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EDUCAŢIA DIFERENŢIATĂ
Copiii dotaţi intelectual şi caracteristicile lor

                                                                                                      Profesor Ioana Lucaci 
                                                                                                            Grădiniţa nr. 24, Botoşani

Cine sunt aceşti copii supradotaţi despre care se vorbeşte atât? Există ei cu adevărat? Dacă da, cum pot 
fi ei identificaţi? Sunt ei superiori celorlalţi doar la matematică, fizică, literatură? Nevoile lor sunt aceleaşi ca 
şi ale celorlalţi? Sunt ei oare nişte inadaptaţi? Sau poate sunt neglijaţi? Sistemul şcolar actual este el în măsură 
să le permită dezvoltarea acestor capacităţi deosebite? Există posibilitatea realizării unor programe educative 
speciale pentru ei? Dar oare trebuie şcoala să facă acest lucru? Nu sunt ei deja nişte privilegiaţi ai naturii? 
Poate ar exista un risc de a favoriza un elitism precoce? Care ar fi rolul unui profesor în faţa unui asemenea 
copil ?

Întrebările sunt mult mai numeroase. Răspunsurile sunt însă dificile. Este suficient să se atingă situaţia 
copiilor supradotaţi într-o discuţie pentru a se declanşa o polemică. Şi aceasta pentru că, departe de a fi de 
interes strict ştiinţific sau didactic, problema supradotării în şcoală are profunde implicaţii personale, familiale, 
filosofice, morale şi chiar politice.

Încercări de definire
Prima problemă care apare este chiar definiţia. Când putem spune că un copil este supradotat?
Poate cea mai veche definiţie este cea a unui faimos psiholog american, Lewis Terman. Luând drept 

criteriu rezultatele obţinute la unul dintre testele de inteligenţă ale momentului, scala Stanford-Binet, el îi 
numeşte pe copiii ce obţin un coeficient de inteligenţă (QI) de peste 130 „copii dotaţi”, peste 140 îi consideră 
„copii supradotaţi”, iar pentru cei cu un QI de peste 170 foloseşte termenul de „geniu”. Lewis Terman îşi 
susţinea definiţiile prin argu mentul că acest sistem este practic, util, permiţând o evaluare rapidă, obiectivă şi 
standardizată.

Terman inaugura astfel una dintre direcţiile ulterioare în cercetările şi intervenţiile privind copiii dotaţi: 
folosirea testelor de inteligenţă. Chiar şi astăzi, deşi limitele acestei concepţii au fost clar stabilite, în multe 
ţări din lume, depistarea copiilor cu potenţial ridicat se face în principal prin teste de inteligenţă. Important de 
reţinut este faptul că, deşi aceste teste au o valoare certă, în special în studii de ansamblu şi cercetări, atunci 
când este vorba de luat decizii ce pot afecta viitorul unui elev ele nu mai pot fi utilizate drept criterii unice.

În Franţa, Remy Chauvin (1979), a utilizat cu reticenţă terminologia americană pentru a defini copiii 
dotaţi dar totuşi a preluat termenii de „talentat” şi „creativitate” pentru a realiza nuanţările necesare.

De menţionat este faptul că americanii utilizau termenul de „dotat” (gifted) pentru copii performanţi la 
toate materiile şcolare şi „talentat” pentru cei care au rezultate deosebite într-un număr mai redus de discipline 
sau chiar într-una singură. Cât despre „creativ”,  Remy Chauvin îl defineşte drept „individul original, 
imaginativ, non-conformist”.

S-ar cuveni aici să se facă distincţia între copilul dotat intelectual (cu o inteligenţă ridicată) şi copilul 
înalt creativ. Noţiunile de creativitate şi inteli genţă au fost adesea suprapuse, chiar şi parţial, dar studiile au 
demonstrat că legătura dintre ele este foarte slabă. 

Corelaţia (legătura) dintre rezultatele la testele de inteligenţă şi rezultatele la probele de creativitate este 
foarte redusă (Torrance şi Wu, 1981), ceea ce exclude orice formă de determinism. Altfel spus, pot exista copii 
foarte inteligenţi şi mai puţin creativi şi invers. 

De fapt, dilema este rezolvată atunci când analizăm mai bine gândirea umană. Astfel, Guilford oferă un 
model în care gândirea are două forme: convergentă şi divergentă. El susţine (1983) că testele de inteligenţă 
se focalizează asupra modurilor de gândire convergentă, în timp ce creativitatea se bazează pe gân direa 
divergentă.

Din perspectiva supradotării aceasta duce la concluzia că simpla evaluare prin testele de inteligenţă 
curente, omite o componentă semnificativă pentru  predicţia performanţei viitoare a copiilor dotaţi, şi anume 
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gândirea creativă. Pentru evaluarea acesteia există însă instrumente psihologice specifice.
Putem afirma faptul că unii cercetători consideră, deci, coeficientul de inteligenţă drept un factor 

determinant pentru definirea „supradotării”, în timp ce alţii îl consideră un factor discriminator şi inutil. Unii 
dintre aceştia, afirmă că testele de inteligenţă sunt reflectarea structurilor socio-economice ambiante, critică 
supravegherea indivizilor dotaţi de către „clasa dominantă” recomandând abolirea conceptului de inteligenţă 
şi înlocuirea lui cu o noţiune mai descriptivă.

Feldman (1982) propune ca definiţie a conceptului de dotare „capacitatea de a aduce o contribuţie 
semnificativă în orice domeniu valorizat social”.

În acest sens, sprijinindu-se pe genetică şi neurologie, Howard Gardner (1982) oferă elementele unei 
soluţii şi propune o teorie privind existenţa a şapte sfere distincte ale competenţei, dezvoltate după legi şi 
traiectorii proprii.

Acestea vizează domeniile lingvistic, muzical, logico-matematic, spaţio-vizual, kinestezic, social şi 
intrapersonal.

În mod surprinzător, noţiunea de supradotat este printre puţinele concepte psihologice care, pe lângă o 
definire ştiinţifică, beneficiază şi de una juridică. Astfel, congresul american a votat o lege privind educaţia 
copiilor „supra-dotaţi şi talentaţi” folosind următoarea definiţie: 

„Copilul dotat sau talentat este un tânăr care, la nivelul grădiniţei, a cursurilor primare sau secundare 
a dovedit un potenţial aptitudinal de a atinge un nivel înalt de competenţă în domeniile intelectual, artistic, 
academic specific, în artele vizuale, teatru, muzică, dans, aptitudini de conducere având nevoie, în consecinţă, 
de activităţi ce nu sunt în mod normal posibile în şcoală”.

Bibliografie:
Benito Yolanda, „Copiii supradotaţi. Educaţie, dezvoltare emoţională şi adaptare socială” , Ed. Polirom, Iaşi, 
2003;
Creţu Carmen, „ Psihologia succesului”, Ed. Polirom, Iaşi, 1997;
Duţă Victor, „Psihoterapie”Ed. Ştefan, Bucureşti, 2006;
Jingău Maria, „Copiii supradotati”, Ed.ştiinţă şi Tehnică, Bucureşti, 1994;
Popovici Doru Vlad, „Introducere în psihopedagogia supradotaţilor”, Ed. Fundaţiei Humanitas, Bucureşti, 
2004;
Roşca Alexandru, „Copiii superior înzestraţi”, Ed. Institutului de Psihologie al Universităţii din Cluj Napoca, 
1941.
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DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR SOCIO-EMOŢIONALE  
LA COPIII CU VÂRSTE ÎNTRE 3-6 ANI

Educatoare Maria-Viorica Călugăroiu 
G.P.N. Stănuleasa, comuna Sîmbureşti, jud. Olt

Motto:
 „Ca să-i faci pe copii mai buni, să-i faci fericiţi!”
 (Oscar Wilde)

 Una dintre preocupările specialiştilor în domeniul educaţional a fost studierea manifestărilor infantile.
 Cercetătorii au intuit existenţa unor deosebiri importante între felul copilului de a înţelege lumea şi cel 
al adultului.
 Prin legislaţia actuală statul român se preocupă de o influenţare sistematică a educaţiei copiilor, 
urmărind totodată ameliorarea unor comportamente antisociale.
 Trăim într-o perioadă marcată de schimbări rapide. Suntem puşi în faţa provocărilor de a ne adapta atât 
noi, cât şi copiii noştri la o lume nesigură şi imprevizibilă.
 Drept urmare în condiţiile actuale, părinţii lasă totul în seama instituţiilor preşcolare, nemaiavând timp 
să se preocupe de copil, lipsindu-l de dojana  părintească atât de folositoare, pentru fiii lor datorită unor condiţii 
obiective (plecări în străinătate, abandon familial, alcoolism, copii nedoriţi, copii monoparentali, dar şi copii 
unici în familii).
 Unii copii sunt deosebit de sociabili, îşi fac numeroşi prieteni, dar alţii, distrug grupul prin comportamentul 
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lor… Aceste aspecte ale interacţiunii sociale sunt influenţate de felul în care copiii îşi gestionează emoţiile, 
propriile reacţii şi comportamente.
 Totuşi, copilul trebuie socializat în vreun fel… dar emoţiile ca şi pe noi de altfel, îl încearcă mereu! 
Cine nu crede că preşcolarii au emoţii se înşeală. Şi au mari emoţii, aşa cum facem şi noi, acolo unde nu am 
mai fost niciodată, atunci când de faţă sunt persoane necunoscute, sunt emoţionaţi chiar când primesc daruri 
(acest lucru li se pare ceva nemaipomenit, deşi au mai primit câte ceva în viaţa lor).
 Emoţiile acestea sunt constructive, fac bine personalităţii în devenire a puiului de om, duc la o 
socializare rapidă, ştiu să se comporte în diferite contexte sociale, făcând vizibilă munca destul de istovitoare 
uneori a educatoarei.
 Studiid copiii cu vârste între 3-6 ani, după o activitate îndelungată, pot spune cu certitudine că nu există 
„şabloane” în dezvoltarea psihosocială a copiilor.
 Fiecare educatoare poate, indiferent  ce mijloace sau metode foloseşte, să ajungă la acelaşi rezultat cu o 
altă colegă, şi anume realizarea formării viitorului om de mâine, care să se poată integra în societatea prezentă, 
să suporte mai uşor consecinţele negative ale acţiunilor concetăţenilor, să fie mai toleranţi, să înţeleagă 
problemele semenilor, să-şi accepte condiţia socială pe care o are, să nu fie violent, să fie respectuos, bun la 
suflet darnic, credincios chiar.
 Dezvoltarea socio-emoţională vizează debutul vieţii sociale a copilului, capacitatea lui de a stabili şi 
menţine interacţiuni cu adulţii şi copiii.
 Dezvoltarea emoţională vizează îndeosebi capacitatea copiilor de a-şi percepe şi exprima emoţiile, de 
a înţelege şi de a răspunde emoţiilor celorlalţi, precum şi dezvoltarea conceptului de şine, crucial pentru acest 
domeniu.
 În strânsă corelaţie cu conceptul de sine se dezvoltă imaginea despre sine a copilului, care influenţează 
decisiv procesul de învăţare.
 Dezvoltarea socială înseamnă:
 - Dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu adulţii;
 - Dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu copiii de vârstă apropiată;
 - Acceptarea şi respectarea diversităţii;
 - Dezvoltarea comportamentelor prosociale.
 Dezvoltarea emoţională cuprinde:
 - Dezvoltarea conceptului de sine;
 - Dezvoltarea controlului emoţional;
 - Dezvoltarea expresivităţii emoţionale.
 Studiile arată că acei copii care au dezvoltate abilităţile sociale se vor adapta mai bine la mediul şcolar, 
vor fi chiar premianţii clasei în care învaţă.
 Copiii cu abilităţi sociale slab dezvoltate (copiii care se comportă agresiv, fizic sau verbal, copiii care  
au dificultăţi de a se integra în grup) sigur vor dezvolta probleme de comportament dacă nu se iau măsuri 
potrivite la timp!
 Agresivitatea din copilărie este asociată sau prezice activitate intelectuală mediocră, comportament 
distructiv în şcoală şi angajarea în activităţi specifice delicvenţilor.
 Observând aceste comportamente, este necesar să introducem o serie de măsuri corectoare, de modificare 
comportamentală, urmărind stimularea comportamentelor adecvate şi se vor reduce comportamentele 
dezadaptative la preşcolari.
 La grădiniţă fiecare grupă de preşcolari reprezintă un grup social destul de complex, iar o bună adaptare 
la cerinţele grupei înseamnă a respecta cerinţele exprimate de educatoare, să acţioneze conform aşteptările 
acesteia, înţelegerea relaţiei cu ceilalţi copii şi adaptarea la o serie de reguli.
 Trebuie menţionat faptul că dacă regulile şi normele nu se materializează în comportamentul majorităţii 
copiilor din grupă, ele nu pot să aibă forţa de a direcţiona comportamentul acestora.
 Educatoarea joacă un rol foarte însemnat în modificarea statutului de „copil cu care nu se joacă nimeni”.
 Studiile de psihologie educaţională arată că instrucţiunile educatoarei şi modalităţile de predare, 
utilizarea unor strategii de modificare comportamentală adecvată modelează tipul şi frecvenţa interacţiunilor 
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dintre copii.
 Copiii trebuie să înveţe că toate acţiunile şi comportamentele noastre au consecinţe asupra celorlalţi şi 
de aceea pe unele dintre ele trebuie să le modificăm, să le îndreptăm în bine.
 Copiii nu pot discerne întotdeauna binele de rău, datorită vârstei, capacitatea lor mnezică fiind insuficient 
dezvoltată.
 În cadrul interacţiunilor sociale (copii-adulţi, copii-copii), copiii îşi dezvoltă anumite abilităţi de 
relaţionare şi învaţă noi comportamente.
 Relevant în formarea comportamentului la copil este tocmai faptul că lucrurile se petrec invers decât 
la adulţi. La început manifestă atitudine de supunere faţă de reguli, fapt care duce mai întâi la formarea 
comportamentului, după care se conştientizează împortanţa regulilor.
 La vârsta preşcolară copiii au nevoie permanentă de sprijinul adultului în ceea ce priveşte recunoaşterea 
şi respectarea regulilor de comportament în diferite situaţii sociale.
 Regulile au rolul de a preveni apariţia unor probleme de comportament.
 Important este pentru educatoare, cum să înveţe copilul regulile!?! Există mai multe căi:
 - prin educaţie;
 - prin imitaţie;
 - prin asumare şi asimilare de reguli de joc;
 - din cărţi;
 - prin mass-media;
 - prin intermediul opiniei publice. 
  De cele mai multe ori sunt folosite reguli restrictive sau pedepse pentru a-l învăţa pe copil anumite 
comportamente.
 Studiile arată că evidenţierea faptelor bune ale unui copil face mult mai bine în dobândirea 
comportamentelor sociale adecvate şi estomparea celor problematice, decât utilizând pedepsele.
 Pentru a păstra „sănătatea” grupului, adică un climat educaţional adecvat, uneori trebuie modificate 
anumite comportamente, utilizând metodele specifice numite de Mircea Miclea „Modificări cognitiv-
comportamentale”, ele cuprind o serie de metode specifice ce vizează modificarea comportamentelor/cogniţiilor 
disfuncţionale/dezadaptative ale unei persoane.
 Pentru a realiza o modificare a unui comportament folosim următoarele metode: întărirea pozitivă, 
penalizarea(represori verbali, excluderea) şi extincţia.
 De un real folos sunt regulile grupei prezentate la începutul anului şcolar împreună cu consecinţele 
nerespectării lor.
 Cadrele didactice trebuie să respecte următoarele cerinţe în formularea de reguli:
 - să fie stabilite împreună cu copiii;
 - să fie discutate cu copiii;
 - să se prezinte consecinţele nerespectării regulilor, dar în acelaşi timp şi avantajele ce le pot avea dacă 
le respectă;
 - să nu exagereze, referitor la consecinţele nerespectării regulilor;
 - adulţii să manifeste unitate de cerinţe şi consecvenţă în formularea şi aplicarea regulilor.
 Procesul de construire la copii a comportamentului psihosocial este de durată şi nu decurge întotdeauna 
după cum ne-am planificat noi, copiii fiind spontani, de cele mai multe ori imprevizibili.
 Greutăţile întâmpinate în dezvoltarea psiho-emoţională a copiilor trebuie consemnate în caietul de 
observaţii psihopedagogice, iar de câte ori avem ocazia, în mod individual, nu în public, trebuie aduse la 
cunoştinţa părinţilor, convingându-i să ne acorde sprijinul în aplicarea unor măsuri ameliorative.
 În aplicarea acestor măsuri de corectare, formare şi prevenţie am constatat următoarele:
 - Este important să comunicăm copilului  că avem încredere în el;
 - Să nu-i vorbim pe un ton ridicat atunci când încalcă regulile şi să nu fie „moralizat” pentru 
comportamentul său;
 - Să aplicăm regulile indiferent de copil, să nu facem deosebiri între copii, excepţiile nu se vor face nici 
dacă avem propriul nostru copil în grupă!
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 - Exemplele ce le oferă adulţii copiilor sunt extrem de importante!
 - Copiii trebuie învăţaţi să-şi asume responsabilitatea propriilor comportamente.
 În orice colectivitate apar stări tensionale provocate de cauze diferite, manifestându-se sub forme 
variate, de scurtă durată, sau de lungă durată, cu efecte imediate, sau cu efecte întârziate, nerezolvate parţial 
sau total.
 Deoarece în acest an şcolar conduc o grupă cu număr mic de copii, prerdominând cei de nivel I, ne 
confruntăm adesea cu conflicte între copii, specifice vârstei de 3-4 ani.
 La intrarea în grădiniţă, coplul trebuie să se supună unui program, educatoarea se ocupă şi de ceilalţi 
copii nu numai de el-cum făcea acasă mama, trebuie să împartă jucăriile cu colegii-lucru dificil de realizat, 
dacă el nu vrea acest lucru, sunt sensibili la frustrare, la schimbări, şi îşi pot pierde uşor echilibrul afectiv, 
urmează apariţia conflictului!
 Copilul trebuie învăţat din primele zile cum să-şi exprime nemulţumirea, cum să-şi stăpânească 
pornirile violente, deoarece, orice gest necontrolat, într-un moment de neatenţie al educatoarei, poate avea 
efecte nedorite asupra altui copil din grupă.
 Comportamentul copiilor la supărare este diferit.
 Majoritatea izbucnirilor de nemulţumire ale copiilor se manifestă prin eliberarea energiei acumulate, 
prin ţipete, loviri, muşcări, apărute pe neaşteptate, şi de cele mai multe ori fără un semnal de avertizare!
 Una dintre cele mai frecvente aspecte de stări tensionale apărute în grădiniţă, o constituie adaptarea 
copiilor la mediul preşcolar: copiii plâng săptămâni în şir, alţii tremură sau chiar lovesc atunci când se apropie 
educatoarea. Este o stare normală specifică vârstei deoarece copiii fiind obişnuiţi cu alt mediu, cu alte persoane, 
se simt dintr-o dată părăsiţi, se văd înconjuraţi doar de persoane străine-termenul se numeşte în psihologie 
„anxietate de separare”.
 Spaţiul de joacă restrâns, sau un număr limitat de jucării pot genera motive de supărare.
 Copiii se supără, se retrag într-un colţ, deoarece la nivelul cortexului inhibiţia este slabă, ei nu-şi pot 
amâna aşteptările. Unii copii nu pot aştepta la rând nici chiar la împărţitul gustării, vorbesc, bat din picioare, 
se supără dacă nu-i servim pe ei înaintea celorlalţi.
 Trăirile de mânie ale copilului nu trebuie neglijate, ele prezintă pentru noi un semnal, că există acolo 
„ceva” ce noi nu trebuie să pierdem din vedere, ci să căutăm răspunsul în afara grădiniţei, în familie, în mediul 
social, în ereditate, în bolile somatice şi oriunde altundeva putem găsi soluţii!
 Analizând originea acestor conflicte, am constatat că de fapt ele sunt metode uşoare şi rapide prin care 
copiii obţin tot ce-şi doresc, devin de mici  „profitori”, „şantajişti” ai părinţilor care i-au obişnuit cu „mituirea” 
pentru ca ei să nu mai plângă, satisfăcându-le orice dorinţă, neştiind să-i impună odraslei lor limite.
 De-a lungul timpului, numeroşi psihologi au subliniat imprtanţa inteligenţei emoţionale în educarea 
copiilor.
 D. Goleman sublinia faptul că cel mai rău stil de a-l motiva pe cineva este a-l critica. 
 Un copil criticat devine mai tensionat, mai furios.Copilul are încredere în el numai dacă va şti cum este 
perceput de ceilalţi.
 Un copil care va fi protejat de toate situaţiile stresante din viaţă, nu va şti să se descurce singur niciodată, 
încrederea în sine o va căpăta doar dacă se confruntă cu problemele, nu adultul trebuie să găsească soluţiile, ci 
copilul.
 Copiii trebuie să petreacă mult timp în aer liber, astfel creierul se va oxigena, iar copiii vor fi mai 
echilibraţi emoţional.
 Participarea părinţilor sau fraţilor mai mari la activităţile din grădiniţă, alături de copii, pot face mai 
uşoară adaptarea copiilor la grădiniţă, chiar şi faptul că aceşti copilaşi de 3-4 ani sunt integraţi în aceeaşi grupă 
cu fraţii lor de nivel II.
 De un real folos pentru grupa combinată cu care lucrez, au constituit-o activităţile desfăşurate în 
parteneriat cu şcoala, cu tema „Învăţăm de la şcolari”, unde întâlnirile cu fraţii mai mari i-au determinat să 
înţeleagă care este adevăratul rost al grădiniţei: „o portiţă prin care se ajunge mai uşor în clasa I”
 Aspectele prezentate, pot continua cu numeroase exemple, dar fiecare dintre noi ştie, desigur, cum să-şi 
realizeze propriile standarde profesionale!
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 „Din copii poţi face orice, atâta timp cât te joci cu ei”
 (Kay Kuzma, „Ascultarea de bunăvoie”)

BIBLOGRAFIE:

1. Roco Mihaela, „Creativitate şi inteligenţă emoţională”, Editura „POLIROM”, Iaşi, 2001;
2. Andrei Cosmovici, Luminiţa Iacob, „Psihologie şcolară”, Editura „POLIROM”, Iaşi, 2008;
3. Iulia Adriana Oana Badea, „Scrisoare metodică”- „Acces echitabil generalizat şi calitate în educaţia 
timpurie”, 2011;
4. Rusu, C. „Deficienţă, incapacitate, handicap”, Editura PROHUMANITAS”1997
5. Revista „Învăţământul preşcolar”, nr. 3-4, Editura „ARLEQUIN”, 2011.



