și îl va
atrage pe școlar în desfășurarea activităților propuse.
Predarea interdisciplinară se poate realiza atât la gimnaziu, cât și la liceu și ca exemplu
voi avea faptul că programa analitică prevede şi încadrarea evenimentelor din Istoria Bisericii
în cadrul Istoriei Universale. În cazul acesta activităţile de învăţare la religie interferează cu
cele de la istorie.
Exemplu : Referitor la problema reformei, profesorul de religie va prezenta reforma ca
o schismă produsă în sânul Bisericii precum şi urmările acesteia. Profesorul de istorie prezintă
reforma ca un salt benefic în cadrul istoriei şi civilizaţiei europene. În cazul în care profesorul
de religie va constata că elevii au o atitudine duplicitară în raport cu cele două puncte de vedere,
în prima fază va relua în discuţie problematica reformei apreciind că într-adevăr, în plan cultural
şi economic reforma a fost un proces cu urmări pozitive, dar în acelaşi timp va prezenta urmările
reformei în plan religios, conflictele de ordin doctrinar care s-au ivit, precum şi faptul că
reforma a constituit terenul fragmentării religioase medievale, precum şi fondul apariţiei
cultelor neoprotestante de mai târziu. Aceste efecte le simţim până azi: dezbinarea religioasă,
disputele interconfesionale etc. Problematizarea acestor teme poate continua prin a învăţa elevii
că menirea noastră este aceea de a nădăjdui şi lupta pentru refacerea unităţii creştine, după
cuvintele Mântuitorului, “Ca toţi să fie una”. 3
În a doua fază profesorul de religie poate să propună factorilor responsabili cu Programa
analitică pentru cele două discipline, soluţii în vederea revizuirii şi îmbunătăţirii activităţilor de
învăţare specifice.
Profesorul de religie poate propune în cadrul curriculum-ului la decizia şcolii discipline
opţionale.
Opţionale specifice religiei ar putea fi: Istoria religiilor, Arta creştină, Muzică
Bisericească, Elemente de iconografie etc.
Un opţional se poate propune:
a) la nivelul disciplinei: Pictura religioasă în ţările române în secolele XVI – XVII;
b) la nivelul ariei curriculare, unde se va viza o temă interdisciplinară: Misiuni creştine în afara
Europei în evul mediu (religie, geografie, istorie);
c) la nivelul mai multor arii curriculare, pornind de la un obiectiv transdisciplinar: Spovedanie,
psihanaliză, consiliere (religie, psihologie, consiliere, biologie).
Astfel, un opţional la “Istoria religiilor” poate avea ca obiective de referinţă:
-lărgirea orizontului cunoaşterii civilizaţiei şi istoriei universale; localizarea geografică a
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zonelor acoperite de una sau alta dintre religiile lumii;
- identificarea unor valori sociale şi morale promovate de diferite religii; realizarea unor
comparaţii între diferite sisteme religioase;
- localizarea unor obiective turistice cu semnificaţii religioase;
- să identifice influenţa religiei asupra unor culturi şi civilizaţii.
Un opţional cum ar fi “Biserica şi problemele tineretului” poate avea printre obiectivele
de referinţă:
-descrierea cauzelor anumitor boli trupeşti şi sufleteşti deopotrivă;
-înţelegerea consecinţelor datorate unor acte iresponsabile (avort, clonare, eutanasie etc.)
După cum se ştie, programele şcolare sunt documente reglatoare, componente ale
Curriculumu-lui Naţional, iar în nota de prezentare a programei şcolare pentru ciclul inferior al
liceului şi pentru şcolile de arte şi meserii, obiectivul general al disciplinei religie constă în
formarea personalităţii elevilor în concordanţă cu valorile creştine, prin integrarea cunoştinţelor
religioase în structura de atitudini moral-creştine şi prin aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa
proprie şi a comunităţii. Finalităţile predării religiei vizează formarea unor caractere moralcreştine care să faciliteze o nouă concepţie asupra relaţiei Dumnezeu-om, om-semeni, şi
totodată o atitudine morală şi responsabilă faţă de propria persoană.
Scopul primordial al predării religiei, constă în a restaura demnitatea elevilor, în a le
forma şi cizela caracterul, în a-i ajuta să se redescopere, în a-i ajuta să-şi evalueze şi să-şi
desăvârşească relaţia lor cu Dumnezeu şi cu semenii.4
Interdisciplinaritatea constă în eliminarea izolării, eliminarea temerilor și duce către
armonizarea unor fragmente in cadrul unei discipline, pentru rezolvarea unei probleme sau
dezvoltarea unor capacitati si aptitudini.
Exemple de deprinderi formate în cadrul orei de religie cu ajutorul celorlalte discipline
studiate pe parcursul unui an școlar:
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DISFUNCŢIILE SISTEMULUI DE EVALUARE ŞI NOTARE
Suciu Cristina
Colegiul Naţional “George Coşbuc” Năsăud