111

PORTRETUL GRUPEI CU CARE LUCREZ
- CAIET DE OBSERVAŢII PSIHOPEDAGOGICE -

Educatoare Maria-Viorica Călugăroiu 
G.P.N. Stănuleasa, comuna Sîmbureşti, jud. Olt

ARGUMENT

Întotdeauna educatoarele au fost obligate să prezinte caietul de observaţii 
psihopedagogice al grupei cu care îşi desfăşoară activitatea instructiv-educativă. 

S-au editat fel de fel de auxiliare didactice destul de folositoare, dar nimeni nu a dat 
importanţă faptului că zilnic educatoarele au de consemnat aspecte semnificative din viaţa 
copiilor.

Pentru a le uşura munca şi cu scopul ca toate colegele noastre să nu-şi mai irosească 
timpul trasând fel de fel de tabele, am conceput acest caiet de observaţii psihopedagogice,
special pentru grupele combinate cu care lucrează educatoarele din mediul rural, considerând 
că le va fi de ajutor în completarea imediată a aspectului sesizat în diferite împrejurări, astfel, 
le vom ajuta în munca lor şi aşa destul de istovitoare uneori.

De asemenea, am decis să oferim si unele materiale ajutătoare folosite în observarea
copiilor, apoi, rubricaţia poate fi  adaptată la fiecare categorie de preşcolari în parte, iar 
aceastea să fie completate pe tot parcursul preşcolarităţii, ca abia după aceea să putem 
elabora, după un „studiu” amănunţit al celor consemnate în mod real,  caracterizarea  
psihopedagogică a fiecărui copil şi cu această ocazie să ne evaluăm şi noi munca depusă sub 
toate formele cu toţi preşcolarii.

Am observat că de cele mai multe ori caracterizarea copiilor se făcea din aduceri 
aminte, uneori chiar nu exista acest caiet de observaţii, tuturor preşcolarilor li se dădea 
calificativul „foarte bine” la toate categoriile de activităţi cuprinse în aria curriculară.

În scopul de a impresiona învăţătorii care urmau să preia clasa I, chiar si preşcolarii 
mai puţin dotaţi din punct de vedere intelectual erau deosebit de apreciaţi, dar nu în mod 
realist, ci „după ureche”!

Noi considerăm că este deosebit de important să fim mai realişti cu noi înşine, 
deoarece în fiecare grupă de preşcolari există şi performanţe, dar este posibil ca , oricât ne-am 
da silinţa cu anumiţi copii, fără sprijin din partea specialiştilor nu vom putea remedia 
problema lor .

În momentul persistenţei unei probleme deosebite, ar fi ideal să cercetăm mai înainte 
de toate cauza acelei manifestări a preşcolarului. În acest context, mai ales astăzi, când 
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majoritatea copiilor sunt crescuţi de bunici sau bone, când li se tolerează tot felul de 
comportamente necuviincioase, când de la cea mai fragedă vârstă copiii sunt alimentaţi 
artificial, iar uneori li se dă „să guste”alimente sau băuturi interzise acestei vârste…ce să mai 
vorbim de cazuri de agresiune fizică, verbală sau psihică asupra bietului pui de om care este 
de cele mai multe ori tratat ca fiind „vinovat” de toate necazurile părinţilor!

Cunoscând „micile suferinţe” ale copiilor cu care lucrăm ne uşurăm singure modul de 
a-i aborda dintr-un altfel de unghi, deoarece copiii care adesea ne fac probleme, la rândul lor 
au şi ei ceva acolo în sufleţelul lor nerezolvat, dar cum nu pot avea încredere în nimeni…se 
manifestă şi ei cum pot, vor să iasă în evidenţă prin mici năzbâtii, fac fel de fel de gesturi 
chiar în timpul unor activităţi, în scopul de a-i băga şi pe ei cineva mai mult în seamă.

Nu orice astfel de manifestare trebuie luată ca tulburare de comportament.
Greşelile copiilor trebuie îndreptate la momentul potrivit, iar dacă alţii sunt 

răspunzători de acest lucru, mai putem face ceva, noi, educatoarele, noi suntem pregătite să 
schimbăm acel comportament, mai greu , într-adevăr, căci amintirile faptelor rele pot recidiva, 
cu tot efortul depus de noi.

Deosebit de eficiente, atunci când constatăm o comportare necorespunzătoare, sunt 
textele literare cu un deosebit caracter moralizator. Ne prefacem că nimic nu s-ar fi 
întâmplat(dar cu privirea mai mult spre cel care are nevoie de îndreptare!), începem să 
povestim fără să-i atenţionăm pe copii că de fapt noi urmărim altceva… Niciodată copilul nu 
trebuie apostrofat, sau imediat categorisit ca turbulent, trebuie să descoperim cauza, să 
folosim orice metode de îndreptare, ca numai după aceea să dăm diagnosticul!

De cele mai multe ori tindem să dăm verdicte pripite, când în realitate lucrurile sunt de
altă natură.

Deosebit de importante sunt intervenţiile imediate, atunci, pe loc, ale educatoarei, 
pentru că nu putem, de exemplu să acceptăm ca un copil violent să-i lovească pe ceilalţi 
colegi, sau nu vom accepta purtarea necuviincioasă cu care unii vin din familie!

În acest scop am considerat acest tip de caiet de observaţii ca fiind foarte util, mai ales 
că noi nu l-am conceput deloc complicat, cu fel de fel de rubrici…el fiind foarte uşor de 
completat, puţin „secret”, căci numai educatoarea poate să ştie la adresa cui sunt făcute 
observaţiile din el, deoarece nu se mai trec în dreptul observaţiei decât iniţialele copilului, sau 
la alegerea dumneavoastră, numărul din catalogul grupei.

De ce acest lucru trebuie să fie secret? Pentru că fiecare copil este unic, în felul lui, nu 
pot fi identice  comportamentele a doi copii chiar dacă sunt gemeni, iar în ultimul rând, 
trebuie să nu fie făcute publice datele despre fiecare copil unor persoane rău voitoare, sau care 
vor să folosească aceste date în alte scopuri!

Noi vă dăruim cu drag acest caiet, dacă-l veţi primi cu plăcere… bucuria va fi atât a 
noastră cât şi a dumneavoastră când veţi intra în posesia lui!

Ca să ne înţelegeţi intenţia şi mai bine, vom încheia printr-o învăţătură auzită de la un 
bătrân:

„Unui om nu-i poţi da nimic cu sila, căci dacă el nu vrea cu orice preţ să-l primească 
de la tine, ori din ambiţie, ori ca să nu-ţi fie ţie în voie…după ce pleci de la el aruncă acel 
lucru…dar, poţi să-i iei forţat ceva, că-i iei şi fugi!”

Dar nu putem neglija faptul că:
„Un copil poate oricând să înveţe un adult trei lucruri: cum să fie mulţumit fără motiv, 

cum să nu stea locului niciodată şi cum să ceară cu insistenţă ce îşi doreşte” (Paolo Coehlo).
Cu mult respect pentru toate colegele!

AUTOAREA
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GRĂDINIŢA……………………………………………………………………
GRUPA…………………………………………………………………………
EDUCATOARE:………………………………………………………………

CAIET DE OBSERVAŢII PSIHOPEDAGOGICE

ACEŞTIA SUNT COPIII GRĂDINIŢEI NOASTRE!”(FOTOGRAFII)
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TABEL NOMINAL CU PREŞCOLARII GRUPEI

Nr. 
crt

NUMELE SI PRENUMELE CNP COPIL DOMICILIUL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
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OBSERVAŢII PE TOATĂ PERIOADA FRECVENTĂRII GRĂDINIŢEI

DATA INIŢIALELE 
COPILULUI 
SAU NR. DE 
IDENTIFICARE

OBSERVAŢII 
ZILNICE            

INTERVENŢIA 
IMEDIATĂ
A EDUCATOAREI
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Materiale de specialitate în sprijinul observării corecte a tuturor prescolarilor
1. „Educaţia copilului unic în familie”;
2. „Educaţia drumul cunoaşterii..”;
3. „Dreptul la bătaie”;
4. „Modalităţi de tratare diferenţiată a copiilor”;
5. „Factorii ce blochează manifestările creative ale copiilor;
6. „Curajul-o frică învinsă de toţi copiii”;
7. „Înlăturarea devierilor comportamentale prin înţelegerea copilăriei”;
8. „Dzvoltarea inteligenţei si a gândirii copilului conform teoriei lui Jean Piaget şi a lui 

B. Inhelder”;
9. „Teste folosite în evaluarea corectă a prescolarilor”;
10. „Informaţii relevante în evaluarea copiilor preşcolari”
11. „Deficienţe pe care educatoarea le poate depista la grupa cu care lucrează”;

(Toate aceste materiale sunt anexate în paginile imediat următoare, ele au fost elaborate si 
publicate de autoare în diferite reviste de specialitate pe care în mod sigur le-aţi citit!).

Dezvoltarea inteligenţei şi a gândirii copilului conform teoriei lui Jean Piaget şi a lui B. 
Inhelder

* Lumea adulţilor prezintă pentru copil două obstacole la care trebuie să se adapteze:
-limbajul şi regulile pe care nu le înţelege;

* La copilul preşcolar se întâlnesc trei tipuri de ataşament:
-ataşamentul securizant;
-ataşamentul evitant;
-ataşamentul ambivalent;

* Jocul simbolic reprezintă exerciţiul de familiarizare cu situaţiile noi, dificile, 
problematice, în care copilul rezolvă mai ales conflictele afective servind la compensarea unor 
trebuinţe nesatisfăcute, la răsturnări de roluri etc.;

* Jocul simbolic poate evidenţia conflicte inconştiente: interese sexuale, fobii, 
apărarea împotriva angoasei, agresivitate sau identificare cu agresorii;

* Imaginile mintale sunt imitaţii interiorizate , reproductive şi anticipative, la vârsta 
prescolară imaginile sunt statice, abia după 7-8 ani imaginile devin cinetice;

* Egocentrismul gândiri copilului caracterizează starea în care propriile dorinţe şi 
plăceri sunt suverane, copilul nu poate înţelege faptul că ceilalţi trăiesc sentimente diferite sau 
gândesc diferit, de aceea el este centrat pe sine însuşi, are dificultăţi în a corela punctul său de 
vedere cu al altora, proiectează propriile senzaţii asupra celorlalţi;

* Animsmul se referă la faptul că fenomenele şi obiectele din jur sunt privite ca fiind 
însufleţite, vii şi conştiente; după cinci ani mai persistă doar unele rămăşiţe ale animismului;

* Artificialismul constă în faptul că posibilul şi imposibilul se suprapun, personajele 
fantastice pot interveni în viaţă, abia după cinci ani este posibil ca unii copii să poată decide 
asupra realităţii personajelor; până la cinci ani gândirea copilului este stăpânită de magism, 
proces în care se stabilesc legături stranii între fenomene, iar evenimentele din jur au legătură 
cu acţiunea copilului;

* Realismul gândirii copilului se referă la materializarea elementelor de factură 
spirituală datorată nediferenţierii dintre fizic şi psihic. Gândirea egocentrică este o gândire 
prelogică, intuitivă şi preconceptuală. Punctul de plecare este constituit de schemele senzorio-
motorii care se transformă la finalul stadiului senzorio-motor în scheme verbale. Schemele 
verbale devin ele însele preconcepte, adiocă cuvântul se ataşează de acţiune şi de percepţie 
chiar dacă rămâne încă foarte ataşat de reprezentarea concretă.
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În concluzie, ceea ce-i lipseşte gândirii copilului este „mobilitatea” pentru a-i permite 
să se individualizeze  şi să examineze toate posibilităţile de „rezolvare” a problemelor minore 
ale sale din punctul lui de vedere.

Teste folosite pentru evaluarea corectă a preşcolarilor:
* Testul de Apercepţie pentru copii (TAC);
* Proba „Vocabular” din scala de inteligenţă Standford-Binet;
* Proba „memoria pentru obiecte” a Scalei de inteligenţă Standford-Binet;
* Subtestul „Completarea imaginii al Scalei Wechsler de inteligenţă pentru copii”

(WISC-III);
* Subtestul „Ansamblare de obiecte al Scalei Wechsler de inteligenţă pentru copii”

(WISC-IV);
* Scala comportamentului social a Testului Denver-II DE EVIDENŢIERE A 

ACHIZIŢIILOR ÎN PLANUL DEZVOLTĂRII;
* Scala comportamentului fin adaptativ a Testului Denver-II;
* Scala verbală a Testului de inteligenţă pentru copii preşcolari şi şcolarii mici.

Informaţii relevante în evaluarea psihologică a copilului:
- Istoria dezvoltării copilului (evenimente semnificative din viaţa copilului sau 

schimbări majore recente ce au intervenit în viaţa copilului);
- Informaţii legate de probleme de sănătate (intervenţii neurochirurgicale, spitalizări, 

tulburări diagnosticate de atenţie, memorie, limbaj);
- Rezulate obţinute la activităţile din grădiniţă;

Deficienţe pe care educatoarea le poate depista la grupa cu care lucrează:
* Deficienţa mintală;
* Deficienţe de vedere;
* Deficienţe de auz;
* Deficienţe fizice şi psihomotorii;
* Tulburări de comportament;
* Deficienţe de limbaj;
* Deficienţe multiple (polihandicapul);

Notă:
Indiferent de spre ce fel de handicap este vorba…

SFATUL SPECIALIŞTILOR ÎN DOMENIU ESTE FOARTE VALOROS, DECI NU 
VĂ SFIIŢI SĂ-L CEREŢI IMEDIAT CE AŢI CONSTATAT CEVA ÎN NEREGULĂ CU 
ORICARE DINTRE COPII!
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NECESITATEA MODERNIZĂRII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI MATEMATIC  
ÎN CICLUL PRIMAR

Prof. inv. primar Mihaela Nicola
Liceul Teoretic „Petre Pandrea” Balş

Modernizarea învăţământului constituie la ora actuală o problemă care se pune cu deosebită acuitate 
pe plan mondial, şi aceasta pentru că fiecare naţiune doreşte să-şi pregătească tinerele generaţii de aşa natură 
ca să poată face faţă cu brio surprizelor viitorului.

Privită din punct de vedere psihologic perfecţionarea continuă devine instrument de dezvoltare a 
personalităţii, cu ajutorul căruia ne motivăm acţiunea conştientă prin cunoaşterea ştiinţifică. Este necesar să 
căpătăm o motivaţie ştiinţifică pentru a privi perfecţionarea pregătirii ca pe un act liber, de autodepăşire, iar 
constrângerea socială să o simţim numai ca pe o forţă cadru, care să ne jaloneze propria formare.

Se impune o perfecţionare continuă în specialitate, atât ca ştiinţă cât şi ca metodă.
Claparede, referindu-se la importanţa pregătirii teoretice a pedagogilor, arăta: „Învăţătorul care începe 

practica, fără să aibă cele mai elementare noţiuni de psihologie, este redus la pipăieli dăunătoare; el face 
experienţe cu o fiinţă şi experienţele sunt de multe ori foarte lungi şi foarte chinuitoare”.

Perfecţionarea pregătirii profesionale presupune, creşterea priceperii de a utiliza şi dezvolta la maximum 
capacităţile cu care copilul vine la şcoală. Aceasta impune respectarea personalităţii copiilor, câştigarea 
consimţământului, a cooperării, colaborării, participării voluntare bazate pe un sistem de recompense şi mai 
puţin de pedepse de natură să tocească voinţa individului.

În procesul învăţării trebuie luate în considerare aspectele pozitive ale fiecărui eveniment motivaţional 
ca o soluţie raţională pentru a realiza eficace un proiect pedagogic.

Fiecare din fiinţele umane are potenţialul său creator. Puţini sunt cei supradotaţi. De aceea ei trebuie 
căutaţi şi „exploataţi”. Cu ce trebuie să înceapă această „exploatare”? Cu activităţi bine organizate la toate 
obiectele de învăţământ, între care un rol deosebit îl are matematica.

Marile genii sunt imprevizibile. Pot apărea oriunde, într-o mare metropolă sau într-un cartier obscur al 
unui mic orăşel, într-un mediu privilegiat sau nu. De asemenea ştiu că nu toţi copiii, ce vor trece prin şcoală, 
vor deveni mari matematicieni. Dar noi avem datoria morală să nu pierdem niciunul, să le asigurăm climatul 
favorabil de dezvoltare şi nici o investiţie nu este prea mare când este vorba de copii, de specialiştii noştri de 
mâine.

În dezvoltarea personalităţii omului educaţia matematică are o pondere deosebită. Matematica se 
îndreaptă astăzi către o ştiinţă a structurilor. De aceea familiarizarea elevilor cu structuri simple, evidenţiind 
legătura lor reciprocă şi împletirea lor de-a lungul anilor de şcoală, constituie o sarcină de bază a învăţământului 
matematic.

O autentică modernizare a învăţământului matematic nu se poate face pe segmente nu numai într-o 
anumită direcţie, ci global: conţinut, strategii didactice, pregătirea cadrelor.

Modernizarea învăţământului, nu poate începe eficient pe treptele superioare ale şcolarităţii. Procesul 
de învăţare a matematicii, ca şi posibilităţile de înţelegere de care dispun copiii, permit şi reclamă restructurarea 
sa încă din şcoala primară.

„Copiii să înveţe să gândească din capul locului în spiritual matematicii actuale, moderne, să-şi 
consolideze acest mod de gândire pe tot parcursul şcolarităţii” – spunea Gh. Mihoc.

Amploarea cuceririlor matematicii din epoca noastră, bogăţia si varietatea metodelor ei de lucru impun 
şi dezvoltarea culturii matematice a oamenilor.

Matematica nu este numai o ştiinţă, o simplă  ştiinţă. Matematica este mai mult decât o ştiinţă, este un 
act de cultură. Se ocupă cu matematica nu numai marii matematicieni, ci şi cei mici, nenumăraţii matematicieni 
mici, care nu creează opere fundamentale, dar trăiesc – fie şi în cadrul unei probleme elementare - un act de 
creaţie propriu zisă.
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Matematica este unul din modurile fundamentale ale gândirii umane, prin care descifrează tainele 
naturii şi societăţii şi prevede dezvoltarea lor viitoare. Ea nu se învaţă pentru a se şti, ci pentru a se folosi. 
De aceea copiii nu trebuie să primească numai cunoştinţe de matematică, ci educaţie matematică, formaţie 
matematică.

Modernizarea învăţământului matematic constă tocmai în depistarea conţinutului, a căilor si mijloacelor 
care să asigure sporirea eficienţei sale formative.

Cu ce trebuie sa înceapă predarea matematicii? Cu noţiunea de număr sau noţiunea de mulţime?
Dintr-o serie de cercetări s-a constatat că însuşirea de către elevi a conceptului de mulţime este 

determinantă sub aspect psihologic pentru însuşirea conştientă a noţiunii de număr, numărul fiind o proprietate 
a unei mulţimi. Este o proprietate a mulţimilor echivalente. Este important, din punct de vedere psihopedagogic, 
ca noţiunea de mulţime să preceadă noţiunea de număr.

Limbajul matematic al copilului de vârstă şcolară mică trebuie să fie adecvat cerinţelor predării în 
perspectivă a acestei discipline. Este necesar ca pe toate treptele învăţământului să se folosească o terminologie 
unitară, care să nu devieze de la terminologia matematică de specialitate.

Se pune problema de la ce vârstă poate să înceapă introducerea unor noţiuni de matematică modernă?
Psihologul american J. Brunner a elaborat celebra şi mult discutata ipoteză că: „oricărui copil, la orice 

stadiu de dezvoltare, i se poate preda cu succes orice obiect de învăţământ, într-o formă intelectuală adecvată”. 
Pentru a răspunde la această întrebare este necesară cunoaşterea particularităţilor psiho-pedagogice ale celor 
cărora trebuie să le predăm matematica.
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ASPECTE PSIHOPEDAGOGICE ALE DEZVOLTĂRII COPILULUI  
DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ MICĂ

Prof. inv. primar Mihaela Nicola
Liceul Teoretic „Petre Pandrea” Balş

Vârsta şcolară mică este cuprinsă între 6-7 ani şi 10-11 ani, adică timpul cât copiii frecventează cursul 
primar.

Dezvoltarea fizică a copiilor în această perioadă se desfăşoară mai lent decât în perioada precedentă, dar 
creşte forţa lor fizică ceea ce explică marea lor mobilitate. Fuga, săriturile, jocurile de mişcare constituie o 
necesitate pentru ei. Tocmai acest lucru trebuie să-l folosească învăţătorul, organizând, jocuri în clasă sau în 
aer liber potrivit cu posibilităţile lor de efort.

Creierul şcolarului mic atinge aproximativ 90% din greutatea creierului omului adult, iar solicitările la 
care este supus contribuie la dezvoltarea activităţii analitico-sintetice a scoarţei cerebrale.

Calitatea de şcolar îi schimbă relaţiile cu cei din jur, îi creează obligaţii şi datorii.
Cunoştinţele elevului se îmbogăţesc. Se dezvoltă procesele psihice, se formează deprinderi de muncă 

intelectuală şi deprinderi practice.
Jocul nu mai are importanţa pe care o avea la grădiniţă.
Sunt preferate acum jocurile de competiţie, de întrecere între echipe. Jocul devine „palpitant”. Aceasta 

duce la dezvoltarea unor calităţi morale: curajul, perseverenţa, iniţiativa, subordonarea intereselor personale 
celor colective.

Sub influenţa muncii, a jocului şi mai ales a procesului de învăţământ are loc în această perioadă o 
intensă dezvoltare intelectuală a copiilor.

Şcolarii mici sunt foarte receptivi la activitatea înconjurătoare. Dar percepţia lor este globală, ei nu 
diferenţiază aspectele esenţiale.

Învăţătorul este acela care trebuie să dirijeze procesul observării, pretinzând elevilor să perceapă ceea ce 
este necesar.

Percepţia devine analitică folosindu-se cu preponderenţă material intuitiv.
Sub îndrumarea învăţătorului se formează la copii atenţia voluntară, depăşindu-se faza de atenţie 

“fluctuantă” atrasă mai ales de evenimente concrete din mediul înconjurător.
Memoria este mult mai vizuală decât verbală. Uneori el memorează mecanic, nu logic, memorează 

cuvinte, nu idei.
Perioada şcolară mică se caracterizează şi printr-o permanentă solicitare a gândirii, a cunoaşterii 

sistematice a realităţii sau a adevărurilor acceptate şi verificate social.
J. Piaget a considerat că la 6-7 ani are loc trecerea de la gândirea intuitivă , de la intuiţia articulată la 

organizarea unor structuri mentale concrete care operează cu lungi scrieri şi clasificări. Copilului i se impune 
sistemul gândirii conform unei definiţii, a unei reguli, a unui plan, model, schemă, principiu prin raportarea 
la acestea. Ca atare dezvoltarea acestor forme de operaţii devine foarte importantă în organizarea de reguli de 
gândire activă utilizate în situaţii ca acelea de descoperire a întrebărilor unei probleme aritmetice, de extragere 
a regulilor implicate într-o problemă.

Capacitatea de a învăţa, derivată – după mulţi pedagogi – din capacitatea de adaptare, este parte 
componentă a inteligenţei şi se consideră ca abilitate specială prin care se produc schimbări permanente în 
răspunsuri şi în conduite.

Învăţătorul înlesneşte adaptarea copilului la munca şcolară, dând caracter de joc multor activităţi 
didactice desfăşurate. Astfel conţinutul serios al învăţământului apare în forme atractive, asemănătoare jocului. 
Primele noţiuni, primele deprinderi se formează pe nesimţite, iar dobândirea lor constituie pentru copil izvor 
de satisfacţii reale, dar şcoala nu trebuie transformată într-un joc continuu.

Prin înţelegere şi prin tact se formează la copil hotarul clar şi distinct între joc şi învăţătură.
Sub nici o formă nu suntem pentru „joc şi numai joc, joc pentru joc ca scop final, plăcere şi distracţie 
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pentru distracţie”.
Credem profund în valoarea etică a sforţării şi a suferinţei. Nu poate fi fericire fără durere, sforţarea 

oţeleşte voinţa şi caracterul, atât de necesare în lupta vieţii. Numai atunci sunt gustate roadele muncii.
Învăţătorul trebuie să fie acela care să ştie să organizeze „truda” copilului. Plăcerea de a învăţa matematica, 

plăcerea intensă pasionată duce la un învăţământ profund asimilabil.
Anatol France exprima acest gând într-o formulă lapidară: „Ca să digerezi ştiinţa, trebuie s-o fi înghiţit 

cu poftă”.
Pentru a dezvolta personalitatea elevului trebuie să ştii care-i sunt posibilităţile, care-i sunt trăsăturile 

fizice şi psihice individuale.
Educatorul care cunoaşte particularităţile fizice şi psihice ale elevilor săi, alege mijloace educative cele 

mai potrivite pentru dezvoltarea lor.
Necesitatea cunoaşterii copilului este foarte bine exprimată de Rousseau în Emile: „Nu cunoaştem deloc 

copilăria; cu cât mergem mai mult pe urma ideilor false ce avem despre ea, cu atât ne rătăcim mai mult… 
Începeţi prin a vă studia mai bine elevii, căci foarte sigur că nu-i cunoaşteţi deloc”.
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MODEL TEST DOCIMOLOGIC

Profesor Ramona Chinan,
Grupul Şcolar „Dumitru Popa”, Mogoşeşti, jud. Iaşi

CLASA: a III-a
DISCIPLINA: Limba şi literatura română
CAPACITĂŢI EVALUATE: - Capacitatea de înţelegere a mesajului scris

- Capacitatea de a recunoaşte părţile de vorbire învăţate şi de a 
identifica categoriile gramaticale ale acestora, în texte date

- Capacitatea de exprimare scrisă
SCOPUL VIZAT: diagnostic/ verificarea nivelului de achiziţii al elevilor, achiziţii ce vizează 
capacităţile evaluate.
TIPUL PROBEI: sumativă
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Copilăria 
OBIECTIVELE URMĂRITE:

 să identifice titlul şi numele autorului textelor literare pentru  fragmentele  citate prin 
realizarea corespondenţei pentru cele 5 situaţii date;

 să formuleze răspunsuri corect la cele 5 întrebări referitoare la textele studiate;
 să identifice substantivele dintr-un şir de 10 cuvinte date prin încercuirea variantei 

corecte (DA/NU);
 să înţeleagă legătura dintre adjective şi substantivele pe care le determină prin 

identificarea corectă a grupului de substantive cărora li se potriveşte adjectivul 
complicat din cele 3 grupuri date;

 să exemplifice valoarea morfologică diferită a cuvântului noi prin alcătuirea de 
enunţuri (noi- pronume, noi-adjectiv);

 să analizeze pronumele (personale şi personale de politeţe) din enunţurile date prin 
completarea corectă a tabelului ce prezintă categoriile gramaticale ale acestora;

 să completeze cele 6 enunţuri date cu forma corectă a cuvintelor din paranteză 
exemplificând astfel înţelegerea scrierii corecte a unor ortograme;

 să alcătuiască o compunere respectând tema dată, planul de idei, părţile compunerii, 
aşezarea în pagină şi aplicarea regulilor gramaticale, ortografice şi de punctuaţie.

MATRICEA DE SPECIFICAŢII 
Obiective /conţinuturi Cunoaştere Înţelegere Aplicare Analiză Sinteză Total
Componentele 
structurale ale textului 5 5

Înţelegerea mesajului 
scris 5 5

Părţile de vorbire 
(substantiv, pronume,
adjectiv)

10 2 3 15

Ortograme 6 6
Compunerea (cu titlul 
dat şi după plan de idei) 1 1

TOTAL 15 5 8 3 1 32
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FORMULAREA ITEMILOR
1. Recunoaşte fragmentul. Realizează corespondenţa corectă
,,Monica şi Olguţa au intrat în casă, D- l Goe, de Ion Luca Caragiale
urmate de Dănuţ, care şchiopăta cu
batista înfăşurată în jurul genunchiului.”

,, Când am ajuns acasă, am înţeles de Bunicul, de B. Şt. Delavrancea
ce băiatul ieşise cu cheseaua în vestibul: 
ca să-mi toarne dulceaţă în şoşoni.”

,, Băiatul, cu lacrimile în ochi, La Medeleni, de I. Teodoreanu
sărută partea lui şi fata,
suspinând, pe a ei.”

„Lizuca s-a aşezat lângă răchită. La scăldat, de I. Creangă
Aici se simţea mult mai protejată de 
întunericul care a cuprins pădurea.”

„Într-o zi, pe-aproape de Sânt-Ilie, se
îngrămădise, ca mai totdeauna, o mulţime de 
trebi pe capul mamei: nişte sumani să-i scoată 
din stative;…”

La cireşe, de I. Creangă

Dumbrava minunată, Sadoveanu

2. Formulează răspunsuri la următoarele întrebări:
 Cum se comportă Ionel în timpul vizitei musafirului?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
 Ce înfăţişare are bunicul?
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
 De ce se ceartă nepoţii bunicului?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
 Cine sunt personajele textului ,,La Medeleni”?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
 De ce şchiopăta Dănuţ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

3. Încercuieşte cuvântul DA dacă cuvântul este substantiv şi NU dacă este altă parte de vorbire.
musafir DA NU
tu DA NU
albe DA NU
anişori DA NU
creion DA NU

dumneavoastră  DA NU
Olguţa DA NU
răguşită DA NU
partidă DA NU
eu DA NU
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4. Colorează figura în care sunt numai substantive cărora li se potriveşte adjectivul
complicat.  

5.  Alcătuieşte enunţuri în care cuvântul ,,noi” să fie părţi de vorbire diferite:
a) ...........................................................................................................
b) ............................................................................................................

6.Subliniază pronumele din enunţurile date şi analizează-le în tabel, după modelul dat:

 Ei se ceartă de la obrajii dumnealui.
 Dumneavoastră aţi venit în vizită la noi.
 Eu nu vreau să vorbesc cu Maria.

pronumele felul pronumelui persoana numărul
ea personal a III-a singular

7. Completează spaţiile punctate, alegând forma corectă dintre cuvintele scrise în paranteze.
• ( I-a / ia)……. arătat mamei fotografia ( s-a / sa)……….
• (S-a / sa)…….  dus să  (i-a / ia)……… o carte de la bibliotecă.
• Orele  (s-au  /  sau)……..  terminat (s-au  /  sau)……..   abia au început?
• (I-au  /  iau)……….zâmbit florile din fereastră.                                       
• (Iau  /  i-au) ………… floarea din geam.
• (La / l-a)……… văzut (la /l-a)…….cumpărături.

8.  Alcătuieşte o compunere cu titlul ,,Mama – fiinţa cea mai dragă”, orientându-te după 
următorul plan de idei:

 Ce înseamnă mama pentru tine.
 Însuşirile fizice şi sufleteşti ale mamei (chip, privire, statură, mers, ţinută, întâmplări 

din care se deduc aceste însuşiri).
 Sentimentele tale pentru  fiinţa cea mai dragă.

       exerciţiu  
desen  joc  dans   
test   calcul   

       pom   
creion  bec   
calculator  
vulpe 

stilou  greiere   
floare   scara  
profesor   
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SCHEMA DE CORECTARE
Nr. 
item

Nr. sit. 
evaluate

Punctaj 
acordat pe 
sit. 
evaluată

Total 
punctaj
pe item 

1 5 2p 10p
2 2 5p 10p
3 10 1p 10p
4 1 4p 4p
5 2 3p 6p
6 5 2p 10p
7 10 1p 10p
8 1 30p 30p

Din oficiu 10p
Total punctaj 100p

DETALIERE ITEM 8
 Respectarea părţilor 

componente ale 
compunerii

 Respectarea planului de 
idei

 Exprimarea clară, 
logică

 Originalitatea ideilor
 Respectarea regulilor 

gramaticale şi aşezarea 
corectă în pagină

5p

5p
5p

5p
10p

NOTARE PRIN CALIFICATIVE

RANGURI 
PERCENTILE

CALIFICATIV

100-81 FOARTE BINE
80-61 BINE
60-41 SUFICIENT

PÂNĂ LA 40 INSUFICIENT
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DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

FOARTE
BINE

BINE SUFICIENT

Identifică toate componentele 
structurale ale textului (titlul, 
autorul, fragmente din textul 
propriu-zis);

Identifică, având unele ezitări, 
toate componentele structurale 
ale textului;

Cu ajutorul învăţătorului, 
identifică  componentele 
structurale ale textului.

Desprinde corect informaţiile 
esenţiale dintr-un text citit şi 
construieşte enunţuri clare, 
corecte, dezvoltate pe baza 
unui şir de întrebări;

Desprinde, parţial corect, 
informaţiile esenţiale dintr-un
text citit şi construieşte 
enunţuri clare şi corecte în 
condiţiile date;

Desprinde, parţial corect, 
informaţiile esenţiale dintr-un
text citit şi formulează , cu 
ajutorul învăţătorului, 
răspunsurile la  întrebări.

Recunoaşte substantivele prin 
încercuirea variantei corecte 
în cele 10 situaţii date;

Recunoaşte substantivele prin 
încercuirea variantei corecte în 
cele puţin 8 situaţii din cele 10 
date;

Recunoaşte substantivele prin 
încercuirea variantei corecte în 
cele puţin 5 situaţii din cele 10 
date;

Identifică, cu precizie, grupul 
de substantive corect;

Identifică, cu unele ezitări, 
grupul de substantive corect;

Identifică, cu sprijin verbal 
(minim), grupul de substantive 
corect;

Alcătuieşte corect enunţuri cu 
cuvinte ce îndeplinesc 
condiţiile date;

Alcătuieşte, parţial corect, 
enunţuri cu cuvinte ce 
îndeplinesc condiţiile date;

Alcătuieşte, cu sprijinul 
învăţătorului, enunţuri cu 
cuvinte ce îndeplinesc 
condiţiile date;

Identifică, cu precizie, toate 
pronumele şi precizează 
categoriile gramaticale ale 
acestora;

Identifică, cu unele ezitări, 
pronumele şi precizează, 
relativ corect, categoriile 
gramaticale ale acestora;

Identifică, cu sprijin verbal 
(minim), pronumele şi 
precizează, cu unele confuzii, 
categoriile gramaticale ale 
acestora;

Completează spaţiile 
punctate, alegând forma 
corectă dintre cuvintele scrise 
în paranteze pentru cele 10 
situaţii date;

Completează spaţiile punctate, 
alegând forma corectă dintre 
cuvintele scrise în paranteze
pentru cele puţin 8 situaţii din 
cele 10 date;

Completează spaţiile punctate, 
alegând forma corectă dintre 
cuvintele scrise în paranteze
pentru cele puţin 5 situaţii din 
cele 10 date;

Structurează compunerea în 
cele trei părţi, exprimă clar, 
logic şi original ideile, aplică 
corect regulile gramaticale, 
ortografice şi de punctuaţie, 
respectă aşezarea corectă în 
pagină şi planul de idei dat.

Structurează compunerea în 
cele trei părţi, exprimă clar, 
logic ideile folosind uneori 
inadecvat limba literară, aplică 
corect majoritatea  regulilor 
gramaticale, ortografice şi de 
punctuaţie, respectă parţial 
aşezarea corectă în pagină şi 
planul de idei dat.

Structurează, parţial corect, 
compunerea, exprimă ideile 
într-o succesiune cronologică, 
folosind uneori incorect limba 
literară, aplică parţial corect 
regulile  gramaticale, 
ortografice şi relativ adecvat pe 
cele de punctuaţie, scrie lizibil.



27

CONTINUTUL LECTIILOR DE DESEN
– MIJLOC DE STIMULARE A POTENŢIALULUI CREATIV – 

Prof. Minodora Constantin,  
Liceul de Artă „Ioan Sima”, Zalău

 Urmărindu-se introducerea unor tehnici de informatizare la clasele mici, aceasta nu exclude, ci 
presupune cultivarea sensibilităţii artistice, prin rolul acordat muzicii, artelor plastice, pentru stimularea 
creativităţii, dimensiune necesară în toate domeniile de activitate.
 Limbajul artei, cu preponderenţă al artei plastice, fiind cel mai adecvat nevoii de dezvoltare a creativităţii 
la toţi indivizii, în toate domeniile vieţii materiale şi spirituale, ne duce cu gândul la educaţia în viitor, privind-o 
ca un aspect complementar între cele două dimensiuni ale civilizaţiei, ştiinţa şi arta, acestea fiind modurile 
cunoaşterii umane. Fiind considerată ca cea mai valoroasă resursă a unei colectivităţi, se apreciază că, în viitor, 
creativitatea va fi tot mai mult solicitată.
 Civilizaţiile viitorului vor avea şansa de a supravieţui mai mult, cu cât vor fi mai creative.
 Înscrierea învaţământului pe traiectoria reformei se axează tot mai mult pe aducerea în prim plan a 
personalităţii elevului, cu accent pe educarea creativităţii acestuia, pregătindu-l astfel spre a se încadra în 
societatea actuală.
 Educarea creativităţii în raport cu particularităţile de vârstă, mediul cultural, dotare genetică va permite 
să culegem, în societate, creativitatea pe care o semănăm în şcoală.
 La 6-10 ani, şcolarul dispune de un potenţial creativ susţinut de manifestarea pregnantă a trebuinţelor de 
cunoaştere, de independenţă şi de relaţie interpersonală, stimularea acestor trebuinţe conducând la întreţinerea 
şi potenţarea manifestărilor creative ale şcolarilor.
 Mai mult decât alte activităţi, activităţile incluse în aria curriculară „Arte” (educaţie plastică, educaţie 
muzicală) constituie cadrul cel mai generos de activare şi stimulare a potenţialului creativ.
 Prin artă, cele două simţuri privilegiate, auzul şi văzul, învaţă să asculte muzica devenirii interioare a 
lucrurilor şi faptelor. Arta îl pregăteşte pe copil să trăiască în frumuseţe, în armonie, să recepteze frumosul şi 
să vibreze în faţa lui. Cuvintele, sunetele, gesturile, formele plastice, culorile sunt mijloace de exprimare, de 
exteriorizare a dorinţelor, aşteptărilor, relaţiilor cu ceilalţi, a problemelor. Mijloacele artei devin, pentru copil, 
unelte autentice de rezolvare curajoasă şi cu ştiinţă a problemelor de echilibrare, de armonizare, de modulare 
a spaţiului în care trăieşte şi se joacă, de automodelare.
 Reluând ideea lui A. Gramschi, că arta este un educator pentru că este artă, profesorul I. Neacşu 
precizează: „Prin bucurie şi prin trăire, elevul va reasimila în adâncime şi înălţime frumosul şi armoniosul 
prezente ca paternitate şi realitate, ca sensibilitate şi raţionalitate.”
 Prin artă se dezvoltă sensibilitatea senzorială, dar şi cea artistică şi delicateţea comportamentală. 
Sensibilitatea artistică se construieşte pe baza afectivităţii, intuiţiei şi fanteziei, în funcţie de măiestria educativă 
a adultului şi de caracteristicile mediului în care se formează. Deşi determinată genetic, ea se modelează prin 
educaţie, pentru că personalitatea copilului este rezultanta acţiunii conjugate a factorilor ereditari, de mediu şi 
de educaţie, iar ea nu se poate configura adecvat decât prin considerarea şi acţiunea lor paralela.
 Artele plastice înseamnă, pentru copil, un mijloc de exprimare, de manifestare şi exteriorizare a lumii 
sale interioare, a tendinţelor şi aspiraţiilor sale. Dintre limbajele artei, limbajul plastic este cel mai apropiat 
şcolarului. Acest limbaj are misiunea de a echilibra şi armoniza relaţiile copilului cu natura, cu ceilalţi, cu 
sine. Învăţătorul nu va cere copilului să reproducă, să execute cu măiestrie asemănarea, până la identificare cu 
înfăţişarea naturii, care, oricum, este, în mod permanent, alta. Dacă ar acţiona aşa ar face din copil un inapt în 
ceea ce priveşte creaţia artistică, l-ar îndepărta de artă şi l-ar înstrăina de propriile posibilităţi creative. Rolul 
învăţătorului este de încurajare, de sensibilizare a copilului în faţa frumosului, de instrumentare a acestuia cu 
limbajul şi operaţiile specifice artei plastice. Procedând astfel şi dovedind empatie şi respect necondiţionat, 
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învăţătorul îl ajută cu adevărat pe copil să se autodescopere, să se armonizeze cu sine, să se descopere şi să 
rezolve problemele de compoziţie şi de tehnologie artistică. Cunoscând limbajul artei plastice, precum şi 
particularităţile individuale, învăţătorul poate acţiona creativ în vederea dezvoltării potenţialului creativ.

Se impune cu obligativitate descoperirea şi exersarea predispoziţiilor artistice care sunt aproape generale:
	simţul culorii actualizat treptat, în prezenţa atributelor cromatice ale naturii (culori calde, culori reci, 

pete fuzionate, pete vibrate, pete plate) se manifestă la toţi copiii; la cei real înzestraţi se manifestă 
printr-o voluptate ieşită din comun, pentru culori în acorduri strălucitoare, neaşteptate;

	simţul formei se manifestă prin pornirea lăuntrică de a o aprecia mental sau cercetând cu mâna înainte 
de a o fixa pe hârtie;

	simţul ritmului are o nuanţă de echilibrare fizico-comportamentală, dar şi de armonie; se manifestă prin 
respingerea energică a uniformităţii; ritmul liniilor, culorilor, formelor va deveni şi va reflecta ritmul 
demersurilor psihice.

 Deşi nu este un artist, şcolarul elaborează plastic, cu imensă plăcere. Lucrând cu pensula sau cu creioane 
colorate, manifestă o atitudine de uimire în faţa realităţii şi în faţa propriilor produse. Sensibilitatea micului 
şcolar contribuie la perceperea frumosului, cu precădere în natură. Este capabil să admire, să se bucure, să 
exclame în faţa armoniilor formelor şi culorilor compuse de natură. Este preludiul viitoarei conduite creative.
 Cu scopul de a evita limitarea creativităţii, actuala programă în domeniul artelor plastice a eliminat 
sintagma „după model” şi „libere“. Învăţătorul îl va instrumenta pe elev cu principalele elemente de limbaj 
plastic şi îl va stimula să le reproducă, să le transforme (prin modificări, disocieri, omisiuni, formări, exagerări), 
să le asocieze (prin juxtapunere, multiplicări, asamblări, suprapuneri). Aceste elemente sunt:
	punctul plastic, static sau dinamic, pe care elevul îl va multiplica, supradimensiona, antrena în mişcare, 

va opera cu puncte pe care le va concentra sau risipi, distribui egal sau inegal;
	forma plastică spontană (creată prin scurgere, stropire, pulverizare) sau elaborată (prin analiza, 

asamblarea formelor naturale); aceste forme plastice vor fi supuse descompunerii, amplificării, 
combinării unor elemente ale întregului;

	culorile sunt supuse operaţiilor de amestecare, juxtapunere, contrastare (contrastul culorii în sine, 
contrastul deschis-închis, contrastul cald-rece, contrastul complementar, contrastul simultan, contrastul 
de cantitate);

	linia-elevul învaţă să exprime prin linie energie, mişcare, spaţialitate, să separe, dar şi să unifice;
	compoziţia plastică rezultată din organizarea relaţiilor dintre elementele compoziţionale;
	spaţiul plastic rezultat din ordonare unitară şi expresivă a elementelor plastice; şcolarul îl poate realiza 

aglomerat, dar şi dispersat, apropiat, dar şi depărtat, conferindu-i delicateţe sau vigoare.
 Elementele de limbaj plastic vor fi îmbinate cu cele de tehnică:
	dactilo-pictura conferă flexibilitate, abilitate în folosirea degetelor şi favorizează armonizarea culorilor 

prin combinarea lor;
	tehnica tamponului îi oferă copilului libertate în alegerea materialelor şi mijloceşte fuzionarea culorilor;
	tehnica ştampilei poate fi aplicată şi în lucrările colective; suportul ştampilei este variat, ceea ce 

generează receptivitatea copilului pentru posibilităţile oferite de natură;
	tehnica conturului permite ordonarea elementelor compoziţionale, echilibrarea compoziţiei; conturul 

şi culoarea se susţin reciproc;
	tehnica pieptenului implică un studiu despre linii orizontale, verticale, oblice, ondulate, totul conducând 

la efecte deosebite;
	tehnica scurgerii şi suflării dezvoltă sensibilitatea pentru armonia cromatică.