Una din cele mai spinoase probleme ale sistemului actual de învăţământ o reprezintă
problematica evaluării. Criticile aduse sistemului de evaluare şi notare se constituie în tot atâtea
disfuncţii ale acestui sistem, dar pentru a obţine o imagine complexă asupra acestor
vulnerabilităţi, ele trebuie clasificate, operaţie care constituie şi o bună bază pentru identificarea
strategiilor de ameliorare sau control. Primele experimente docimologice au pus în evidenţă
divergenţele sistemului de notare prin aplicarea notării multiple atât pentru probele orale, cât şi
pentru cele scrise. Divergenţele au fost semnalate nu doar la profesori diferiţi, ci şi la acelaşi
profesor în perioade diferite de timp. Primii docimologi au pus aceste divergenţe pe seama
întâmplării considerându-le ca erori, abateri de la notarea corectă. În acea perioadă se credea că
există o “notă adevărată” în jurul căreia oscilează notele reale, iar fluctuaţiile care apar sunt
aleatorii5. Cercetările şi experimentele ulterioare au demonstrat că aceste variaţii din notare nu
sunt întâmplătoare, ci au la bază surse sistematice care pot fi evidenţiate şi chiar ţinute sub
control. Nota adevărată devine acum o utopie, iar problema se schimbă, axându-se pe
necesitatea de a identifica aceste surse de eroare, de a le sistematiza pe baza constantelor
evidenţiate, precum şi de a găsi cele mai variate strategii care să contribuie la sporirea
obiectivităţii notei şcolare.
O problemă curentă a didacticii actuale o constituie identificarea unor modalităţi cât mai
eficiente pentru a pune în lumină divergenţele care apar la nivelul procesului didactic, precum
şi de a reuşi să reliefează cât mai exact acele strategii menite să contribuie la sporirea eficacităţii
predării, învăţării şi evaluării didactice. Nu se mai pune problema identificării unor modalităţi
de a determina nota absolută, însă devine necesară găsirea unor modalităţi care să contribuie la
sporirea eficacităţii notei şcolară, dar şi a întregii aprecieri efectuate la nivelul procesului de
învăţământ. Din această cauză cercetările din didactica actuală sunt axate în mare parte asupra
identificării acelor strategii care să contribuie la ameliorarea, chiar la înlăturarea divergenţelor
care apar în cadrul procesului didactic.
Încercarea de clasificare a divergenţelor care apar în procesul evaluării şi notării şcolare
este realizată în funcţie de un criteriu care priveşte disocierea între divergenţele care ţin de
personalitatea evaluatorului şi divergenţele care depind de realizarea efectivă a procesului
evaluativ. Motivaţia unei astfel de clasificări este dependentă de măsura în care disfuncţiile pot
fi ţinute sub control sau nu. Potrivit considerentului că acele divergenţe generate prin realizarea
efectivă a procesului didactic pot fi mai uşor ţinute sub control, comparativ cu divergenţele
datorate subiectivităţii evaluatorului care pot fi diminuate, dar niciodată înlăturate, întrucât
subiectivitatea nu trebui privită numai în conotaţia ei negativă6, cu influenţe nefaste asupra
derulării acţiunii didactice, ci ea ţine de specificul fiinţei umane şi nu poate fi înlăturată în
totalitate. Important este ca această subiectivitate să nu fie manifestată conştient şi orientată
negativ. Disfuncţiile semnalate în cadrul evaluării didactice nu trebuie privite separat, ca
realităţi independente, deoarece ele se influenţează reciproc şi chiar derivă unele din altele.
Docimologia clasică a evidenţiat limpede că una din cauzele fundamentale ale variabilităţii
notei o constituie subiectivitatea examinatorului, o cauză care rămâne fără o soluţionare practică
reală. Chiar primele cercetări în acest domeniu au evidenţiat această realitate. Piobetta afirma
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“cum se poate cere ca munca unui om schimbător şi divers să rămână absolut aceeaşi calitativ
şi cantitativ?”, iar afirmaţia lui este întărită de Piéron care citează reflecţia filosofului