 Toate aceste conţinuturi şi operaţii specifice educaţiei plastice sunt interiorizate şi, mai târziu, aplicate 
în alte acte creative. Educaţia creativă la vârsta şcolară devine din ce în ce mai mult nu numai un deziderat, ci 
şi o realitate. 

Bibliografie:
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MODALITĂŢI DE STIMULARE A CREATIVITĂŢII

Institutor Monica Szebeni 
Şcoala Generală „Sfântu Andrei”, Comuna Sărmaş

Judeţul Harghita

Motto:
„ Să nu-i educăm pe copii pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari. Şi nimic nu ne permite să ştim cun va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.”
(Maria Montessori) 

A fi creativ... înseamnă a vedea acelaşi lucru ca toată lumea, dar a te gândi la ceva diferit. 
Sensurile creativităţii sunt: productivitate, utilitate, eficienţă, ingeniozitate, noutate, originalitate.

Creativitatea elevului este condiţionată de creativitatea învăţătorului. Acesta este un lucru 
ştiut şi verificat. Mai importante decât însăşi aplicaţiile practice sunt condiţiile psihologice create 
în vederea stimulării creativităţii.

Una dintre ele este dezvoltarea motivaţiei intrinseci care are un rol primordial în craţie, ea 
neputând fi suplinită de nici un fel de set de abilităţi creative. Acest tip de motivaţie se manifestă 
pe terenul inteligenţei emoţionale. Declanşarea mecanismului motivaţional asigură succesul 
actului creator.

Atitudinea creatoare a învăţătorului
O altă condiţie a împlinirii demersului creativ o constituie 

atitudinea creatoare a învăţătorului care se transmite implicit 
elevilor. Un învăţător care nu începe niciodată la fel programul 
zilei, care aduce în fiecare zi o noutate, un element-surpriză va 
imprima, fără voia sa, aceleaşi înclinaţii elevilor.

Cadrul didactic cu adevărat valoros este acela care inspiră 
elevul; îl pune pe gânduri; îl determină să emită judecăţi de 
valoare prin propriul său efort, să realizeze creaţii de un nivel la 
care nu credea că poate ajunge vreodată.

Putem fi creativi în proiectare, în adaptarea unor metode 
clasice la cerinţele moderne, în crearea orarului, în găsirea şi aplicarea de forme şi tehnici de 
evaluare, proiectarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare, în construirea relaţiei 
învăţător- elev, în activităţile cu părinţii, etc. Atitudinea creatoare a învăţătorului este garanţia 
constantă a sporirii creativităţii elevilor.

Nici o zi fără provocare! 
Orice învăţător descoperă zi de zi, oră de oră, noi şi noi forme 

de stimulare a elevilor pe tărâmul creativităţii. Un loc important îl are 
creaţia învăţătorului în lecţie: un joc, nou, un rebus, o ghicitoare pe care 
n-o găseşti în nici o culegere, o poezie, o compunere pot avea rol 
stimulativ pentru elevi.

Creativitatea înseamnă neamestecul cu rutina, adaptabilitate din 
mers. Elevii noştri trebuie educaţi în sensul acceptării ideilor 
neobişnuite.

Schiţa de portret a individului în viitorul apropiat va conţine, ca 
pe o calitate esenţială, CREATIVITATEA.
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Întrebări-cheie:
• Cum se mai poate ?
• Ce se întâmplă dacă faci aşa ?
• Încearcă să mai adaugi!
• Dacă ai începe din capătul celălalt ?
• Cum poate fi corectată o greşeală fără să ştergi ?
• Cum poate deveni „o operă de artă” o pată de cerneală survenită accidental ?
• Să folosim cât mai original foaia caietului! (desene, scheme, nerespectarea spaţiului de 

scris – litere de dimensiuni foarte mari, caractere neobişnuite, litere de tipar, etc); acest 
îndemn nu se adresează elevilor zilnic, ci, doar atunci când lecţia permite un „altceva”.

Activităţi de stimulare a creativităţii:
 Jocuri „trăsnite”: Desenaţi câte un obiect la alegere pe fiecare jeton, ridicaţi două jetoane 

la întâmplare, creaţi un enunţ cu cele două cuvinte, creaţi o povestire care să aibă ca titlu 
cele două cuvinte; ex.: tren – ochelari.

 Creaţi benzi desenate cu personaje inventate de voi!
 Alcătuiţi compuneri cu substantive desenate (pictograme)!
 Joc de recreaţie: „Am amestecat basmele”.
 Imaginaţi-vă mişcări pentru anumite cântece!
 Rebusuri de dezlegat şi rebusuri de creat.
 O călătorie în viitor (cum voi arăta, ce meserie voi avea, cum va fi familia mea, unde voi 

locui, ce voi mânca, ce maşină voi avea, cum îmi voi petrece timpul liber, cum îmi voi 
educa copiii, cine vor fi prietenii mei, cum va arăta oraşul).

 Crearea de compuneri, versuri, ghicitori pe baza unor imagini sau desenarea unor planşe 
pe baza unor texte literare.

 Folosirea unor materiale diverse, aparent improprii ca suport didactic (ziare, colecţii 
personale, obiecte foarte cunoscute elevilor), în situaţii inedite.

 Desene reprezentând diferite figuri făcute doar din forme geometrice (animale, pomi, 
păsări, oameni).

CĂRŢILE URIAŞE – resurse eficiente în învăţământul primar

CE SUNT CĂRŢILE URIAŞE? 
 Cărţile uriaşe sunt resurse materiale create 

de elevi pentru elevi, resurse didactice 
deschise unei metodologii creatoare.

 Au un bogat suport ilustrativ şi text 
accesibil elevilor, concentrat pe idei 
principale.

 Fac posibilă abordarea interdisciplinară.
 Dau o percepţie globală asupra temei 

propuse.
Cărţile uriaşe captează atenţia elevilor,îi 

ajută pe copii să se implice în situaţii de 
comunicare, dezvoltă spiritul de echipă, capacitatea 
de învăţare prin cooperare.

Scopul cărţilor uriaşe poate fi:
 Să dezvolte idei noi pe o temă propusă de manual;
 Să ilustreze mai bine idei prea puţin dezvoltate;
 Să dezvolte o temă studiată.
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Cărţile uriaşe pot grupa, sistematiza, colecţiona, organiza postere, lucrări ale elevilor, 
realizate de-a lungul unor perioade de timp.

Pot fi recitite, completate, îmbogăţite în clasele următoare.

Cum putem realiza o carte uriaşă?
Alegerea unei teme şi a unui titlu:
Limba şi literatura română: 
În ţara basmelor nemuritoare
Cunoaşterea mediului
Formele de relief
Anotimpurile

Lumea necuvântătoarelor
Matematică
Probleme ilustrate
Probleme distractive
Probleme în versuri

Imagini şi ilustraţii
Desene realizate de elevi – individual, în perechi, în grup
Textul 
Scris pe benzi separate de hârtie, de mână sau la calculatorul clasei
Asamblarea cărţilor

Cărţile au fost realizate pe foi de carton A2 şi au un număr mic de pagini (8-10).
Elemente:
Coperta 1

Autorul
Titlul cărţii
Imagini reprezentative pentru conţinutul cărţii
Filele pe care au fost lipite ilustraţiile şi benzile de text

Coperta 2
O frază de final care să descrie cât mai bine cartea
Informaţii despre autorii cărţii

Cartea uriaşă: IARNA - Anotimpul alb

IARNA - prezentă în versuri, în cântece şi în lucrările micilor artişti
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COMPARAREA UNOR MODELE DE ASIGURARE A DISCIPLINEI  ŞCOLARILOR 
MICI

Profesor Ramona Chinan,
Grupul Şcolar „Dumitru Popa”, Mogoşeşti, jud. Iaşi

În realizarea comparării unor modele de asigurare a disciplinei pentru şcolarii mici m-am gândit să 
mă axez pe sublinierea unor aspecte ce se pot constitui în elemente comune (asemănări) şi elemente care le 
diferenţiază (deosebiri), pornind de la o sintetizare a acestora după anumite coordonate prezentate în tabelul 
de mai jos.

Modelul de 
disciplinare

Tip de 
strategie

Rolul profesorului,
atitudinea lui Elevul

Modalităţi de 
prevenţie şi 
intervenţie

Eficienţa pedepsei 
în modelarea 
comportamentului
(James Dobson)

Intervenţionistă
Coercitivă 

Profesorul trebuie 
să controleze totul, 
promovând o formă 
de putere coercitivă
Protejarea copiilor 
în contexte dificile 
prin autoritatea sa

Nu are libertatea 
de a alege 
sau a decide, 
este obligat 
să respecte cu 
stricteţe regulile 
ci i se impun

L i p s a 
p e r m i s i v i t ă ţ i i 
copilului
Poziţiile autoritare 
să fie însoţite de 
semne de iubire
Aplicarea 
pedepsei, chiar 
corporale 
ca formă de 
menţinere a 
disciplinei

D i s c i p l i n a 
asertivă 
(Lee şi Marlene 
Canter)

Intervenţionistă, 
de tip 
behavioristă, 
ce promovează 
controlul în 
defavoarea 
influenţei

Profesorul îşi 
asumă rolul de lider 
al grupului de la 
început
Atitudine asertivă, 
controlarea 
acţiunilor elevilor
Prezentarea 
aşteptărilor 
din partea 
elevilor cu calm, 
profesionalism 

Trebuie să 
înţeleagă că 
încălcarea 
regulilor duce 
la consecinţe 
negative, 
respectarea 
la consecinţe 
pozitive

Planul de 
disciplină al 
clasei în acord cu 
părinţii şi elevii 
– regulile clasei 
afişate
Contabilizarea 
comportamentelor 
negative prin 
afişarea lor 
Recunoaşterea şi 
recompensarea 
comportamentelor 
pozitive
Repetarea 
insistentă a 
mesajului
Mesajul de tip EU
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D i s c i p l i n a 
pozitivă
(Fredric H. 
Jones)

Intervenţionistă, 
cu influenţe 
skinneriene, se 
află mai aproape 
de control pe 
continuumul 
control-
influenţă

Profesorul deţine 
putere legitimă în 
clasă
Supraveghează 
şi monitorizează 
activitatea 
independentă  a 
elevilor prin 
asistenţă individuală
Trebuie să 
sugereze prin 
comportamentul 
nonverbal că 
disciplina în 
clasă este foarte 
importantă
Răspunde la actele 
de indisciplină 
cu calm, cu 
comportamente de 
tipul contact vizual 
direct, cu mişcări 
relaxate, etc.
Evitarea schimbului 
de replici cu elevul 
indisciplinat

Învaţă mai bine 
implicat în 
activităţi concrete
Responsabilizarea 
sa

Existenţa unui 
plan privind 
disciplinarea, 
sprijinul părinţilor 
– regulile clasei 
stabilite împreună 
cu elevii
Strategii de 
optimizare a 
structurii clasei
Sistem de 
sancţiuni  
ierarhizat 
pentru abaterile 
disciplinare

Disciplina socială
( Rudolf 
Dreikurs)

Interacţionistă, 
simetric 
poziţionată faţă 
de opţiunea 
skinneriană şi 
cea rogeriană
Relaţii 
democratice în 
clasă

Trebuie să identifice 
finalităţile pe care 
un copil le întrevede 
după manifestarea 
unui comportament

Fiinţă socială, 
cu nevoi de 
apartenenţă şi 
recunoaştere 
socială
Comportamentele 
inadecvate 
orientate 
conştient sau 
inconştient spre: 
atragerea atenţiei, 
lupta pentru 
putere, răzbunare, 
retragere

R e c u n o a ş t e r e a 
reflexă
Încurajarea, 
Lăudarea unui 
produs realizat ca 
semn de respect şi 
încredere faţă de 
elev şi cu scopul 
de încurajare a 
copilului
Intervenţia 
psihologului 
pentru cazuri 
neelucidate de 
profesor

Teoria alegerii şi 
şcoala de calitate
( W i l l i a m 
Glasser) 

Interacţiunea 
profesor-elev, 
influenţă 
rogeriană

Admiterea nevoilor 
de libertate, 
distracţie, putere 
ale elevilor pentru a 
identifica activităţi 
şi strategii adecvate

Trebuie să facă 
cele mai bune 
alegeri pentru el

Aplicarea 
regulilor cu 
stricteţe
Terapia realităţii
Disciplină, nu 
corecţie
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Formarea 
eficientă a 
cadrelor didactice 
pentru rezolvarea 
problemelor de 
disciplină 
(Thomas 
Gordon)

Non-
intervenţionistă, 
apropiere 
de poziţia 
rogeriană

Abilităţi de 
observator, de 
individualizare a 
activităţii didactice, 
de empatie cu elevii

Autonomie în 
gestionarea 
propriului 
comportament 

Tehnici de 
autocontrol pentru 
elevi
Ascultarea activă
Mesajul de tip EU
Refuzul 
recompensei şi 
pedepsei 
Spaţiul şcolar

 
Din perspectivă celor prezentate mai sus, putem puncta următoarele:

	Primele trei modele prezentate sunt de tip intervenţionist din punct de vedere al tipului de 
strategie, cu influenţe behavioriste, iar ultimele trei sunt de tip interacţionist, cu influenţă rogeriană;
	Modelul abordat de Dobson se deosebeşte de modelele disciplinării pozitiv şi asertive prin 

promovarea şi acceptarea pedepsei corporale de aceea trebuie evitat şi este total neadecvat pentru educarea 
copiilor;
	Modelele lui Canter şi Jones promovează disciplinarea pozitivă care presupune: poziţia de 

lider, conducător şi deţinător al puterii depline a profesorului în clasă, utilizarea unei voci calme, ferme şi 
contactului din priviri, utilizarea unor gesturi care să susţină afirmaţiile verbale, influenţarea comportamentului 
elevului fără ameninţări sau strigăte; practicarea tehnicii repetării, decât să se ajungă la confruntare, formularea 
de reguli şi aşteptări clare, aplicarea consecinţelor pozitive dacă elevul răspunde aşteptărilor profesorului, dar 
şi a celor negative dacă acestea sunt ignorate;
	În cazul modelelor ce au la bază interacţiune dintre profesor-elev în corectarea actelor de 

indisciplină se pune accent în disciplinarea elevilor pe tehnici care nu promovează corecţia, ci aplicarea 
regulilor cu stricteţe, ascultare activă, perceperea corectă a realităţii sociale, autocontrol, spre deosebire de 
modelele intervenţioniste care promovează disciplinarea folosind corecţia - recompensă şi pedeapsă;
	Atât modelul disciplinării asertive, cât şi cel al formării eficiente a cadrelor didactice 

folosesc ca modalitate de intervenţie mesajul de tip EU;
	Toate modelele de asigurare  a disciplinei prezentate, excepţie cel al lui Dobson , 

promovează elaborarea unui set de reguli ale clasei cu acordul părinţilor şi implicarea elevilor.
 Argumentarea utilităţii acestor modele de disciplinare pentru  şcolarii mici
 Inferenţa unor factori de ordin personal, familial, social care determină comportamente indezirabile 
ale copiilor în mediul şcolar impune existenţa unor modele de asigurare a disciplinei. Acestea trebuie să  
constituie o baza informaţională pentru profesori în vederea însuşirii unui mecanism managerial de intervenţie 
la nivelul clasei de elevi axat pe prevenirea (ca proces continuu) şi soluţionarea pe diverse căi a conflictelor 
sau comportamentelor neadecvate care n-au put fi prevenite.

 Disciplinarea copiilor încă de la nivelul şcolarităţii mici este foarte importantă deoarece aceasta este 
vârsta la care se formează baza personalităţii ca adult. Sunt la vârsta când pot respecta reguli simple şi clare, 
acestea dovedindu-se eficiente în dezvoltarea laturii motivaţionale ale acestora. Sancţionarea comportamentelor 
inadecvate prin pedepse uşoare direcţionează atitudinea corespunzătoare a copilului, recompensarea celor 
pozitive oferind posibilitatea întăririi unor astfel de manifestări.

Un principiu al educării copiilor este acela că fiecare este unic, iar disciplinarea acestora trebuie să 
fie personalizată. În acest sens modelele de asigurare a disciplinei prezentate în curs oferă o gamă largă de 
informaţii necesare pentru realizarea unor planuri individualizate de intervenţie în cazul copiilor care manifestă 
comportamente neadecvate. 

Copilul, la vârsta şcolarităţii mici, în ceea ce priveşte conduita morală învaţă preponderent prin imitaţie. 
De aceea este recomandat ca profesorul să fie pentru aceştia un exemplu demn de urmat sub aspectul moralităţii 
sale şi a modului de interacţionare cu copiii. În orice situaţie trebuie să dea dovadă de calm, răbdare, toleranţă, 
conştientizând faptul că el trebuie să fie cel ce deţine controlul şi trebuie să se impună în faţa copilului prin 
puterea propriului exemplu.
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Pentru favorizarea adaptării actuale şi viitoare a copilului la condiţiile evolutive ale vieţii contemporane, 
profesorul trebuie să dea dovadă de flexibilitate în gândire, de deschidere spre abordări multiple care se pliază 
tipurilor de personalitate ale elevilor pe care îi educă şi-i îndrumă.
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EVALUAREA DE CALITATE   

GREŞELI DE ALCĂTUIRE A UNOR ITEMI 
 
 

                                                                                                       Profesor Adrian Florea
                                                                                                   Şcoala Nr. 98 „Avram Iancu”                                                                                  

                                                                                                       Bucureşti 
 
 

Evaluarea este o componentă esenţială a procesului instructiv-educativ, calitatea acesteia 
contribuind decisiv la eficienţa procesului didactic. De aceea trebuie să i se acorde o importanţă 
maximă. 
Pentru o evaluare de calitate trebuie elaborate: 
- o metodologie practică de proiectare a itemilor de matematică, care să cuprindă răspunsuri la 
întrebările: cui foloseşte evaluarea, pe cine, când şi cu ce evaluăm; 
- o bază de date – care să conţină itemi de performanţă (nivel minim, mediu, înalt), din cele trei 
tipuri: obiectivi, semiobiectivi şi cu răspuns deschis, pentru stabilirea nivelului grupurilor de 
lucru, continuitatea aplicării, uşurinţa şi corecta interpretare a rezultatelor. 
  De asemenea evaluarea trebuie sa mai cuprindă: 
- informaţiile (bănci de date) a căror prelucrare ne conduc la formularea aprecierilor; 
- aprecierile sunt interpretări ale situaţiei prezente şi estimări, previziuni ale performanţelor 
viitoare; 
- deciziile cuprind acţiuni ce vor fi întreprinse în urma interpretării rezultatelor; 
- comentariile care analizează dacă deciziile luate au fost corecte şi complete şi realizează feed- 
back- ul cu băncile de date. 
Astfel evaluarea capătă caracterul unui proces care implică continuu măsuri cantitative şi 
calitative şi concluzii sub forma unor judecăţi de valoare. 
    Se ştie foarte bine din fizică faptul că prezenţa unui instrument de măsură perturbă, 
influenţează fenomenul măsurat, ducând la modificări ale valorilor măsurate. Este clar că elevii 
supuşi la diverse testări reacţionează diferit şi rezultatele obţinute nu reflectă întrutotul realitatea. 
De aceea trebuie să-i obişnuim pe elevi cu o evaluare continuă şi de toate tipurle, testarea să 
constituie un mod firesc de manifestare a etalării performanţelor. Pentru minimizarea factorilor 
perturbatori ai instrumentelor de evaluare, acestea trebuie să aibă câteva calităţi esenţiale: 
- Validitate – testul trebuie scris clar, cu date şi cerinţe clare, folosind un limbaj precis, accesibil 
vârstei. Validitatea comportă mai multe tipuri: 
- validitate de conţinut – testul fiind valid dacă acoperă uniform itemii propuşi; 
- validitate de construct – testul trebuind să măsoare exact ce ne-am propus; 
- validitate concurentă – corectitudinea până la un anumit punct dintr-un test confirmă un 
succes anterior; 
- validitate predictivă – rezultatele unui test putând prognoza performanţe viitoare. 
Obiectivitate – testele trebuie să fie alcătuite în aşa fel încât să conţină bareme de evaluare 
obiective, iar la cele cu răspuns deschis punctajul să fie fin gradat astfel ca aprecierea rezultatului 
sa fie practic identică la evaluatori diferiţi; 
Aplicabilitate -  este calitatea unui test de a fi aplicat şi interpretat uşor. 
  Metodologia practică de evaluare conţine: 
1. Observaţii şi aprecieri verbale de încurajare : ,,bine”, ,, f. bine”… 
2. Chestionarea orală - întrebările puse să conducă la discuţii şi interpretări, analize de situaţii şi 
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prelucrare a informaţiilor. Chestionarea orală este de obicei curentă, în timpul lecţiilor, dar poate 
fi folosită şi la sfârşit de capitol sau de semestru. 
    3. Lucrări scrise – concepute cu itemi obiectivi sau semiobiectivi, având avantajul că se poate 
desfăşura într-un timp scurt cu mai mulţi elevi (sau cu toţi) şi lucrări scrise de mai lungă durată, 
unde se aplică itemi cu răspuns deschis şi unde se urmăresc creativitatea, abilitatea şi chiar 
talentul. 
    4. Teste docimologice – conţin seturi de itemi cu ajutorul cărora se evaluează nivelul 
cunoştinţelor şi al capacităţii de operare cu ele. Testele standardizate sunt proiectate după criterii 
standard şi permit efectuarea de comparaţii între elevi sau grupuri de elevi. 
    5. Verificarea prin proiecte şi referate – este importantă deoarece pentru întocmirea unui 
referat elevul se documentează dintr-o bibliografie dată, se informează, abstrage datele necesare, 
le prelucrează şi le prezintă într-un anumit format. Asfel el învaţă să se documenteze, informarea 
fiind mai complexă. 
    6. Portofoliul – este un instrument de evaluare complet prin care se poate constata progresul şi 
atitudinea elevului faţă de o disciplină pe o perioadă lungă de timp. Acesta este o colecţie de 
rezultate obţinute de elev în timpul unui semestru sau an şcolar, compus din teste, lucrări scrise, 
teme pentru acasă, teme suplimenatare, referate, creaţii proprii. Un portofoliu complet trebuie să 
mai cuprindă fişa individuală a elevului cu observaţiile profesorului asupra activităţii elevului, 
chestionare asupra unor domenii de interes (durată de pregătire, viteză de reacţie, interes, 
atitudine). La sfârşit profesorul face o evaluare globală asupra întregii activităţi a elevului. 
    