Beaulavon: “nu este nici posibil, nici de dorit ca toţi oamenii să simtă, să înţeleagă şi să judece
la fel aceeaşi situaţie”7. Aşadar subiectivismul ţine de însăşi specificitatea fiinţei umane şi nu
trebuie privit ca un aspect negativ, decât numai în măsura în care, exagerat fiind, generează
efecte negative. În acest context subiectivismul determină erori care descurajează efortul de
învăţare şi blochează progresul. Pentru a se evita astfel de situaţii e necesară o înlocuire a
examinării tradiţionale prin utilizarea unor descriptori de performanţă care să asigure o mai
mare obiectivitate.
Abordând aceeaşi problematică a divergenţelor care apar în evaluare şi notare, Cristian
Stan distinge două categorii esenţiale: erorile procedurale şi efectele parazite8. Erorile
procedurale, respectiv eroarea instrumentală, eroarea încadrării globale şi eroarea succesiunii
se încadrează în prima categorie care vizează condiţiile tehnice şi procedeele propriu-zise de
realizare a evaluării şi notării, deci întregul context educaţional concret în care se desfăşoară
aceste procese. Efectele parazite vizează personalitatea examinatorului, subclasificându-se în:
efectul de obişnuinţă, efectul de anticipare şi efectul constantei personale. Într-o abordare
similară a acestor disfuncţii manifestate în procesul de evaluare şi notare, Mariana Pintilie
enumeră următoarele efecte: efectul halo (când aprecierea este subordonată prejudecăţilor
dascălului), efectul de contrast (când evaluarea se realizează comparând rezultatele elevilor),
eroarea logică (evaluarea este făcută prin înlocuirea obiectivelor prime cu scopuri secundare
precum disciplina, conştiinciozitatea) şi efectul de ordine (tendinţa de a nota identic lucrări
consecutive sau de a nota în funcţie de lucrarea anterioară).
O altă practică defectuoasă o constituie dozarea greşită a timpului alocat evaluării şi
notării. Sunt frecvenţi întâlniţi dascăli care nu încep să noteze decât în a doua jumătate a
semestrului, creându-se astfel aglomerări, situaţii de stres, de disconfort; totul culminând cu o
notare rapidă, superficială, irelevantă. De aceea e foarte important ca evaluarea şi notarea să se
realizeze sistematic, pentru a-i obişnui pe elevi cu situaţiile specifice examinării şi pentru a le
forma deprinderea de a învăţa continuu, nu periodic, doar atunci când ştiu că vor fi examinaţi.
În concluzie, e nevoie de a asigura ritmicitate acestui proces. Şi dascălul are nevoie de o
examinare a aceluiaşi elev în perioade diferite de timp pentru ca nota finală să fie cât mai
aproape de adevăr. Astfel sunt evitate efectele secvenţiale generate de notarea şcolară ghidată
temporal.
Evaluarea normativă are un specific care o apropie foarte mult de cealaltă dimensiune
esenţială-personalitatea examinatorului, întrucât el este cel care stabileşte criteriile în funcţie de
care se va examina sau se va ierarhiza, raportând elevul la norma generală a grupului. Aceste
aspecte vor fi analizate pe larg în următorul subcapitol. Sunt foarte dificil de separat aceste
direcţii întrucât formele de evaluare sunt indisolubil legate de criteriile evaluării şi toate poartă
amprenta personalităţii evaluatorului. Disocierile făcute sunt de natură metodologică pentru a
obţine o analiză cât mai fină a fiecărui aspect al procesului evaluării şi notării şcolare. Toate
aceste disfuncţii prezentate din momentul în care sunt conştientizate, pot fi ţinute sub control
contribuind astfel la obiectivizarea notării şcolare. Imediat ce au fost identificate efectele
negative generate, trebuie să se găsească soluţii pentru minimalizarea acestor disfuncţii.
Comparativ cu divergenţele examinării, care pot fi suprimate în totalitate, celălalt tip de
divergenţe – ale examinatorului, chiar conştientizate, nu pot fi înlăturate definitiv. Sugestivă
este discuţia referitoare le subiectivitatea examinatorului care poate fi ţinută sub control, dar nu
poate fi definitiv înlăturată.

7
8

Ibidem, apud Beaulavon, p.42
C. Stan, Autoevaluarea şi evaluarea didactică, p.259
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Acţiunii conjugate a acestor factori de distorsiune i se adaugă anumite divergenţe
determinate de variabile accidentale cum ar fi dispoziţia de moment a dascălului, starea de
oboseală etc. Devine astfel stringentă necesitatea de a contura o imagine cât mai complexă a
unor modalităţi prin care aceste divergenţe pot fi înlăturate sau cel puţin conştientizate, ţinute
sub control, pentru a nu periclita buna derulare a procesului evaluativ. Orice încercare de
schimbare a demersului evaluativ aduce un plus acţiunii didactice şi contribuie la eficientizarea
învăţării. Trebuie ca fiecare cadru didactic în parte să conştientizeze disfuncţiile şi să manifeste
un minim interes de perfecţionare a propriei conduite.
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TEST DE EVALUARE
Tipi Izabella

Domeniul: Turism și alimentație
Calificarea: Tehnician în gastronomie
Clasa: a XII-a
Modul I: Politici de marketing
Capitolul I: Mixul de marketing
Tipul evaluării: evaluare sumativă
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 40 minute.

Total 100 puncte.

Subiectul I.
40 puncte
1.1.Pentru fiecare din cerințele de mai jos, încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect:
20 p
1. Micromediul firmei cuprinde:
a. furnizorii și marfa vândută
b. furnizorii și consumatorii
c. concurenții și veniturile
d. inflația și fiscalitatea
2. Macromediul firmei cuprinde:
a. furnizorii și consumatorii
b. furnizorii și concurenții
c. inflația și fiscalitatea
d. inflația și sindicatele
3. Mediul economic cuprinde:
a. înclinația spre consum sau economisire
b. valorile culturale
c. cadrul juridic
d. Codul Muncii
4. Mediul socio-cultural include:
a. coexistența diferitelor subculturi
b. politica de creditare
c. prețurile și inflația
d. protecția mediului
5. Mediul politic cuprinde:
a. înclinația spre consum
b. Legea Insolvenței
c. veniturile consumatorilor
d. politica economică
6. Mediul juridic cuprinde:
a. valorile culturale
b. Legea Insolvenței
c. înclinația spre consum
d. investițiile în cercetare
7. Mediul tehnologic cuprinde:
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a. investițiile în cercetare
b. densitatea populației
c. inflația
d. fiscalitatea
8. Mediul demografic cuprinde:
a. înclinația spre consum
b. creșterea gradului de poluare
c. structura pe vârstă a populației
d. nivelul tehnic al utilajelor
9. Mediul natural cuprinde:
a. nivelul tehnic al utilajelor
b. Codul Fiscal
c. Valorile culturale
d. creșterea gradului de poluare
10. Monitorizarea mediilor de marketing se realizează:
a. permanent
b. la interval mari de timp
c. anual
d. niciodată
1.2. Notați în dreptul enunțurilor litera “A”, dacă considerați că enunțul este adevărat și litera “F”
dacă considerați că enunțul este fals:
20 p
1. Conceptul de “mix de marketing” a fost introdus în anii ’50 de către Neil Borden.
2. Mixul propus de Neil Borden era alcătuit din 10 elemente.
3. În viziunea lui Phipil Kotler, elementele mixului de marketing sunt denumiți “cei 4 P”.
4. Pentru firmele care oferă servicii, “4 P” se transformă în “7 P”.
5. În viziunea lui Philip Kotler, elementele mixului de marketing sunt: produsul, prețul,
promovarea, plasamentul și personalul.
6. Litera “P” de la cei “4P” provine de la inițiala denumirii elementelor componente.
7. Pentru firmele care oferă servicii se aplică cei “3 P”.
8. Prețul vizează cantitatea de bani pe care trebuie să îi primească clientul pentru produsul
cumpărat.
9. Plasamentul vizează canalele de distribuție.
10. În cadrul serviciilor de promovare se aplică “4 P”.
Subiectul II.