 
 
Exemplu de itemi utilizând tehnica alegerii duale 
 
 
                                                                 TEST 
 
Priviţi diagramele. Alături sunt scrise răspunsuri, unele corecte, altele nu. Dacă răspunsul este 
corect încercuieşte A. Dacă nu, încercuieşte F şi scrie în continuare răspunsul care crezi că este 
corect. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

C 

A 

 B 

•3 
•2 

•1 

•8 

 •7 

•6 
•5 

•4 

•9 

1. A = {1, 2, 3, 4, 5}              A    F ……………………. 
2. B = {3, 4, 5, 6, 7}               A    F …………………… 
3. C = {4, 5, 6, 8, 9} A    F …………………… 
4.  BA = {3, 5} A    F …………………… 
5.   A\C = {1, 2, 3, 5}               A    F…………………….                                        
6.   C\B = {4, 8, 9}                   A    F…………………….                                                
7.  CBA   = {4, 5, 6}        A    F……………………. 
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Exemple de teste care nu sunt valide 
Validitate de conţinut: 

 
 
 1.  Cl a VIII-a, Prisma 
O prismă patrulateră regulată dreaptă ABCDA’B’C’D’, are AB = 6cm, AA’ = 8cm. Calculaţi: a) 
sinusul unghiului format de planele (D’AC) şi (ACC’). 
b) Dacă P este un punct pe muchia BB’, aflaţi BP astfel ca perimetrul triunghiului A’PC să fie 
minim. 
 
Dacă ne-am propus să verificăm cunoştinţele elevilor despre prismă, deşi cerinţele problemei 
sunt interesante (chiar ambiţioase), acestea nu acoperă uniform itemii propuşi (vag propuşi).
Este absolut obligatoriu să stabilim obiective clare care să acopere o arie cât mai mare de 
evaluare a cunoştinţelor elevilor.
In mod normal, dacă problema este propusă spre rezolvare întregii clase, ar trebui să cuprindă 
cerinţele:
– Desenaţi o prismă patrulateră ABCDA’B’C’D’. 
– Calculaţi lungimea diagonalei 
– Calculaţi aria unei secţiuni diagonale. 
– Calculaţi aria totală. 
– Calculaţi volumul. 
– Calculaţi tangenta unghiului format de diagonala A’C cu planul (ABC). 
şi apoi pentru performanţă cele două cerinţe din text. 
 

2. Aflaţi valorile lui x pentru care a) 
x
2  este număr întreg; 

 b) 
x

2x   este număr întreg. 

 
– Cerinţă ambiguă, nu se precizează natura numărului x.

Formulare corectă: Aflaţi numerele întregi x pentru care 
x
2  este număr întreg. 

Se poate cere, separat, să se găsească, de exemplu, 3 valori ale lui x din mulţimea  

Q \ Z pentru care 
x
2 Z. 

 
1. Un triunghi dreptunghic ABC are m(<A) = 90º, AC = 24,(5)cm, AB = 12,6(2)cm. Calculaţi 

lungimea înălţimii corespunzătoare ipotenuzei şi lungimile proiecţiilor catetelor pe 
ipotenuză. 
 
Evident, calculul numeric este dificil şi finalizarea este compromisă. 
Obiectivele principale nu pot fi atinse. 

2. Raportul a două numere este 
3
2  iar diferenţa lor este 10. Aflaţi numerele. 

 
Nu se precizează dacă numerele sunt pozitive sau negative, sau să se precizeze să se 
considere două cazuri. 
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3. Să se determine funcţia liniară al cărei grafic conţine punctul A(2, 0), iar aria triunghiului 
format de graficul ei cu axele de coordonate este de 4u.a. 
 
Sunt două funcţii care îndeplinesc condiţiile problemei.

Numim funcţie liniară o funcţie f: RR, f(x) = ax + b, (a, bR). 
Trebuie precizat că orice funcţie de forma f(x) = ax + b (a, b R) are 
graficul format din puncte coliniare, altfel apar dificultăţi la determinarea 
funcţiilor definite pe mulţimi finite sau pe intervale.

 
 
 

Dificultăţi şi greşeli specifice întâmpinate de elevi 
 

1. +Dacă raportul a două numere a şi b este 
3
1

b
a
 , spunem că b este de 3 ori mai mare decât a 

? 
Dacă a şi b sunt pozitive este adevărat, dar dacă a şi b sunt negative? 

2. Dacă 
3
1

b
a

 , ce putem spune comparând  a cu b ? 

Modulul lui b este de 3 ori mai mare decâ modulul lui a. 
 

3. Se dă expresia x2 – 2ax + 25. Pentru ca expresia să fie pătratul unui binom, atunci  
a =…., sau a =…. 
 
Dificultatea întâmpinată de mulţi elevi în a găsi două valori ale lui a, provine din confuzia: 
a2 = 25 5a25a 
 

4. Aflaţi câtul şi restul împărţirii  – 11 : 4. 
 
Rezolvare: aplicând teorema împărţirii cu rest scriem d = i·c + r,  r < i. 
Se găseşte c = – 2 şi r = –3. Proba  – 11 = 4·(–2) + (– 3), verifică. 
 
S-a uitat că r trebuie să fie număr natural ! (0≤ r <i) 
 

5. Aflaţi câtul şi restul împărţirii  8 : (–3). 

Rezolvare: aplicând teorema împărţirii cu rest scriem d = i·c + r,  0 r < i. 
Se găsesc  c = – 3 şi r = 1. Proba  8 = (–3)·(– 3) +1, verifică.
Nedumerirea vine din faptul că restul este mai mare decât câtul.

Se omite că la teorema împărţirii numerelor întregi condiţia este 0 r < | i | 

 
 
 
 

2 

-4 

4 

y 

 x  O 
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Întrebări formulate de elevi: 
 
 
1. Numărul 36 este: a) număr iraţional ca entitate 108  , sau b) este gândit ca produsul dintre 

6 şi 3 ? 
 
De ce: în cazul a) împărţirea 36 : 32  = 3,          , iar în cazul b) 36 : 32  = 9.   

2. Numărul 
3
7  înseamnă 2 întregi şi 

3
1 , adică 2 + 

3
1 , prescurtat 

3
12 . 

Pentru numărul  –
3
7 ar trebui să scriem  –

3
7 = 








3
12  şi nu –

3
12  pentru că  

– 2 +
3
1

3
7

 . 

 
3. Există unghiuri cu măsuri mai mari de 180º ? dar de 360º ? 

De ce ? 
Problemă: Acele unui ceas indică ora 12 fix. Care este unghiul dintre ace la ora 1250 ? 

 
 Unghiul este gândit strict geometric, ca fiind unghiul, în cazul de faţă, ascuţit?  Sau poate fi 
gândit ca unghi parcurs de acul mare al ceasului în cele 50 de minute ? 
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
4. Un robot trebuie programat să deschidă o uşă. Unghiul format de uşă cu peretele AB trebuie 

să fie de 135º. Dacă este gândit strict geometric, unghiul dintre dreapta suport a uşii şi 
dreapta suport a peretelui este de 45º şi atunci uşa s-ar deschide cu unghiul BOD în loc de 
BON ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Problemele par gândite simplist, dar faptul că îşi pun întrebările arată că încă mai sunt copii care 
mai sunt preocupaţi de matematică,  ,,amănunte’’ care trebuie discutate  serios la clasă. 
 

 

 10 

 1 
 12 

    2 

 5 

   3 

  4 

  9 

 8 

 7 
 6 

  11 

   ? 

45º 
135º 

N 

B A O 

D 
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LEGĂTURA DINTRE FAMILIE ŞI ŞCOALĂ

Institutor ILINCA GHIZELLA
ŞCOALA CU CLASELE I-IV VLĂDEŞTI DE SUS, JUD. ARGEŞ

Prietenia şi strânsa legătură între familie şi şcoală sunt condiţiile necesare şi obligatorii pentru succesul în 
educaţia elevilor.

Şcoala şi familia nu pot realiza cu succes, fiecare în parte, educaţia tinerei generaţii. Numai eforturile 
comune ale învăţătorilor şi părinţilor dau posibilitatea de a îmbunătăţi,atât munca în învăţământ şi educaţie în 
şcoală, cât şi educaţia în familie. O atitudine pozitivă faţă de învăţătură se poate forma din primii ani de viaţă 
prin ambianţa culturală din familie, prin preocupările intelectuale ale părinţilor şi a celorlante persoane adulte 
din familie. 

Părinţii trebuie să fie întotdeauna la curent cu viaţa şi activitatea şcolii, iar învăţătorul este obligat să nu-şi 
limiteze munca educativă la cadrele programei şcolare sau ale clasei. Nu trebuie să lipsească un regim de viaţă 
raţional şi stabil în viaţa copilului. Dacă acesta îşi desfăşoară activitatea la întâmplare, la ore nepotrivite nu au 
deprinderi de muncă ordonată şi sistematică, întâmpina greutiţi din ce în ce mai mari.

Succesul învăţării depinde de justa planificare a zilei de muncă.
Numai prin indeplinirea unui regim de muncă al zilei elevului în familie pot fi formate deprinderi de 

pregătire independentă a temelor.
De asemenea nu trebuie să lipsească un control riguros, o exigenţă corespunătoare asupra activităţii 

copilului din partea părinţilor. Unii dintre aceştia în loc să se ocupe îndeaproape de felul cum învaţă copilul, de 
progresurile sau lipsurile manifrstate, transferă asupra şcolii întrega răspundere pentru neîmplinirea copilului.

Părinţii trebuie să ţină seama că succesul la învăţătură şi educaţia copiilor nu depinde numai de învăţător, ci 
şi de ei însuşi. De aceea menţinerea unei atmosfere normale şi liniştite în timpul pregătirii temelor şi controlul 
îndeplinirii temelor acordând când este cazul ajutorul necesar, fac parte din îndatoririle părinţilor.

Datoria părinţilor este de a-i deprinde pe copii cu munca sistematică, organizată, de a le forma din primii 
ani de viaţă deprinderea de a efectua diferite munci, de a-i sfătui cu calm şi răbdare cum să-şi utilizeze timpul. 
Munca este unul din cele mai eficace mijloace de educare. În unele familii nu se acordă destulă importanţă 
deprinderilor de muncă: «Copilul să-şi petreacă fără griji copilăria de aur, va veni timpul şi va invăţa cul să-l 
trăiască.» Unii părinţi în loc să încurajeze dorinta copilului de a ajuta cu ceva pe cei mari îi spun: «Este prea 
mic» sau «O să facă mămica treaba asta». Ei ucid astfeliniţiativa copilului.

Copiii care nu sunt învăţaţi de mici cu munca independenta, devin elevi leneşi, mofturoşi şi nu fac decât 
ceea ce vor. Ei nu respectă pe cei mari şi nu pot aduce nici cel mai neînsemnat ajutor familiei.

Deprinderile de muncă la copii se formează uşor în procesul jocului. Multe jocuri dezvoltă indemânarea, 
ingeniozitatea, perseverenţa, educă insuşirile de voinţă şi interesul pentru creaţie, pentru muncă.

Unii părinţi consideră joaca ca o activitate nepotrivită pentru un şcolar, chiar dacă acesta şi-a rezolvat 
temele în bune condiţii. Aceasta generează o atitudine refractară a copilului faţă de învăţătură şi faţă de şcoală.

Învăţătorul are datoria să explice părinţilor că jocul nu trebuie exclus din viaţa elevului de toate vârstele, 
mai ales a celui de vârstă şcolară mică. El trebuie să cunoască viaţa copilului pe care-l educă, condiţiile de 
viaţă,particularităţile şi aptitudinile lor individuale.

Una din formele de legătură dintre familie şi şcoală este vizita regulată a părinţilor la şcoală, a învăţătorului 
acasă la elevi.Cu ajutorul acestor relatii, atât unii, cât şi ceilalţi încep să cunoască mai bine particularităţile şi 
aptitudinile individuale ale elevilor, ceea ce permite găsirea celei mai bune metode de educare a fiecărui copil 
în parte.

Prin sfaturi comune părinţii şi învăţătorii obţin îmbunătăţirea învăţăturii copiilor şi întărirea disciplinei 
atât la şcoală cât şi acasă.

Atitudinea faţă de muncă şi învăţătură este rezultatul influenţelor educative din partea familiei şi a şcolii. 
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EDUCAŢIA COPIILOR DE ASTĂZI

                                                                    Profesor MIRELA BADEA 
                                                                    Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 18 Piteşti

Învăţământul românesc străbate o perioadă de transformări profunde, pe fondul care caracterizează 
progresul rapid al şiinţei şi al tehnicii şi marea mobilitate a vieţii sociale. Revoluţionarea învăţământului este o 
problemă de concepţie, de orientare a întregii activitaţi de instruire şi educare a tinerei generaţii. Acest proces 
presupune o îmbinare eficientă a instruirii tinerilor atât în sistemul şcolar, adaptat la cerinţele sociale şi a pieţei 
muncii din zilele noastre, dar şi în sistem familial.                                      

„A educa” înseamnă a forma personalităţi armonioase şi valoroase, a dezvolta competenţe, a îndruma 
paşii copilului pe drumul lung al vieţii. Educatorii, cei care sunt responsabili cu formarea personalităţii elevului 
sunt: familia, şcoala şi societatea.

Familia, ca prim factor educaţional şi-a pierdut foarte mult din prestigiu şi din importanţă. Copilul nu 
mai primeşte din familie modelele şi poveţele de care are nevoie pentru a porni la drum. Mulţi copii păşesc 
în viaţă cu mari deficienţe emoţionale, cu goluri de natură afectivă, cu serioase traume cauzate de neglijenţa 
părinţilor şi de absenţa acestora din viaţa copilului.

A fi părinte este o sarcină destul de dificilă şi presupune permanent găsirea unui echilibru între bunele 
intenţii ale părinţilor şi ceea ce este bine pentru copilul respectiv. Rolul de părinte îl îndeplineşte fiecare dintre 
noi, totul venind natural, o dată cu prima veste despre „omuleţul” ce urmează să ne umple viaţa. Pentru a 
deveni un bun părinte acţionăm din instinct, imităm modelele propriilor noştri părinţi, ne bazăm pe lecturi sau 
emisiuni TV.

Experienţa arată că la fel de bine parinţii pot fi educatori excelenţi, mediocrii sau lipsiţi de orice talent. 
Un părinte dotat cu mult  bun simţ şi cu multă înţelepciune poate să dea o educaţie mult mai benefică decât 
un părinte care nu ştie care îi sunt responsabilităţile în legătură cu creşterea copilului său. Cu cât greşelile 
sunt mai frecvente şi mai grave, cu atât mai afectată va fi personalitatea copilului, iar integrarea viitoare în 
viaţă şi societate se va realiza mai greu. Prin imitarea modelelor părinţilor lor, se săvârşesc de cele mai multe 
ori, aceleaşi greşeli pe care le-au făcut şi aceştia. Din categoria acestor greşeli amintim: prejudecăţile, viciile, 
atitudini nefaste.

Rezultatul unei educaţii corecte este o copilărie fericită, iar mai târziu o integrare foarte bună în viaţă. 
Părinţii formaţi la şcoala vieţii au potenţialul de a fi cei mai buni părinţi. Ei ştiu cel mai bine cu câte obstacole 
s-au ciocnit şi modul în care au trecut peste greutăţile care le-au apărut în faţă. Copilul are foarte multe de învăţat 
de la părinţii care au reuşit în viaţă, prin faptul că au ştiut să soluţioneze problemele cu care s-au confruntat. 
Dacă copilul este menajat de greutăţi, va avea dificultăţi de integrare în viaţă. Mulţi părinţi greseşesc profund 
atunci când nu îl angrenează pe copil într-o serie de activităţi utile. Copilul care nu este deprins să-şi asume 
responsabilităţi, va avea pe viitor un comportament ezitant. Unii părinţi nu ştiu că tocmai confruntarea cu 
greutăţile şi soluţionarea problemelor permit dezvoltarea personalităţii acestuia.

Alţi părinţi îşi lasă liberi copiii, alţi părinţi săvârşesc greşeala de a-i supraveghea prea strict. Aceştia 
sunt părinţi tiranici care nu permit copilului să facă nimic fără consimţământul lor. Ei obişnuiesc să hotărască 
în locul copilului tot ce este bine şi ce este rău, ceea ce conduce la inhibiţii şi la scăderea spontaneităţii.

Fermitatea nu trebuie confundată cu tirania. Părintele este bine să rămână ferm pe poziţii atunci când 
este nevoie de corijarea unor greşeli pe care le-a săvârşit copilul lui. Orice pedeapsă, prea mare faţă de fapta 
comisă, este o greşeală gravă de educaţie. Cei ce-şi bat copilul au fost la rândul lor loviţi de părinţii lor. Sunt 
de modă veche cei ce-şi închipuie că nu pot face educaţie fără violenţă. Există cazuri în care nu numai copilul 
poate să fie victima violenţei, ci întreaga familie. Violenţa poate să fie fizică, psihică şi verbală. A violenta 
celalalt părinte în faţa copilului este o gravă greşeala de educaţie.

Sunt părinţi care îşi învaţă copiii să fie violenţi şi agresivi. Dacă copiii sunt crescuţi să fie agresivi, ei 
vor rămâne aşa toată viaţa. Copiii devin violenţi şi pentru că privesc prea multe programe de televiziune care 
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conţin scene violente. Tolerarea vizionarii unor astfel de programe denotă lipsa de maturitate a părinţilor.
De multe ori copilul se uită foarte mult la televizor sau se joacă foarte mult la calculator, tocmai pentru 

că părintele nu îşi face program pentru el. Dacă părintele nu se ocupă de copil, acesta va creşte la întâmplare. 
Copilul este ca o grădină: dacă o cultivi şi smulgi buruienile de la rădăcină, atunci roadele vor fi bune.

Cel mai important model de comportament pentru copil îl reprezintă părintele. În general, părinţii 
doresc ca odrasla lor să îmbrăţişeze acelaşi sistem de valori după care se conduc ei în viaţă. Dacă sistemul de 
valori este profund, atunci învăţăturile pe care le primeşte copilul sunt benefice.

Pentru dezvoltarea normală a copilului este nevoie de aprecierea calităţilor acestuia din partea părintelui 
sau educatorului. Dacă aptitudinile nu sunt remarcate există posibilitatea ca acesta să se atrofieze. Mulţi îşi 
ratează viaţa deoarece cei din jur nu au ştiut să le descopere la timp calităţile şi aptitudinile.

Mulţi părinţi nu învaţă copilul anumite lucruri importante, dar nu din rea voinţă, ci din ignoranţă. Cu cât 
părinţii îi învaţă mai multe pe copii într-o manieră corespunzătoare vârstei şi înţelegerii lor, cu atât integrarea 
în viaţă se va face mai uşor şi mai eficient. Întreaga activitate de educaţie are, printre altele, scopul de a asigura 
maturizarea copiilor. Un părinte poate asigura educaţia optimă a copilului dacă el însuşi este suficient de matur.

Pentru a deveni părinte matur, uneori este evidentă nevoia socială de educare a părinţilor, pentru a deveni 
parteneri reali, valoroşi, într-un complex proces de educaţie care este o componentă extrem de importantă a 
mediului familial. Există părinţi care vor să se informeze cu privire la procesul de dezvoltare a copilului, la 
specificul psihologic al diferitelor vârste, la rolurile pe care le au din punct de vedere educativ.

Implicarea părinţilor în educarea propriilor copii şi corelarea eforturilor cu cele ale şcolii amplifică 
rezultatele pozitive obţinute sau îi face pe aceştia parteneri în mod obligatoriu, atunci când apar tulburări 
afective sau de altă natură. Educaţia părinţilor este o dovadă de emancipare a adulţilor, de conectare a lor 
la cunoaştere şi descoperirea de sine. Este o cale prin care se asigură respectarea drepturilor copiilor şi se 
flexibilizează legăturile între generaţii.

Părinţii trebuie atraşi şi conştientizaţi asupra beneficiilor unui program de educaţie parentală. 
Dezvoltarea copilului este direct proporţională cu calitatea relaţiilor dintre el şi părinţii lui. O relaţie de calitate 
presupune cunoaşterea de către părinţi a nevoilor copiilor lor. Contează foarte mult securizarea afectivă a 
copilului. Toţi părinţii au nevoie, la un moment dat, de sprijin şi consiliere. Există o evoluţie a vârstelor şi a 
problemelor pe care acestea le presupun.