30 puncte

2.1. Componentele macromediului firmei. Potriviți elementele din cele două coloane.
20 p

1.
2.
3.
4.
5.

A
Elementele macromediului
Mediul economic
Mediul socio-cultural
Mediul juridic
Mediul tehnologic
Mediul demografic

a.
b.
c.
d.
e.

B
Componentele elementelor
Investițiile în cercetare
Veniturile consumatorilor
Populația din zona întreprinderii
Valorile culturale
Acte normative
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2.2 Completați spațiile libere cu una din următoarele cuvinte: control, extern, intern, total, direct.
10 p
Mediul intern al firmei cuprinde factorii __a__ asupra cărora firma are un control__b__.
Micromediul firmei cuprinde factorii __c__ care influențează în mod __d__ firma.
Macromediul reprezintă influența factorilor externi asupra cărora, firma nu are __e__.
Subiectul III.
20 puncte
3.1. Definiți mediul economic și enumerați 5 componente. 15 p
3.2. Explicați modul în care o societate este influențată de mediul juridic.
50 p
Domeniul: Turism și alimentație
Calificarea: Tehnician în gastronomie
Clasa: a XII-a
Modul I: Politici de marketing
Capitolul I: Mixul de marketing
Tipul evaluării: evaluare sumativă
TEST DE EVALUARE
Barem de corectare și notare

1.1.

1.2.

Se acordă 10 puncte din oficiu.
Subiectul I.
40 puncte
1-b, 2-c, 3-a, 4-b, 5-d, 6-b, 7-a, 8-c, 9-d, 10-a.
20 p
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa
răspunsului, 0 puncte.
1-A, 2-F, 3-A, 4-A, 5-F, 6-A, 7-F, 8-F, 9-A, 10-F
20 p
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa
răspunsului, 0 puncte.

Subiectul II.
30 puncte
2.1.1-b, 2-d, 3-e, 4-a, 5-c
20 p
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 4 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa
răspunsului, 0 puncte.
2.2. a-interni, b-total, c-externi, d-direct, e-control
10p
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa
răspunsului, 0 puncte.
Subiectul III.
30 puncte
– definiție- mediul economic cuprinde totalitatea factorilor economici care influențează
capacitatea de activitate el unei întreprinderi într-un domeniu
5p
Pentru răspuns corect se acordă 5 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului, 0
puncte.
–componente: veniturile, prețurile, inflația, fiscalitatea, inclinația spre consum sau
economisire, politica de credite
15 p
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 3 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa
răspunsului, 0 puncte.
3.2. influența legislației în domeniu
Pentru fiecare corect se acordă câte 5 puncte. Pentru răspuns incorrect sau lipsa răspunsului, 0
puncte.
5p
3.1.
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FIȘĂ DE LUCRU ADUNAREA ȘI SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE ÎN
CONCENTRUL 0-1000 CU TRECERE ȘI FĂRĂ TRECERE PESTE ORDIN
Prof. Înv. primar Tokes Emilia – Emanuela

1. Calculează:
100 + 800 =
37 + 451 =
365 – 216 =
905 – 175 =
2. Află numărul necunoscut:
a + 300 = 900
331 + a = 965
279 – b = 109
b – 300 = 500
3. Decompune următoarele numere:
376 =
890 =
102 =
315 =
4. La diferența numerelor 670 și 325 adaugă suma numerelor 300 și 410.

5. Compune o problemă după următorul exercițiu: 475 + 270.
6. Într-o livadă sunt 250 lădițe cu mere, 365 lădițe cu prune și 185 lădițe cu pere.
Află câte lădițe sunt în livadă ?
7. La suma numerelor 375 și 249 adaugă diferența numerelor 865 și 465.
8. Cu cât este mai mare suma numerelor 237 și 467 decât diferența numerelor 567 și 407.
9. Compune o problemă după următorul exercițiu: 576 – (112 + 121).
10. La suma numerelor 47 și 191 adaugă diferența numerelor 890 și 790.
11. Compară numerele folosind semnele: >, <, =.
576 176
457 547
202 104
113 113
905 509
1000 999
333 111
367 211
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12. Cu ocazia începerii anului școlar, la o florărie s-au adus 379 fire de crini, 510 fire de garoafe si
cu 300 mai puține fire de trandafiri decât garoafe. Aflați câte fire de garoafe s-au adus în total?
13. Efectuează calculele în ordinea în care sunt scrise:
375 + 129 – 200 =
495 – 107 + 375 =
950 – 450 + 450 =
999 – 888 + 111 + 467 =
677 – 467 + 222 – 300 =
900 – 500 + 500 + 100 =
14. Completează tabelul cu numerele potrivite:
a

367

570

900

444

369

b

117

285

100

222

119

c

267

218

0

555

601

a+b
a–b
a+c
b+c

15. La diferența numerelor 950 și 450 adaugă diferența numerelor 897 și 667.
16. Pe primul raft al unei biblioteci se află 656 cărți de povești, pe al doilea raft se află cu 139 mai
puține cărți de povești.
Află câte cărți de povești sunt în total?
Rezolvă problema sub forma unui singur exercițiu.
17. Mihai dorește să-și ajute bunicul pentru a împrejmui livada cu sârmă. Livada este în formă de
pătrat. Latura unui pătrat este de 200 m. află câți metri de sârmă are nevoie bunicul pentru a-și
împrejmui livada.
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18. Maria parcurge o distanță de 380 m pentru a ajunge la școală. Află câți metri parcurge Maria
de la școală până acasă în fiecare zi.
19. Scrie toate numerele pare de trei cifre diferite de forma 24a și află suma lor.
20. Scrie toate numerele impare de trei cifre diferite de forma 15b și află suma lor.
21. Completează tabelul de mai jos:
Cartofi
Ceapă
15 kg
125 kg
27 kg
122 kg
49 kg
100 kg
144 kg
498 kg
200 kg
375 kg

Roșii
500 kg
23 kg
47 kg
298 kg
32 kg

Varză
145 kg
215 kg
200 kg
89 kg
65 kg

Vinete
579 kg
232 kg
100 kg
5 kg
22 kg

Completați în tabelul de mai jos numărul total de kg din fiecare categorie de legume.
Cartofi

Ceapă

Roșii

Varză

Vinete

TOTAL
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ELEMENTE INTRODUCTIVE IN TEORIA FUNCTIILOR SPLINE
Profesor: Zahiu Mariana Denisa
Școala Gimnazială Nr.311,București

Pentru a ajunge la noțiunea de funcție splină voi face mai întâi câteva considerații de
natură pur matematică și apoi de natură mecanică.
Dându-se o funcție reală f  C[a, b], a, b 
se pune problema aproximării ei prin
alte funcții ,care sa fie mai simple ,adică ale căror valori să poată fi calculate cât mai ușor și
care să fie cât mai apropiate de valorile funcției date.
Cu alte cuvinte ,plecând de la valorile funcției f înanumitepuncte xi ,date numitenoduri
a  x1  x2  .........  xN  b ,se caută o funcție g cuproprietatea g ( xi )  f ( xi ), i  1, N

(1)