Părinţii sunt prinşi în capcana grijilor zilnice de asigurare materială a familiei, iar sarcinile educative 
sunt transferate aproape în totalitate şcolii. Modul în care este crescut cineva este definitoriu pentru întreaga 
sa evoluţie în viaţă. Bazele personalităţii umane sunt puse de timpuriu. Toată lumea cunoaşte importanţa 
„primilor şapte ani de acasă”. Deficienţele în modul de creştere se răsfrâng asupra integrării prezente şi viitoare 
în societate.                              
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IMPORTANŢA COMUNICĂRII ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL

Institutor  ILINCA GHIZELLA
ŞCOALA CU CLASELE I-IV VLĂDEŞTI DE SUS, JUD. ARGEŞ

             Fenomenul comunicării este o trăsătură centrală a culturii întrucât prin procesele de comunicare se 
transmit valorile, atitudinile şi percepţiile sociale de la o generaţie la alta. Privit istoric şi funcţional, acest 
proces constituie însăşi chintesenţa umanizării, a formării şi dezvoltării psihologice a indivizilor, a manifestării 
culturale şi spirituale a oamenilor. Se poate spune astfel că procesele de comunicare se confundă cu istoria 
şi evoluţia omului însuşi. De-a lungul timpului mediile comunicaţionale s-au multiplicat de o manieră fără 
precedent ca răspuns la nevoile de informare mereu în creştere ale individului.
            Educaţiei îi revine misiunea de a selecta, prelucra, transmite şi evalua informaţiile după criteriile 
flexibilităţii, continuităţii şi coerenţei.
            Orice act de comunicare înseamnă educaţie şi orice educaţie este un act de comunicare.
            Ca act didactic fundamental, procesul de comunicare este atât mijloc cât şi efect al educaţiei.
            Comunicarea orală (verbală) vizează patru scopuri principale: să fim receptaţi (auziţi); să fim înţeleşi; 
să fim acceptaţi; să provocăm o reacţie (o schimbare de comportament sau de atitudine). 
            Exprimarea orală devine o formă de intelectualitate, întrucât limbajul „traduce” gândirea. Cu cât o 
gândire este mai limpede şi coerentă, cu atât limbajul este mai clar; cu cât un limbaj este mai sigur şi mai 
nuanţat, cu atât gândirea este mai flexibilă.
            Comunicarea verbală este însoţită şi întărită de mijloace de comunicare nonverbale şi paraverbale.
            Deoarece comunicarea reprezintă un schimb de replici verbale, într-o structură de tip dialog, elevul 
trebuie să dobândească deprinderea de a fi alternativ şi vorbitor şi ascultător. Învăţarea limbii şi literaturii 
române se realizează pe baza modelului comunicativ-funcţional, conform căruia tot ceea ce elevii învaţă 
trebuie să fie util şi funcţional în activitatea de comunicare verbală interumană. În conformitate cu modelul 
comunicativ-funcţional, nu este important ceea ce se predă, ci ceea ce rămâne din ceea ce se predă, adică ceea 
ce se învaţă.
            Comunicarea nu este o disciplină şcolară, ci o activitate didactică. Procesul de învăţământ, prin 
lecţie, forma cea mai uzuală de organizare, pune învăţătorul şi elevii în situaţia unui act de comunicare. Când 
unul vorbeşte, ceilalţi ascultă, iar ascultarea se realizează în vederea înţelegerii mesajelor spuse de ceilalţi. 
Ca să existe o bună şi eficientă comunicare didactică este nevoie de asigurarea unor condiţii care să evite 
disfuncţionalităţile, bruiajele care ar putea îngreuna schimbul de mesaje. 
             În şcoală, învăţătorul organizează exerciţii şi antrenamente de comunicare şi jocuri privind rolurile sociale, 
pentru ca elevii să deprindă abilitatea şi capacităţile de a comunica în mod corect şi decent cu interlocutorii lor. 
Totodată, comunicarea între indivizi este cea mai bună formă de socializare umană, de stabilire a unor relaţii 
de bună colaborare între oameni.
             Comunicarea umană este necesară din perspectiva oamenilor ca fiinţe sociale. Trăind împreună, 
oamenii au nevoie de relaţii comunicaţionale care pot fi verbale, afective, simbolice. Comunicarea verbală se 
învaţă organizat în şcoală, aşa cum ar trebui să se înveţe şi comunicarea nonverbală (prin gesturi, mimică) ori 
paraverbală (prin verbalizări şi gesturi sentimentale). Când un om exprimă o relaţie comunicativă cu semenul 
său, îi transmite un mesaj informaţional dar şi unul sufletesc. Mesajul încorporează în sine gândire, iar limbajul 
devine îmbrăcămintea gândului. 
              Din păcate, comunicarea dintre indivizi este adeseori blocată de incapacitatea vreunei părţi a relaţiei 
comunicative de a vorbi corect, de a construi un discurs, de a gândi o situaţie. Alteori, vreun partener de 
conversaţie nu are educaţia ascultării, vorbind neîntrerupt, sau nefiind atent la mesaj. Iată de ce este nevoie de 
un exerciţiu al comunicării prin limbaj, care se realizează în primul rând în şcoală. Prin exerciţiul comunicării, 
elevii învaţă rolurile sociale, modul de interacţiune verbală, statuarea unor relaţii democratice, în conformitate 
cu noul ideal educaţional. Comunicarea şcolară presupune învăţarea ascultării şi a dezvoltării vorbirii. 
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CURRICULUM PENTRU DISCIPLINA OPŢIONALĂ
PERLELE FOLCLORULUI LITERAR ROMÂNESC

Clasa a VI-a

Prof. Mariana-Carmen Ilică,  
Grup Şcolar „Vasile Gherasim” Marginea, judeţul Suceava 

ARGUMENT

În comunitatea locală, majoritatea elevilor sunt supravegheaţi de un singur părinte sau chiar doar de 
rude. Din această cauză insuccesul şcolar, problemele de eşec şi abandonul şcolar îşi găsesc o motivaţie în 
supravegherea insuficientă a elevilor. 

Cartea – instrument educativ poate influenţa elevul în sens pozitiv, pentru că „a citi”, înseamnă a 
descoperi o lume mirifică care îl învaţă ce reprezintă respectul pentru ceilalţi dar şi pentru sine. 

Elevii au nevoie de sprijinul profesorilor pentru a descoperii lumea minunată a folclorului literar 
românesc.

Cineva spunea foarte frumos că „fără obiceiurile şi tradiţiile noastre, fără portul şi limba noastră, nu 
am putea să ne numim români”. Acest lucru este valabil mai ales acum, când sub deviza „Uniţi în diversitate”, 
trebuie să respectăm cu sfinţenie culturile, limbile şi tradiţiile tuturor statelor.
 Aşadar, folclorul românesc foarte bogat si pitoresc este apreciat în toată Europa. Şcoala, dascălii, au 
datoria de a cunoaşte şi promova obiceiurile şi tradiţiile dar, mai ales, folclorul literar.
 În cadrul procesului complex şi îndelungat de formare a personalităţii copilului, cunoaşterea folclorului 
literar are o importanţă deosebită, datorită conţinutului de idei şi de sentimente, a faptelor care oglindesc 
trecutul bogat şi plin de speranţe al poporului nostru.

Prin intermediul acestui opţional se urmăreşte coordonarea şi îmbunătăţirea muncii elevilor, dezvoltarea 
spiritului de echipă, petrecerea timpului îmbinând utilul cu plăcutul. Apropierea de şcoală şi de carte a elevilor 
rămaşi singuri acasă a constituit obiectivul prioritar. Muncim împreună, la şcoală, nu ca o „temă suplimentară 
pentru acasă”. De asemenea, textele sunt discutate, exersate pe îndelete, cu toţi elevii grupei de opţional.
 Având în vedere că, încă din şcoala primară, elevii sunt încântaţi de basmele populare româneşti, vom 
aşeza specia în prim-planul acestui opţional destinat elevului. Vom aborda pe rând legenda, snoava, balada, 
doina, folclorul copiilor, ghicitorile, proverbele şi zicătorile, Obiceiurile de Crăciun şi de Anul Nou.

Elevul are nevoie de a se cunoaşte pe sine, are nevoie de propriile experienţe, trebuie să „posede” 
propria-i lume pentru că atât influenţa relaţiilor umane cât şi caracterul personal sunt factori care fac fiecare 
individ unic. Pentru revigorarea tradiţiilor locale am îndrumat elevii să identifice valorile culturale şi 
experienţele umane în creaţiile folclorice locale, să încadreze creaţiile culese în gen şi specie, să valorifice 
informaţiile culese în sesiuni de comunicări şi referate, simpozioane, spectacole folclorice, să păstreze şi să 
transmită creaţiile folclorice locale prin realizarea portofoliilor, mini-monografiei locale, unui colţ muzeistic.

Toate aceste reflecţii se constituie în argumente care pledează pentru oportunitatea desfăşurării cursului 
opţional: Perlele folclorului literar românesc.
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PROGRAMA

A. COMPETENŢE SPECIFICE
1. Deschidere a noi perspective de dezvoltare personală copiilor cu nevoi speciale din şcoala noastră;
2. Familiarizarea elevilor cu tradiţiile şi obiceiurile populare, cu valorile spirituale ale poporului român;
3. Dezvoltarea dragostei pentru frumuseţea şi armonia limbii române, pentru bogăţia folclorului, pentru 

obiceiurile şi tradiţiile neamului românesc;
4. Analiza şi compararea diverselor tipuri de comunicare literară folclorică, prin fixarea caracteristicilor 

particulare ale acesteia 
5. Sesizarea diferenţelor dintre textul de factură folclorica şi cel literar la nivelul limbajului
6. Formarea sentimentului de mândrie, respect faţă de folclorul tradiţional şi frumuseţea acestuia.
7. Petrecerea timpul liber îmbinând utilul cu plăcutul.

B. COMPETENŢE GENERALE
1. Formarea competenţelor în domeniul receptării particularităţilor şi limbajului specific în studierea 

folclorului literar românesc.
2. Susţinerea argumentată a unui punct de vedere pe o temă specifică.

C. VALORI ŞI ATITUDINI
•	 conştientizarea contribuţiei folclorului la dezvoltarea literaturii
•	 acordarea de interes în descoperirea trecutului
•	 cultivarea respectului pentru limba şi literatura română şi valorile ei tradiţionale;
•	 formarea unei atitudini pozitive faţă de literatură şi a încrederii în propriile abilităţi de comunicare 

şi interpretare;
•	 cultivarea plăcerii de a citi;
•	 stimularea gândirii autonome, reflexive şi critică în comunicare;
•	 cultivarea exprimării alese, atât orală, cât şi scrisă;
•	 cultivarea sensibilităţii, prin receptarea operei artistice.

D. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
O.1 să înţeleagă importanţa creaţiilor populare, a 
tradiţiilor şi a obiceiurilor etnice în probarea unităţii 
naţionale şi a continuităţii elementului autohton în 
spaţiul românesc

- exerciţii de identificare şi descriere a unor 
elemente ale culturii populare româneşti 
apreciate pe plan internaţional
- exerciţii de identificare a unor obiceiuri 
străine adoptate de români în detrimentul 
obiceiurilor autohtone

O.2 - să identifice diferite tipuri de concepte 
operaţionale specifice studiului literaturii folclorice

- exerciţii de identificare a conceptului de 
cultura populara spirituală si materială
- exerciţii de identificare a literaturii populare 
orale

O.3 - să determine caracteristicile folclorului literar - exerciţii de identificare şi analiză a 
trăsăturilor definitorii ale literaturii populare 
(caracterul oral, anonim, colectiv, sincretic)
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OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
O.4 - să identifice genurile şi speciile folclorului 
literar

- exerciţii de identificare a genurilor şi 
speciilor folclorului literar românesc

O.5 - să determine influenţa tradiţiilor populare şi a 
folclorului asupra literaturii române

- exerciţii de identificare a relaţiei dintre 
folclor si literatura cultă 

O.6 - să analizeze texte specifice - exerciţii de identificare a trăsăturilor snoavei, 
legendei, baladei, doinei, basmului

O.7 - să identifice unele discursuri literare folclorice 
cu specific particular

- exerciţii de identificare a categoriilor 
folclorului literar –folclorul copiilor, poezia 
obiceiurilor calendaristice, poezia obiceiurilor 
de trecere 

O.8- să delimiteze unele elemente de paremiologie 
românească

- exerciţii de identificare a trăsăturilor 
specifice ghicitorilor, proverbelor, zicătorilor

O.9 - să opereze cu noţiunile de epică populară, prin 
analiza unor fragmente

- exerciţii de identificare a coordonatelor 
povestitorului într-un text popular;
- exerciţii de identificare a categoriilor 
funcţionale şi a determinărilor structurale: 
basme despre animale,basme fantastice, 
legende, snoave;

O.10 - să identifice particularităţile cântecului epic 
popular

- exerciţii de identificare a cântecului epic 
istoric şi haiducesc, a baladei populare

O.11 - să identifice particularităţile cântecului liric 
popular

- exerciţii de identificare a cântecului liric 
popular: doina
- exerciţii de identificare a fondului tematic şi 
imagistic;

O.12- să estimeze rolul folcloristului în procesul 
studierii structurilor artistice, populare

- exerciţii de cunoaştere a creatorilor populari: 
Simion Florea Marian, Anton Pann, Petre 
Ispirescu

O.13 - să descopere cronotopului folcloric - exerciţii de identificare a reprezentării 
spaţiului şi timpului în literatura populară

O.14- să fixeze elementele de expresivitate artistică 
în folclorul românesc

- exerciţii de identificare a limbajului poetic-
metaforic al folclorului: tropii, epitetul, 
metafora, alegoria, comparaţia antiteza, 
repetiţia, rima;

O.15 - să identifice valorile culturale şi experienţele 
umane descoperite în creaţiile folclorice, în viaţa 
comunităţii locale

- exerciţii de identificare a textelor populare 
în comunitatea locală;

O. 16 - să încadreze creaţiile culese în gen şi specie - exerciţii de organizare a materialului 
folcloric cules în funcţie de tematică, genuri, 
specii literare

 O.17 - să valorifice informaţiile culese în sesiuni 
de comunicări şi referate, simpozioane, spectacole 
folclorice, publicaţii etc.

- exerciţii de realizare a unei emisiuni TV 
transmisă pe plan local

O.18- să păstreze şi să transmită creaţiile folclorice 
locale

- exerciţii de realizare a unor portofolii, mini-
monografie;
- exerciţii de realizare a unui colţ muzeistic 
în şcoală
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E. LISTA DE CONŢINUTURI

1.Creaţiile, tradiţiile şi obiceiurile populare în spaţiul românesc
1.1 Cultura populară românească;
1.2 Europa - tradiţii şi obiceiuri populare;

2. Literatura populară
 1.1 Interferenţa între literatura populară şi cea cultă
 1.2 Trăsături, clasificări, teme fundamentale în literatura populară;
 1.3 Creaţia epică în proză :
  1.3.1 Basmul

Viaţa celebrului culegător de folclor : Petre Ispirescu

Trăsăturile basmului
Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte
Fata moşului cea cuminte
Sarea în bucate
Basme culte:
Ion Creanga Capra cu trei iezi
Barbu Delavrancea Neghiniţă
Ioan Slavici Zâna-zorilor

  1.3.2 Snoava

  Trăsăturile snoavei
Întâmplările lui Păcală (cules şi repovestit de Petre Ispirescu)
Măgarii lui Tândală
Iapa ţiganului (cules şi repovestit de Petre Ispirescu)

1.3.3 Legenda

Un mare culegător de folclor Simion Florea Marian

Trăsăturile Legendei
Legenda cucului (cules de S. Fl. Marian)
Legenda gărgăriţei (cules de S. Fl. Marian)
Dreptatea lui Ţepeş (cules şi repovestit de Petre Ispirescu)
Legende culte:
Vasile Alecsandri Legenda rândunicăi
Dimitrie Bolintineanu Legende istorice

1.4 Creaţia epică în versuri 
1.4.1 Balada populară

Trăsăturile baladei populare
Toma Alimoş (cules de G. Dem. Teodorescu,Poezii populare române, Buc.1885)
Novac şi corbul (cules de V. Alecsandri, Poezii populare ale românilor, Buc.1866)
Inelul şi năframa (cules de V. Alecsandri, Poezii populare ale românilor, Buc.1866)
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 În literatura cultă aceasta specie epica a fost cultivata de Vasile Alecsandri, Dimitrie Bolintineanu, George 
Cosbuc, George Topîrceanu, St. O. Iosif, Radu Gyr, Stefan Augustin Doinas, Radu Stanca, Marin Sorescu.

 1.5 Folclorul copiilor
„Frământări” de limbă

1.6 Creaţia aforistică şi enigmatică

 Trăsături
 1.6.1 Ghicitori
 1.6 2 Proverbe şi zicători
 1.6 3 Proverbe populare româneşti
 1.6 4 Anton Pann- Povestea vorbii

1.7 Creaţia lirică
  1.7.1 Doina

Trăsături
Măi bădiţă, floare dulce (culeasă de Lucian Balaga şi inclusă în Antologia sa de poezie populară - doină de 
dragoste) 
Frunză verde maghiran (culeasă de Vasile Alecsandri şi publicată in culegerea „Poezii populare ale romanilor” 
- doina de haiducie.

Sub influenta doinelor populare, s-au scris doine şi în literatura cultă, de către poeţi ca: Octavian Goga, Vasile 
Alecsandri, Mihai Eminescu, George Coşbuc, Tudor Arghezi, Nichita Stănescu, Ana Blandiana

1.7.2 Strigăturile

Trăsături
urătura
strigătura jocului popular

1.7.3 Poezia obiceiurilor

Trăsături
Obiceiuri de Crăciun şi de Anul Nou
Obiceiuri de primăvară

1.8 Creaţia dramatică populară

Trăsături

  1.8.1 Teatrul cu măşti 
Ursul
Capra
3. Folclor local
 Culegere de texte populare locale:
  3.1 Basme
  3.2 Legende
  3.3 Balade
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  3.4 Proverbe şi zicători
4. Valorificarea materialului folcloric cules:

•	 Mini monografie neoficială „Marginea văzută prin ochi de copil”;
•	 Organizarea unui spectacol folcloric „Ulcioraş negru de lut”
•	 Emisiuni televizate.

F. MODALITĂŢI DE EVALUARE

Pe parcursul cursului opţional se vor folosi trei forme de evaluare: iniţială (predictivă), continuă 
(formativă) şi sumativă (cumulativă). 

 Evaluarea iniţială se va realiza la începutul cursului şi la începutul unităţilor de învăţare, 
având rolul de a stabili nivelul de pregătire de la care pornesc elevii cu scopul de a ajuta la 
conturarea activităţilor următoare. 

Evaluarea formativă, cu rol de diagnosticare şi ameliorare, se va aplica pe parcursul unităţilor 
de învăţare, permiţând aplicarea unor măsuri de recuperare şi ameliorare, prevenind eşecul.

Evaluarea sumativă se va realiza la sfârşitul unităţilor de învăţare, furnizând informaţii despre 
nivelul de pregătire a elevilor şi furnizând informaţii pentru organizarea in perspectiva a 
procesului de instruire. 

Metodele si instrumentele de evaluare folosite vor fi atât tradiţionale cât si alternative:
Observarea sistematica
Chestionare orala
Probe scrise
Probe practice
Lectura 
Referatul
Portofoliul
Studiu de caz
Jocuri didactice tip rebus
Expoziţia
Fise de documentare, de lucru
Eseu
Autoevaluarea
Postere
Afişe
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OPȚIONALUL DE MATEMATICĂ.  
MULTIMEDIA SAU CONVENTIONAL? 

     Prof. drd. Octavia-Maria Nica

Universitatea Babeș-Bolyai, Catedra de Matematică,  
Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Școala cu clasele I-VIII Oșorhei, Loc.Oșorhei, Jud. Bihor

„Cel care învaţă este implicat activ prin munca de investigare în  dezvoltarea propriilor sale 
deprinderi şi priceperi. Cel mai potrivit mijloc de învăţare este, prin urmare, acela în care elevul este încurajat 
să gândească, să  deducă, să emită ipoteze, să critice, să speculeze, să evalueze, să imagineze şi să creeze; iar 
strategia cea mai potrivită pentru profesor este să antreneze elevii în variate tipuri de investigaţii care fac apel 
la întreaga paletă de abilităţi de investigaţie.” (Kirk, 1987)
1. MULTIMEDIA VERSUS CONVENȚIONAL ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT

În contextul transformărilor care au caracterizat societatea românească în ultimul deceniu şi jumătate, 
reforma sistemului educaţional ocupă un loc aparte: prin dinamică şi cuprindere, ea a devansat majoritatea 
reformelor sectoriale, beneficiind de o importantă mobilizare de resurse umane şi financiare în interior, iar pe 
plan extern de surse obţinute prin proiecte ale Băncii Mondiale şi programe Phare. 

Fiecare individ are dreptul la cunoaștere și informație. Sistemele moderne de informare şi comunicare 
au remodelat societatea contemporană, dar acest fenomen nu este, în esenţă, complet nou. Aceste sisteme 
moderne reprezintă, de fapt, extensii a două atribute umane fundamentale: bagajul de cunoştinţe şi limbajul.