și care ,pentru x  [a, b], x  xi , i  1, N , valorile g ( x) și f ( x ) ,să fie suficient de apropiate ,în
sensul unei distanțe precizate.
Dintr-o seamă de motive s-a ales funcția g ,din mulțimeapolinoamelor.
Valoarea unui polinom într-un punct se calculează cu ușurință. De aici functia g va fi
numită de interpolare. Această funcție de interpolare are proprietatea de a converge către
funcția continuă pe care o interpolează(dacă numărul nodurilor crește indefinit)este așa numită
funcție spline.
Această funcție spline este o funcție segmentar polinomială în cazul cel mai simplu
,sgmentele de polinoame racordându-se în noduri împreună cu un anumit număr de derivate
ale acestora.
Exemplul cel mai simplu îl constituie funcția spline cubică,atașată problemei de interpolare (1)
și care se definește în următoarele condiții:
s  C 2 [a, b]
s ( xi )  f ( xi ), i  1, N
D 4 s( x)  0

, pentru x  [a, b] \ {xi , i  1, N}

d4
dx 4
Această funcție spline are proprietatea remarcabilă de a minimaliza funcționala definită de :

D4 

b

I [ y( x)]   [ y11 ( x)]2 dx , pemulțimeafuncțiiloradmisibile y : [a, b] 

care interpolează

a

funcția dată pe nodurile xi . Această proprietate este esențială și are o importanță crucial în
probleme de mecanică,de unde s-a adoptat denumirea de spline.
Istoric privind lucrurile ,noțiunea de funcție spline își are originea încă în matematica
antică. Grecii antici utilizau liniile poligonale în numeroase probleme de geometrie ,la calculul
ariilor și volumelor.
J. Bernoulli și L. Euler au folosit liniile poligonale pentru a aproxima soluțiile
ecuațiilor diferențiale.
Termenul de “funcție spline „ a fost utilizat pentru prima dată de către J. Schoenberg
în anul 1946,pentru a desemna o funcție formată din polinoame pe subintervale adiacente și
care se racordau în noduri împreună cu un anumit număr de derivate ale sale.
Un pas decisiv în problematica funcțiilor spline a fost făcut de Schoenberg în"On best
aproximation of linear operators Nederl.Akad.1964” prin descoperirea relațieidintre
funcțiilespline de interpolareșicele mai bune formule de aproximareînsensul lui Sard.
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După 1967-1968 un număr impresionant de matematicieni au fost interesați nu numai
în
dezvoltarea pe mai departe a funcțiilor spline,dar mai ales în aplicarea lor la rezolvarea
numerică a unor clase de ecuații diferențiale și integrale ,ecuații cu derivate parțiale etc.
Funcțiile spline reprezintă nu numai un nou punct de vedere și reconsiderare a unei
însemnate părți din analiza numerică clasică dar mai ales un instrument eficace și adaptabil
în problemele practice ridicate de celelalte ramuri care utilizează aparatul matematic.
Definiție 1.1.1 Fie [a,b]  și fie datele punctele xi , i  1, N din acest interval. Vom nota
cu:
 : a  x1  x2 ,...................xN  b
o
diviziune a acestui interval
și cu
I i  ( xi , xi 1 ), i  1, ( N  1) ,subintervalele corespunzătoare.

Cu Pn ( I i ) vom nota restricția tuturor polinoamelor de grad  n pe intervalul I i , iar cu
hi  xi 1  xi , i  1, ( N  1).

di
,i  ,
i
În continuare ,notăm cu
pentru f  C i [a, b].
dx
D0 f  f
Funcția s : [a, b] 
se numește funcție spline cubică, relativ la diviziunea  ( cu nodurile
xi , i  1, N ) dacă satisfece următoarele două condiții :
Di 

s|Ii  P3 ( xi , xi 1 ), i  1, ( N  1), (1.1.1)

(1.1.2)
s  C 2 [a, b]
Notăm cu (4, )  {s | s : [a, b]  , s satisface (1.1.1) ,(1.1.2)}.
Relația (1.1) este echivalentă cu cerința ca s în I i să fie soluția ecuației diferențiale
D4 s  D2 ( D2 s )  0 .
s
Adică funcția

cu anumite condiții

la limită

,minimalizează

funcționala

b

I [ f ( x)]   ( D 2 f ( x)) 2 dx pe o mulțime de funcții care se va preciza ulterior.
a



Fie m 

 {0} . Definim funcția putere trunchiată prin: x m :