Istoric vorbind, a existat în permanenţă necesitatea extinderii şi diseminării limbajului ca sistem 
de comunicare, în vederea susţinerii şi transmiterii celuilalt atribut fundamental al umanităţii – bagajul de 
cunoştinţe, deoarece transmiterea inormaţiilor privind producţia, stocarea, transportul, schimbul şi tranzacţiile 
de bunuri au impus utilizarea, pe lângă limbaj, a unor noi sisteme mediatice. Este vorba de tehnologii cum ar 
fi tipărirea, imprimarea, telefonia, radiocomunicaţiile, televiziunea şi, desigur, Internetul, toate acestea fiind 
responsabile pentru remodelarea profundă a mediului economic şi social. Se afirmă adesea că trăim într-o 
aşa zisă “societate informaţională” sau „comunicaţională”, ceea ce pare la prima vedere un nonsens, atâta 
timp cât o societate nu poate exista fără  comunicare. Sintagma respectivă se referă, de fapt, la intensitatea şi 
diversitatea comunicării din societatea actuală, aspecte ce conferă caracterul de unicitate lumii contemporane.

Gradul de cuprindere actual şi extinderea fără precedent a sistemelor informaţionale şi comunicaţionale 
sunt urmarea firescă a accelerării dezvoltării acestor sisteme din ultimele două-trei decenii. Prin comparaţie, 
celelalte mijloace tradiţionale de comunicare – cuvântul vorbit şi cuvântul scris – au cunoscut o evoluţie 
incomparabil mai lentă. Astfel, scrisul a fost inventat în Antichitate, aproximativ cu cinci mii de ani în urmă, se 
pare oarecum simultan în China şi în Estul Mediteranei şi a reprezentat prima încercare de a păstra şi transmite 
la distanţă şi în timp volumul de cunoştinţe acumulat. Anterior acestui moment,  comunicarea se rezuma la 
utilizarea limbajului, iar specialiştii cred că limbajul a apărut aproximativ cu două sute de milenii în urmă. În 
1457, Johann Gutenberg inventa presa (sau maşina) de tipărit. Această inovaţie a schimbat lumea drastic şi 
rapid, deoarece a permis perfecţionarea şi standardizarea cuvintelor scrise, care au devenit astfel mai uşor de 
citit; în plus, a stimulat producerea difuzarea rapidă a materialelor destinate cititului.

Anterior lui Gutenberg, procesul de redactare a unei singure lucrări necesita poate chiar şi un an de 
muncă. Noua tehnologie a permis răspândirea informaţiilor nu numai la nivel local, ci şi la distanţă, iar preţul 
cărţilor a început să scadă pe măsura apariţiei de noi centre de tipărire. Pe baza acestor primi paşi, societatea 
umană a început să-şi transmită cunoştinţele, preţul educaţiei a scăzut treptat, iar accesul la cultură a fost permis 
şi indivizilor cu un statut social de nivel mediu. Totodată, revoluţia lui Gutenberg a condus, în final, către toate 
formele de comunicare folosite în prezent, deoarece ziarele, teleleviziunea, computerele, materialele video etc. 
nu ar fi de conceput fără textele tipărite ce pot fi distribuite liber şi la costuri minime. Este evident, deci, că fără 
literele mobile inventate de Gutenberg, astăzi am fi folosit tot manuscrise şi nu am fi atins nivelul ştiinţific şi 
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tehnologic din prezent.
Principalele caracteristici ale revoluţiei Gutenberg pot fi sintetizate astfel: volumul crescător de 

cunoştinţe şi expansiunea rapidă a societăţii au pus bazele unor interacţiuni sociale la nivel superior; graţie 
invenţiei lui Gutenberg, tipăriturile au devenit mai ieftine, având destinaţie individuală, dar şi cu impact de 
masă; în câteva decade a modificat din temelii modul de comunicare, învăţare şi gândire, cu implicaţii în zona 
politicului, spiritului şi chiar în religie.
Învăţământul şi educaţia, ca şi alte activităţi umane, cum sunt comerţul, comunicaţiile interpersonale, turismul, 
băncile etc. se întrepătrund într-o reţea mondială. Noile tehnologii de informare şi comunicare conduc la 
restructurarea universităţilor şi a activităţilor din aceste instituţii. Noile programe destinate învăţământului de 
bază, dar şi celui periodic, de lungă durată, care încorporează metodologii moderne de educare şi instruire, 
conduc deja spre contacte interpersonale creative, cu impact asupra volumului de cunoştinţe acumulat, dar 
oferă şi posibilitatea unui autocontrol a calităţii demersului didactic la nivel profesional. Actualul student, dar 
mai ales viitorul student, îşi  va folosi computerul personal fie drept staţie de educare şi informare, fie drept 
sistem tutorial, fie drept centru comunicaţional. Profesorii se întorc astfel la activităţile lor fundamentale, cum 
ar fi stabilirea de concepte şi principii educaţionale şi îi pot confrunta pe studenţi cu probleme şi întrebări 
menite să testeze nivelul respectiv de înţelegere, tot prin intermediul computerului. În plus, ora de curs clasică, 
care are un pronunţat caracter pasiv, va evolua într-un veritabil studio interactiv de educare şi informare. 
Astfel, digitalizarea informaţiei şi mondializarea accesului oferă posibilităţi încă incomplet evaluate. 

Introducerea noilor tehnologii multimedia în sistemele educaţionale, pe care o consider a doua revoluţie 
în acest domeniu, implică şi  probleme generate de “mutaţiile” pe care trebuie să le suporte învăţământul clasic:
•	 pentru a supravieţui, noul sistem educaţional adoptat trebuie să ridice calitatea demersului didactic şi 

trebuie să integreze noi segmente-ţintă de populaţie în procesul de educare;
•	 noul sistem educaţional trebuie să demonstreze creşterea independenţei intelectuale şi a creativităţii 

studenţilor, care să le permită acestora să acţioneze ca manageri pe baza propriului bagaj de cunoştinţe 
acumulat;

•	 adiţional, noul sistem trebuie asimilat ca un nou concept didactic, reorganizând universitatea ca întreg, 
cu adaptări specifice pentru fiecare facultate;

•	 introducerea de cursuri singulare, poate chiar fragmentate, slab integrate în concepţia generală de educare 
modernă, generează frustări şi interpretări eronate atât printre studenţi, dar şi printre cadrele didactice. 
Acest aspect negativ se poate evita prin organizarea modulară a materialelor de studiu şi a procedurilor 
de lucru, prin integrarea lor în curricula universitară şi în sistemul de credite pentru acordarea de diplome 
la standarde internaţionale;

•	 în acelaşi timp, noul sistem educaţional nu trebuie să se substituie complet sistemului educaţional clasic, 
ci să reprezinte o complementaritate a acestuia, cel puţin în prima fază.

•	 există şi alte probleme, mai ales în ţările care experimentează de ceva timp noile sisteme
    educaţionale. De exemplu, marile universităţi suportă presiuni din partea companiilor de media 

multinaţionale, care tind să se extindă şi prin acapararea unui segment din învăţământul la distanţă. De 
asemenea, diversificarea activităţilor desfăşurate prin Internet permite studenţilor să-şi urmeze cursurile 
în altă ţară. Evident, în acest fel se afectează şi imaginea clasică a universităţii, prin dispariţia campusului, 
a clădirilor, a limitelor de orice fel.

Noua revoluţie din domeniul informării şi comunicării comportă şi unele riscuri, cel mai
important fiind, probabil, fragmentarea:
•	 fragmentarea timpului de lucru şi petrecerea acestui timp în faţa unui ecran, fără o delimitare clară între 

două activităţi;
•	 lipsa unei separaţii clare între locul de muncă şi alte activităţi cotidiene;
•	 fragmentarea conţinutului, aşa cum se observă deja în privinţa învăţământului orientat, specializat pe un 

anumit tip de probleme, care conduce la un bagaj eterogen de cunoştinţe într-un anumit domeniu;
•	 fragmentarea relaţiilor inter-umane dintre studenţi, precum şi dintre studenţi şi profesori, care conduce 

la pierderea identităţii de student, poate chiar a încrederii în forţele proprii, individul nemaiaparţinând 
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unei entităţi universitare bine stabilită.
Momentul actual este caracterizat, în ţara noastră, prin dezvoltarea infrastructurii şi creşterea 

spectaculoasă a performanţelor din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicării. În particular, sectorul 
privat tinde să devină şi un important furnizor de materiale didactice, atât prin reţeaua universităţilor 
particulare, dar şi prin intermediul companiilor ce propun diverse alternative de reciclare profesională, 
de instruire post-universitară etc. În acest timp, sistemul universitar clasic a demarat mai multe programe 
destinate dezvoltării învăţământului la distanţă, dar lipseşte o concepţie unitară şi clară, care să producă acea 
modificare paradigmatică necesară pentru ca această formă de învăţământ să devină, din alternativă, o soluţie 
viabilă pentru viitor. În pofida acestor inconveniente de moment, sistemele moderne de educaţie, care includ 
şi tehnologii multimedia, prezintă următoarele avantaje incontestabile:
•	 studenţilor li se oferă atât materiale pentru studiu, dar şi sesiuni interactive de îndrumare;
•	 se stimulează contactele profesionale interpersonale;
•	 creaţia de exerciţii orientate pe un anumit tip de problemă, precum şi posibilitatea efectuării de studii de 

caz cu multiple variante stimulează activităţile de grup şi lucrul în echipă;
•	 accesul spre sistemele virtuale de stocare a cunoştinţelor este puternic dezvoltat, atât în cadrul unei 

universităţi, dar mai ales cu deschidere spre exteriorul instituţiei respective;
•	 se uşurează accesul spre activităţile cu caracter administrativ – formularistică, cursuri alternative, 

informaţii privind sistemul de credite – în sistemul clasic toate acestea fiind mari consumatoare de timp 
şi forţă de muncă.
Cu toate acestea, mulți dintre cei care lucrează și învață în acest moment în sistemul de învățământ 

universitar sau preuniversitar preferă metodele convenționale de lucru și predare. Combinarea metodelor 
conventionale cu cele multimedia ar reprezenta, probabil, una dintre cele mai bune modalități de obținere a 
performanțelor școlare dorite. Este evident însă faptul că elevii/ studenții sunt și vor fi impulsionați sau chiar 
motivați de prezența unor mijloace tehnologice avansate în predare sau învățare.

2. OPŢIONALUL DE MATEMATICĂ – O NECESITATE?
Poate fi matematica și distractivă? Orice domeniu, cât de riguros, are și aspecte mai puțin formale – iar 

matematica nu este din fericire o excepție. Matematica, asa cum se predă ea în școală, ajunge de multe ori, 
din pacate, să fie  prea puțin atractivă. Manualele au sărăcit în ultimii ani din cauza restructurării programelor 
școlare, care au acordat o atenție sporită disciplinelor ‘umaniste’ (orice absolvent de liceu susține două examene 
la Limba și literature română, în vreme ce există multe profiluri la care matematica a fost deplin abolită din 
examenul de Bacalaureat). Și așa, din manualele vechi și noi se pot învăța în primul rând șabloane de rezolvare 
a unor exerciții mai mult sau mai puțin răspândite. Și de altfel, prea mulți învață matematica (daca o fac), doar 
de frica examenelor. Oare sa nu aibă această materie nimic care să merite timpul pierdut cu studiul? 

Atractivitatea unei expuneri are un rol hotărâtor pentru impactul materialului expus asupra auditoriului. 
Un absolvent de liceu trebuie în primul rând sa rămână cu abilitatea de a gândi, de a elabora raționamente și abia 
apoi cu însușirea unor algoritmi de calcul. Dezvoltarea acestei abilități presupune reorganizarea programelor și 
manualelor școlare și eliminarea rigiditatii expunerii. 

Plecând de la premisa că învățământul trebuie să fie accesibil, au fost propuse diverse oferte de învățare. 
Una dintre aceste oferte o reprezintă opționalele sau curriculumul elaborat în școală. Curriculumul elaborat în 
școală cuprinde diverse activități opționale pe care școala le propune sau pe care la alege din lista elaborată de 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

A fost propus, de exemplu la Opționalul de matematică, disciplina „Matematica distractivă” pentru ca 
astfel să putem să-i atragem pe elevi spre matematică, prin faptul că totul li se pare o joacă. Jocul a constituit 
dintotdeauna nu numai plăcerea copilariei, ci și a vârstei adulte. Astfel matematica va fi învățată prin probleme 
logice, prin dezlegarea unor rebusuri cu cifre și alte exerciții distractive. De obicei, studiul matematic vizează 
sectoare devenite tradiționale, operând fie în domenii abstracte, fie într-o ambianță de noțiuni comune, tinzând 
adesea spre probleme cu caracter aplicativ. Dar viața pune probleme în toate domeniile ei de manifestare 
și abordarea a noi posibilități lărgește orizontul de cuprindere, combate manierismul, creează o ambianță 
recreativă.
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Acesta este obiectivul propus la acest opțional. Cadrul diferit în care se pune problema, precum și 
numele obiectului „Matematica distractivă”, ii familiarizeaza pe elevi cu problemele cotidiene, îi învață să 
gândească pe un plan mai general. Opționalul „Matematica distractivă” ii îndeamnă pe elevi să creadă că 
este vorba de rezolvarea unor probleme distractive, ușoare, care nu cer nici eforturi deosebite, nici o cultură 
matematică adecvată. În realitate, folosind în general limbajul obișnuit matematic, elevii vor rezolva probleme 
și exerciții care cer adesea cunoștințe și îndemanare în folosirea gândirii logice. Toate activitățile de învățare 
propuse se vor desfășura sub forma unor concursuri și jocuri matematice. 
Principalele obiective cadru urmărite sunt:
•	 Dezvoltarea capacităţilor de explorare/ investigare prin rezolvarea de exerciţii şi probleme cu caracter 

distractiv;
•	 Stimularea gândirii logice şi a interesului pentru lărgirea orizontului în domeniul matematicii;
•	 Dezvoltarea capacităţilor de a rezolva exerciţii şi probleme pe baza cunoștințelor  dobândite, a 

raţionamentului şi a aplicării unor algoritmi de calcul;
•	 Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii distractive în contexte 

variate;
•	 Dezvoltarea interesului pentru matematică (prin rezolvarea unor probleme „alt fel” decât la clasă);
•	 Dobândirea şi consolidarea unor cunoştinţe necesare pentru clasă;
•	 Stimularea gândirii logice şi a interesului pentru lărgirea orizontului în domeniul matematicii;
•	 Înţelegerea legăturii dintre matematică, viaţă şi alte discipline sau domenii ale ştiinţei;
•	 Dezvoltarea capacităţii de a rezolva probleme de matematică, pe baza cunoştinţelor dobândite, a 

raţionamentului şi a aplicării unor algoritmi de lucru;
•	 Dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic.

Alte obiective de referinţă particularizate pentru fiecare opţional ales variază astfel că elevii vor trebui: 
să identifice noţiunile de matematică aplicabile în rezolvarea unor exerciţii şi probleme, să determine valoarea 
de adevăr în anumite contexte date, să prezinte informaţiile esenţiale dintrun enunţ matematic, să formuleze în 
mod logic idei şi metode matematice, în cadrul grupului, utilizând surse de informaţie în susţinerea acestora, 
să selecteze, în mulţimea datelor de care dispune, informaţii relevante pentru rezolvarea unor probleme; să 
identifice etapele unui raţionament matematic, prezentat în expunerea unei probleme; să identifice situaţia 
problemă, să o transpună în limbaj matematic şi să organizeze eficient modul de rezolvarea a acesteia; să 
înveţe să se bucure de reuşita sa, atunci când a rezolvat corect o problemă; să înveţe să nu „dispere”, atunci 
când ceva nu i-a reuşit, căci prin muncă şi perseverenţă rezultatele nu vor întârzia să apară.

Ca orice materie, fie că e vorba de materii obligatorii cuprinse în curriculumul fiecărei clase, fie că e 
vorba de discipline opţionale, opţionalul de matematică presupune, după o oarecare parcurgere a materiei 
din program, evaluarea elevilor. Fiind vorba de un opţional (şi nu unul oarecare), metodele de evaluare 
sunt diferenţiate şi complexe în funcţie de temele parcurse, problematicile abordate, mijloacele folosite sau 
nivelul clasei respective. Acestea pot porni de la metodele clasice de evaluare (teste scrise, evaluare orală), 
până la metodele alternative sau cele modern (simulari de lecţii de evaluare folosind Tabla Smart, prezentări 
PowerPoint pe o tema aleasa ca temă de studiu pentru fiecare elev în parte etc.). Vom da în cele ce urmează 
câteva metode tradiționale și alternative de evaluare care ar putea fi implementate la orele de opțional.

A. Metode tradiţionale :
•	 probe scrise (evaluare sumativă şi formativă ) la sfârşitul unităţilor de învăţare şi în finalul unor lecţii;
•	 probe practice (de construcţie) la unităţile de învăţare „Geometrie năzdrăvană” şi „Să ne jucăm 

folosind unităţile de măsură”;
•	 teste docimologice.

B. Metode alternative :
•	 observaţia sistematică a comportamentului elevului;
•	 investigaţia;
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•	 portofoliul - pe parcursul unităţilor de învăţare „Exerciţii şi probleme inspirate din alte arii curriculare / 
discipline” şi „Alt fel de probleme”;

•	 autoevaluarea.

Prezentarea de referate, testele grilă cu alegere multiplă, itemii deschişi şi constructivi, propoziţiile / 
frazele lacunare, autocontrolul sau controlul reciproc, exerciţiile de autocontrol prin raportarea răspunsurilor 
formulate de elevi la criteriile de evaluare, desenele adnotate constituie instrumente reprezentative de evaluare. 
De asemenea, în cadrul unui astfel de opţional se mai pot evalua:
•	 teme conţinând dezlegări de rebusuri sau dezlegări ale jocurilor Tangram;
•	 participarea activă la rezolvarea frontală dirijată a problemelor;
•	 redactarea clară, riguroasă şi concisă a unei demonstraţii matematice;
•	 rezolvarea problemelor practice prin metode variate.

Dar ce anume se evaluează? Răspunsul este simplu:
•	 Capacităţi intelectuale: de a efectua operaţii logice, de a discerne esenţialul, gândirea divergentă, de a 

efectua judecăţi de valoare asupra cunoştinţelor şi de autoevaluare;
•	 Capacitatea de aplicare a cunoştinţelor: de a descoperii şi a inventa;
•	 Deprinderi şi abilităţi: valorificarea cunoştinţelor, munca intelectuală, rapiditate, precizie, eficienţă;
•	 Trăsături de personalitate: atitudine, tenacitate, voinţă.

Iar acum ne întrebăm: Ne place matematica? Elevilor le va plăcea matematica? Ei bine, cu siguranţă! 
Opţionalul de matematică presupune, dincolo de aprofundarea materiei din anul respectiv, vocaţie, participare 
activă şi nu în ultimul rând, creativitate. Se urmăreşte dezvoltarea logicii, analiza eficientă a algoritmilor şi 
eficienţa propriu-zisă a acestora, finalizarea obiectivelor propuse prin coordonarea, focusarea sau centralizarea 
logicii matematice aplicate în rezolvarea diferitelor probleme. 

Ne plângem mereu de o programă şcolară prea încărcată, de faptul că de cele mai multe ori elevul nu 
ajunge să sintetizeze sau să aplice informaţiile primite, sau că acestuia nu i se oferă posibilitatea să-şi dezvolte 
gândirea proprie fiind îngrădit de cerinţele sistemului în care învaţă. Avem însă posibilitatea, prin intermediul 
acestui opţional de matematică să schimbăm toate aceste lucruri. Rămâne însă la latitudinea noastră cum vom 
reuşi să îl implementăm. Nu poate fi un lucru foarte dificil din moment ce este dovedit că matematica este peste 
tot în jurul nostru, în viaţa de zi cu zi, iar partea practică sau aplicativă a acesteia nu poate decât să ne atragă.

                                              „Nu  există  nici  un  domeniu  al  matematicii, oricât  de  abstract  ar  fi  el, 
care  să  nu  se  dovedească  cândva  aplicabil  la  fenomenele  lumii  reale” 

(Nikolai  Lobacevski)

3. CHESTIONAR
În cele ce urmează, este expus un chestionar care ar putea sintetiza tema centrală de discuție și care ar putea 
fi implementat în vederea realizării unei statistici viitoare.
1. Consideraţi că dotările multimedia v-ar  ajuta substanţial la o mai bună parcurgere a materiei şi la o mai bună 
consolidare a conţinuturilor în rândul elevilor? 
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................

2. Sunteţi multumiţi de platforma de învăţământ clasică sincron (cu toata clasa) sau consideraţi  că aceeaşi 
platformă este mult mai eficientă cu mijloacele multimedia aflate în dotare? 
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................



58

3. Sunteţi multumiţi de modul de desfăşurare a lecţiilor interactive (Tabla Smart, Prezentări Powerpoint, 
vizionări filmuleţe educative, lecţii AEL etc )? 
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................

4. Ce părere aveţi de sintagma „de la cretă la mouse?” (înţelegem prin „cretă” și markerul sau orice instrument 
de scris, dar şi creionul pentru tabla interactivă (SmartBoard)? 
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................

5. Credeţi că învăţământul va aborda, măcar în proporţie de 50%, învăţarea exclusivă folosind „mouse-ul”, în 
condiţiile nevoii de „learning by doing”, de experiment real, şi alte nevoi legate de interactivitatea educatorului 
cu subiectul educat? 
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................

6. Consideraţi necesară introducerea opţionalului de matematică în ciclul primar? Dar în cel gimnazial şi 
liceal?
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................

7. Ce subiecte ar trebui abordate în special în cadrul orelor de opţional pentru fiecare ciclu în parte?
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................

8. Există o metodă anume de evaluare în cadrul opţionalului de matematică pe care o preferaţi? Motivaţi 
alegerea facută.