0, x  0 
x m   m

 x , x  0
Cu aceastase poatepuneîn evidentă o bază a spațiului liniar  (4, )
Teorema 1.1 Orice element s   (4, ) se poatereprezentaîn mod unic sub forma:
2

N 1

j 0

i 1

s ( x)   b j ( x  x1 ) j    ci ( x  xi )3

(1.1.3)
2

Demonstrație : Pentru x  I i avemdin (1.1.1),astfel încât s ( x)   b j ( x  x1 ) j   c1 ( x  x1 )3
j 0

Dacănotămcu pi , pi 1  P3 ,

atunci

se

mai

poatescrie

s ( x)  pi ( x)  i  i ( x  xi 1 )   i ( x  xi 1 )  i ( x  xi 1 ) , x  Ii ,
2

3

s ( x)  pi 1 ( x)  i 1  i 1 ( x  xi 1 )   i 1 ( x  xi 1 )   i 1 ( x  xi 1 )3 x  I i 1 .

Din (1.1.2) rezultăcă au locegalitătile : i 1  i , i 1  i ,  i 1   i
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Dacă

ci   i 1   i rezultăcă

punem

are

locrelația

:

pi 1 ( x)  pi ( x)  ci 1 ( x  xi 1 )  pi ( x)  ci 1 ( x  xi 1 )  , x  Ii 1
3

3

Dacă punem ci   i 1   i rezultăcă are locrelația :
pi 1 ( x)  pi ( x)  ci 1 ( x  xi 1 )3  pi ( x)  ci 1 ( x  xi 1 )3 , x  Ii 1
Dacă aplicăm acest rezultat de N  2 oriobținem (1.1. 3) ;unicitatearezultă din faptul că
s|Ii  P3 ( Ii ) ,ceea ce trebuia demonstrat.

Notăm cu Y  n , Y  ( y1 ,.......... yN ) un vector arbitrar fixat.
Definiția 1.1.2.O funcție spline cubică s se numește funcție spline cubică de interpolare
pentru vectorul Y , pe diviziunea  dacă : s ( xi )  yi , i  1, N .
Vom nota această funcție cu s,Y , iar pentru  fixatăprin sY . Dacă Y reprezintă valorile unei
funcții de variabilă reală ,i.e. f : [a, b] 
atunci vom nota sY prin s f .

pe nodurile xi : Y  ( f ( x1 ),................... f ( xN )) ,

Vom dezvolta în continuare două procedee de calcul , utilizând mărimile

mi  s!Y ( xi ),

respectiv M i  s||Y ( xi ), cu ajutorul cărora se va scrie funcția sY pe fiecare subinterval I i .
Calculul pantelor mi și al momentelor M i se va reduce la rezolvarea unor sisteme algebrice de
ecuații liniare .
Fie dat vectorul de interpolare Y  ( y1 ,........................ yN ) . Vom determina funcția spline
cubică sY astfelcă: s|Ii  pi , unde pi  P3 ( I i ) va fi polinomul cubic de interpolare Hermite

 pi ( xi )  yi
 p (x )  m
 i i
i
definit de condițiile : 
 pi ( xi 1 )  yi 1
 pi ( xi 1 )  mi 1
Din aceste condiții rezultă că sY  C1[a, b] .

, i  1.N

Polinomul pi  P3 [a, b], i  1, N  1 determinat
prin
se poate reprezenta
unic
prin
pi ( x j )  y j , Dpi ( x j )  m j , j  i, i  1

Teorema1.1.2.

condițiile
relația :

 y  y m  mi 
 yi 1  yi mi 1  mi 
2
3
pi ( x)  yi  mi ( x  xi )   3 i 1 2 i  i 1

 ( x  xi )   2
 ( x  xi )
3
2
hi
hi
hi
hi




(1.1.4)
Condiția s  C 2 [a, b] este echivalentă cu D2 pi ( xi 1  0)  D2 pi 1 ( xi 1  0) conduce la
următorul sistem liniar în necunoscutele mi .
y  yi 1
y  yi
(1.1.5)
hi 1 mi  2(hi  hi 1 )mi 1  hi mi  2  3hi i  2
 hi i 1
hi 1
hi
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