..............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................
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DE LA NUMERE PARE LA CONGRUENȚE MODULO M
Prof. Daniela Tudorache 

Școala cu clasele I-VIII  „George Enescu” Năvodari, jud. Constanta

Divizibilitatea pe ℕ și ℤ este prezentată în școală sub formă concentrică.
În clasa a V-a elevii se familiarizează cu noțiunile de divizor, multiplu, numere pare, numere impare, 

criteriile de divizibilitate cu 10, 2, 5, mulțimea divizorilor, mulțimea multiplilor unui număr natural.
În clasa a VI-a se reiau noțiunile anterior învățate și se completează cunoștințele cu proprietățile relației 

de divizibilitate, numere prime, numere compuse, determinarea c.m.m.d.c. și c.m.m.m.c.
În clasa a VII-a  se trece mult prea repede peste divizorii  unui numătr întreg.
Consider mai utilă pentru elevi o abordare unitară și mai profundă a capitolului Divizibilitate, eventual 

după studierea numerelor întregi.
Propun, în continuare, o abordare mai largă a noțiunilor de divizibilitate care vine în spijinul elevilor 

cu aptitudini spre matematică. În cadrul orelor de cerc de matematică sau opțional matematică nu vor fi deloc  
neglijate criteriile de divizibilitate cu  9, 4, 25, 8, 125, 7, 11, 13,  Teorema fundamentală a aritmeticii, precum 
și divizibilitatea în ℤ.

Mă opresc la menționarea câtorva rezultate importante ce țin de divizibilitatea în ℕ ce își justifică 
abordarea în rezolvarea unor exerciții tot mai frecvente la concursurile și olimpiadele la nivelul clasei a VI-a.  
Teoremele propuse aici pot fi extinse și la un nivel superior după ce se studiază numerele întregi.

Teorema 1. Numărul divizorilor naturali ai unui număr natural n scris sub forma 
1 2

1 2 ... k
kn p p pαα α= ⋅ ⋅ ⋅ este egal cu 1 2( ) ( 1) ( 1) .... ( 1)knτ α α α= + ⋅ + ⋅ ⋅ + .

 Exerciții:
1. Câți divizori naturali are numărul 133848?

Soluție: 3 2 1 2133848 2 3 11 13= ⋅ ⋅ ⋅

(133848) (3 1)(2 1)(1 1)(2 1) 4 3 2 3 72τ = + + + + = ⋅ ⋅ ⋅ = . Deci, în ℕ, numărul 133848 are 72 de divizori.
2.   Să se determine cel mai mic număr natural care are exact 10 ivizori naturali.

Soluție: Fie 1 2
1 2 ... k

kn p p pαα α= ⋅ ⋅ ⋅

( ) 10 2 5nτ = = ⋅

1 2( ) ( 1) ( 1) .... ( 1)knτ α α α= + ⋅ + ⋅ ⋅ +

Deci, 1 1

2 2

1 2 1
1 5 4

α α
α α

+ = ⇒ =
+ = ⇒ =

. Cum 1 2,p p sunt numere prime, n minim { }1 2, 2,3p p⇒ ∈
Atunci 4 12 3 48n = ⋅ = sau 1 42 3 162n = ⋅ = . Soluția este n=48, fiind cel mai mic dintre cele două numere 
obținute.

3.  Să se găsească un număr natural care să aibă exact 15 divizori și singurii săi divizori primi să fie 3 
și 11.

Soluție: Fie 3 11n α β= ⋅ , iar ( ) ( 1)( 1) 15nτ α β= + + =

Deci, 
1 3 2
1 5 5

α α
β β
+ = ⇒ =
+ = ⇒ =

 sau 
5
2

α
β
=
=

Prin urmare, se obțin soluțiile 2 43 11 131769n = ⋅ = și 4 23 11 9801n = ⋅ = .

Teorema 2. Numărul numerelor naturale mai mici decât n și prime cu n este

1 2

1 1 1( ) 1 1 ... 1
k

n n
p p p

φ
    

= ⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅ −    
     

, pentru  1 2
1 2 ... k

kn p p pαα α= ⋅ ⋅ ⋅ .
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Observație:  Pentru n număr prim, ( ) 1n nφ = − .
Exerciții:

1. Câte numere mai mici ca 50 și prime cu 50 există?

Soluție: 250 2 5= ⋅ , iar 1 1 1 4(50) 50 1 1 50 20
2 5 2 5

φ    = ⋅ − ⋅ − = ⋅ ⋅ =   
   

.
 Sunt, deci, 20 de numere naturale, mai mici ca 50 și prime cu 50.
2. Câte numere mai mici 47 și prime cu 47 sunt?

Soluție:  47 este număr și atunci sunt (47) 47 1 46φ = − = numere prime mai mici ca 47 și prime cu 47.

Teorema 3. Exponentul unui număr p prim în descompunerea în factori primi a lui n! Este

2 3 ....p
n n n
p p p

α
     

= + + +     
     Exercițiu:  În câte zerouri se termină numărul 1000! ?

Soluție: Zerourile numărului 1000! Sunt date de produsele 2 5⋅ . Cum 2 apare de mai multe ori în 
descompunerea în factori primi a lui 1000!, atunci 1000! Se termină cu un număr de zerouri egal cu 
exponentul  lui 5 din descompunerea sa în factori primi.

5 2 3 4

1000 1000 1000 1000 200 40 8 1 249
5 5 5 5

α        = + + + = + + + =              

Definiție:  Două numere întregi  a și b  se numesc congruente față de modulul m,  *m∈� , dacă 
/( )m a b−  și notăm  (mod )a b m≡ .

Observație:  La clasa a VI-a definiția de mai sus este mai accesibilă în enunțul  (mod )a b m≡ dacă numerele 
a și b dau același rest la împărțirea lor la m și se poate particulariza pentru ℕ.
Proprietăți ale relației de congruență modulo m în ℤ (sunt numai cele folosite în aplicațiile următoare):

1. Reflexivitatea:  (mod ),a a m a≡ ∀ ∈�
2. Simetria: Dacă (mod ), , (mod )a b m a b b a m≡ ∀ ∈ ⇒ ≡�

3. Tranzitivitatea: Dacă  (mod )a b m≡ și (mod ), , , (mod )b c m a b c a c m≡ ∀ ∈ ⇒ ≡�

4. Dacă (mod )a b m≡  și k∈� , atunci (mod )a k b k m⋅ ≡ ⋅

5. Dacă (mod )a b m≡ , n∈� , atunci (mod )n na b m≡ .

Teorema lui Euler:  Fie *m∈� și  a∈� cu (a, m)=1. Atunci ( ) 1(mod )ma mφ ≡ .
Exerciții: 

1. Determinați ultimele două cifre ale numărului  10033 .
Soluție: Ultimele două cifre ale numărului 10033  este restul  împărțirii numărului 10033  la 100. 

Cum (3,100)=1 și 2 2100 2 5= ⋅ , iar 1 1 1 4(100) 100 1 1 100 40
2 5 2 5

φ    = ⋅ − ⋅ − = ⋅ ⋅ =   
   

, atunci conform teoremei 

lui Euler 403 1(mod100)≡ . Folosind proprietatea  5 obținem că  40 25 253 1 (mod100)⋅ ≡ , 10003 1(mod100)≡

. Cu proprietatea 3 obținem  1003 33 3 (mod100)≡ , adică 10033 27(mod100)≡ . Deci ultimele două cifre ale 
numărului 10033 sunt 2 și 7.
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     2.    Aflați restul împărțirii numărului 257139 la  15.

Soluție: 257 257139 15 9 4 139 4(mod15) 139 4 (mod15)= ⋅ + ⇒ ≡ ⇒ ≡

Cum (4,15) 1= și 1 1 2 4(15) 15 1 1 15 8
3 5 3 5

φ   = ⋅ − − = ⋅ ⋅ =  
  

 din teorema lui Euler rezultă că
8 8 32 32 256 2574 1(mod15) 4 1 (mod15) 4 1(mod15) 4 4(mod15)⋅≡ ⇒ ≡ ⇒ ≡ ⇒ ≡

Deci, restul împărțirii lui 257139 la 15 este 4.
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„ENERGIE, STILURI DE VIAŢĂ, CLIMĂ” 
SCHIŢA UNUI PROIECT EDUCAŢIONAL LOCAL

Prof. Daniela Ramona Hobjilă,
Grupul Şcolar Industrial „Ştefan Procopiu” - Vaslui

În perioada octombrie-iunie 2011, cadrele didactice şi elevii de la Grupul Şcolar 
Industrial „Ştefan Procopiu” din Vaslui vor derula proiectul educaţional local „Energie, stiluri de 
viaţă, climă” în parteneriat cu diverse instituţii din comunitatea locală. Acest proiect local este o 
componentă a parteneriatului multilateral Comenius „Energy for Tomorrow”derulat de şcoala 
noastră cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin Programul de Învăţare pe Tot Parcursul 
Vieţii în perioada august 2010-iulie 2012. 

Obiectivul general al proiectului este conştientizarea de către elevi a  faptului că 
schimbările climatice şi epuizarea resurselor energetice se numără printre probleme actuale ale 
lumii iar principalele soluţii în acest sens sunt economisirea energiei şi utilizarea surselor de 
energie regenerabilă; 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
 îmbunătăţirea cunoştinţelor unui număr de cel puţin 50 de elevi din grupul ţintă în ceea 

ce priveşte modalităţile simple de economisire a energiei în viaţa de zi cu zi până în iunie 
2012;

 îmbunătăţirea cunoştinţelor unui număr de cel puţin 50 de elevi din grupul ţintă despre 
potenţialul energetic la nivel local, naţional, european şi mondial până în iunie 2012;

 dezvoltarea în rândul unui număr de cel puţin 60 de elevi  din grupul ţintă a unei atitudini 
responsabile faţă de mediul înconjurător până în iunie 2012;

 antrenarea unui număr de cel puţin 70 de elevi din grupul ţintă în economisirea resurselor 
(energie, apă, hârtie) până în iunie 2012;

 dezvoltarea interesului unui număr de cel puţin 50 de elevi din grupul ţintă pentru 
implicarea în activităţi de protecţie a mediului ca o alternativă pentru petrecerea timpului 
liber până în iunie 2012;

 dezvoltarea competenţelor cheie ale secolului XXI unui număr de cel puţin 60 de elevi 
din grupul ţintă până în iunie 2012: competenţe digitale, civice, interpersonale, 
interculturale şi sociale, competenţe de învăţare;
dezvoltarea creativităţii elevilor din grupul ţintă;
Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de 70 de elevi care doresc să se implice în 

diverse activităţi curriculare şi extracurriculare care se încadrează în conceptul educaţiei pentru 
mediul înconjurător şi pentru dezvoltare durabilă deoarece aceste activităţi oferă alternative 
interesante şi atractive pentru petrecerea timpului liber şi posibilitatea dezvoltării unor 
competenţe caracteristice învăţării pe tot parcursul vieţii.

În cadrul proiectului vor fi organizate următoarele activităţi:
 activităţi de popularizare a proiectului;
 activităţi de monitorizare şi evaluare;
 „Jocul energiei” (atelier de lucru pentru elaborarea unui joc de tip „Piticot” cu întrebări 

despre tematica proiectului);
 „Potenţialul energetic al României” (concurs de prezentări Power Point cu tema 

„Potenţialul energetic al României”);
 „Modalităţi simple pentru economisirea energiei” (concurs de desene);
 „Exploratorii energiei”(atelier de lucru pentru elaborarea unei broşuri cu titlul 

„Exploratorii energiei” care va reda informaţiile despre energie sub forma unor jocuri 
rebusistice);
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 „Energia apei” (concurs de cultură generală pe tema energiilor regenerabile şi, în special, 
energia apei pentru a marca Ziua Mondială a Apei);

 „Energia pământului” (concurs de cultură generală pe tema energiilor regenerabile şi, în 
special, energia pământului pentru a marca Ziua Mondială a Pământului);

 „Schimbările climatice şi energia” (concurs de prezentări Power Point pentru a marca 
Ziua Mondială de Acţiune pentru Climă);

Rezultate cantitative:
 jocul interdisciplinar “Jocul Energiei” care reprezintă o modalitate interactivă prin 

intermediul căreia elevii îşi pot îmbunătăţi cunoştinţele despre măsurile simple pentru 
economisirea energiei şi despre potenţialul energetic la nivel local, naţional, european şi 
mondial; acest produs poate fi utilizat în cadrul diverselor activităţi curriculare şi 
extracurriculare care au la bază tema energiei;

 cel puţin 30 de prezentări Power Point realizate de elevi cu titlul „Potenţialul energetic al 
României;

 cel puţin 20 de desene realizate de elevi cu tema „Modalităţi simple pentru economisirea 
energiei”;

 cel puţin 20 de prezentări Power Point realizate de elevi cu tema „Schimbările climatice 
şi energia”;

 broşura „Exploratorii energiei” care reprezintă o modalitate interactivă prin intermediul 
căreia elevii îşi pot îmbunătăţi cunoştinţele despre măsurile simple pentru economisirea 
energiei şi despre potenţialul energetic la nivel local, naţional, european şi mondial;

Rezultate calitative:
 îmbunătăţirea cunoştinţelor a cel puţin 50 de elevi din grupul ţintă în ceea ce priveşte 

modalităţile simple de economisire a energiei în viaţa de zi cu zi şi potenţialul energetic 
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la nivel local, naţional, european şi mondial;
 dezvoltarea în rândul elevilor  (cel puţin 50 de elevi din grupul ţintă) a unui

comportament raţional în ceea ce priveşte economisirea energiei în viaţa cotidiană;
 dezvoltarea interesului elevilor (cel puţin 60 de elevi din grupul ţintă) pentru implicarea 

în activităţi de protecţie a mediului ca o alternativă pentru petrecerea timpului liber;
 dezvoltarea competenţelor cheie ale secolului XXI la cel puţin 60 de elevi din grupul 

ţintă: competenţe digitale, civice, interpersonale, interculturale şi sociale, competenţe de 
învăţare;

Metode şi instrumente de monitorizare şi evaluare a progresului proiectului şi a 
rezultatelor aşteptate:
 observarea comportamentului elevilor în timpul activităţilor proiectului;
 discuţii/dezbateri cu participanţii la activităţi;
 procesele verbale ale activităţilor desfăşurate unde se vor cosemna: numărul de 

participanţi (elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale), 
concluziile discuţiilor/dezbaterilor cu participanţii la activitate, concluzii rezultate din 
observarea comportamentului elevilor în timpul activităţilor etc;

 completarea, în iunie 2012, a unui chestionar de evaluare în scopul aprecierii măsurii în 
care au fost atinse obiectivele, rezultatele şi impactul preconizat;

 elaborarea, în iunie 2012, a raportului de autoevaluare de către coordonatorul proiectului;
Sustenabilitatea proiectului va fi asigurată prin următoarele modalităţi:

 fructificarea rezultatelor proiectului pentru a dezvolta activităţi similare şi pentru a atrage 
noi parteneri din comunitate; produsele proiectului vor rămâne disponibile (prin postarea 
pe site-ul şcolii) pentru cei interesaţi şi vor putea fi utilizate la activităţile curriculare şi 
extracurriculare sau în cadrul orelor de consiliere şi orientare care abordează tematica pe 
educaţia pentru mediul înconjurător;

 propunerea, în anul şcolar 2012-2013, a unui nou proiect educaţional local cu tematică 
ecologică/energetică în care vor fi implicaţi o parte din elevii din grupul ţintă în scopul 
valorificării experienţei dobândite;

 organizarea unor activităţi de diseminare şi valorizare a activităţilor, rezultatelor şi 
impactului proiectului (articole publicate în ziare şi reviste, buletine postate pe site-ul 
şcolii, postere afişate la panourile şcolii);

 menţinerea/dezvoltarea parteneriatelor încheiate pentru derularea proiectului;
 includerea bunelor practici identificate în proiect în strategiile şcolii;

Vor fi organizate următoarele activităţi de diseminare:
 publicarea de articole în diverse reviste şcolare;
 postarea de buletine informative pe site-ul şcolii;
 afişarea de postere la panourile şcolii;
 postarea produselor realizate pe site-ul şcolii pentru a fi utilizate în cadrul diverselor 

activităţi curriculare şi extracurriculare referitoare la educaţia pentru mediul înconjurător;
 prezentarea proiectului la şedinţele Consiliului Elevilor, Comitetului Reprezentativ al 

Părinţilor, Consiliul Profesoral, şedinţele catedrelor metodice, Consiliului de 
Administraţie;

 participarea cu produsele realizate la concursul şcolar interdisciplinar „Nu pentru şcoală, 
pentru viaţă învăţăm!”, care va fi organizat în cadrul Grupului Şcolar Industrial „Ştefan 
Procopiu” în perioada 2-6 aprilie 2012; acest concurs oferă elevilor posibilitatea de a 
prezenta comunităţii educaţionale rezultate ale muncii lor;

Sustenabilitatea proiectului va fi asigurată prin următoarele modalităţi:
 fructificarea rezultatelor proiectului pentru a dezvolta activităţi similare şi pentru a atrage 

noi parteneri din comunitate; produsele proiectului vor rămâne disponibile (prin postarea 
pe site-ul şcolii) pentru cei interesaţi şi vor putea fi utilizate la activităţile curriculare şi 
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extracurriculare sau în cadrul orelor de consiliere şi orientare care abordează tematica pe 
educaţia pentru mediul înconjurător;

 propunerea, în anul şcolar 2012-2013, a unui nou proiect educaţional local cu tematică 
ecologică/energetică în care vor fi implicaţi o parte din elevii din grupul ţintă în scopul 
valorificării experienţei dobândite;

 organizarea unor activităţi de diseminare şi valorizare a activităţilor, rezultatelor şi 
impactului proiectului (articole publicate în ziare şi reviste, buletine postate pe site-ul 
şcolii, postere afişate la panourile şcolii);

 menţinerea/dezvoltarea parteneriatelor încheiate pentru derularea proiectului;
includerea bunelor practici identificate în proiect în strategiile şcolii;
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1

LUMINA INERENTĂ LUCEAFĂRULUI

Prof. Adriana Zamfir
Școala cu clasele I-VIII „Costache Antoniu”

Structura M. Kogălniceanu, Com. Țigănași, Jud. Iași

- motto -

,,Oricâte stele ard în înăltime,
Oricâte unde-aruncă-n faţă-i marea,

Cu-a lor lumină şi cu scânteiarea 
Ce-or fi-nsemnând, ce vor - nu ştie nime.

...........................................
O, umbră dulce, vino mai aproape -
Să simt plutind deasupra-mi geniul 

morţii
Cu aripi negre, umede pleoape.”

(Oricâte stele..., Mihai Eminescu, 
1878)

Deschis unei multitudini de interpretări, Luceafărul de Mihai Eminescu este ,,testamentul 
liric” eminescian, ,,o operă în care priveşti ca într-un abis fără fund”. În privinţa unghiurilor de 
receptare şi interpretare, poemul numit este practic inepuizabil. Din text (fabula) se naşte o lume 
posibilă care, în viziunea lui Umberto Eco este rezultatul suprapunerii între intentio operis şi intentio 
lectoris ,,între inaccesibila intenţie a autorului şi discutabila intenţie a lectorului există intenţia 
transparentă a textului care respinge o interpretare inacceptabilă”1. Plecând de la aceste premise, 
vom lua în considerare în dezbaterea subiectului ce se axează pe semnificaţiile generate de câmpul 
semantic al luminii, atât variantele textului cât şi intenţia declarată a autorului: ,,În descrierea unui 
voiaj în ţările române, germanul K. povesteşte legenda Luceafãrului. Aceasta este povestea, iar 
înţelesul alegoric ce i-am dat este că, dacă geniul nu cunoaşte nici moarte, şi numele lui scapă de 
noaptea uitării, pe de altă parte aici, pe pãmânt, nu e capabil de a ferici pe cineva, nici capabil de a fi 
fericit. El n-are moarte, dar n-are nici noroc. Mi s-a părut că soarta Luceafărului din poveste 
seamănă mult cu soarta geniului pe pământ, şi i-am dat acest înţeles alegoric”.

Încă din titlul poemului, lumina, ca atribut necesar Luceafărului, îşi anunţă prezenţa şi 
etimologic vorbind, Lucifer are înţelesul latinesc de ,,făcător de lumină”, ,,cel care luceşte”, ,,cel 
care poartă lumina” în contra întunericului, am spune. Imaginea poetică deosebit de preţioasă oferită 
de simbolul Luceafărului mai semnalează adresarea către un anume spaţiu: încercările de traducere 
sunt dificile – ,,étroile du soir” – spre exemplu, răpeşte o bună parte din semnificaţii, cei mai mulţi 
preferând să numească poemul Hyperion. Oricum, simbolul Luceafărului a dat naştere unor largi 
discuţii, observaţii şi interpretări, fiind ,,concentrat şi dens în valori... cu o textură deschisă cu 
celelalte sensuri creştine şi culturale ale numelui Lucifer”2.

Lumina este trăsătura esenţială ce se răsfrânge asupra primelor secvenţe ale poemului. 
Coborârile Luceafărului sunt însoţite de diferite forme pe care le ia lumina: ,,cât de viu s-aprinde”, 
,,recile-i scântei”, ,,o mreajă de văpaie”, ,,viaţa-mi luminează”, ,,se aprindea mai tare”, ,,umbra feţei 
străvezii” sunt tot atâtea ipostaze ale luminii. Pe de altă parte, prima coordonată a sferei terestre este 
aceea a ,,negrului castel” şi ,,umbra din odaie” (într-o  versiune a textului), unde Cătălina e 
asemenea lunii ,,între stele”, ,,un ghiocel de fată”, o ,,mult frumoasă fată”, ,,un vlăstărel de fată”, ,,o 
dalie de fată” şi nicidecum ,,o luminoasă fată” ales pentru una din variante. Chiar renunţarea la 

1 Umberto Eco, Limitele interpretării, Constanţa, Editura Pontica, 1996, p. 132.
2 Rodica Marian, Lumile Luceafărului, Cluj-Napoca, Editura Remus, 1999, p. 84.
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ultimul epitet din variantă sprijină ideea construirii antitetice a poemului pe coordonatele lumină-
Luceafăr-ceresc / umbră-fata de împărat-pământesc. 

Definirea fetei de împărat este facută aşadar prin raportare, prin comparaţie cu măreţia lunii 
,,între stele”, nu cu lumina. Lumina Luceafărului care ,,răsare şi străluce” este în opoziţie cu ,,... 
umbra falnicelor bolţi”. În simbol, ,,mreaja de văpaie” e ţesută de ,,recile-i scântei” oximoronic 
sugerând încercarea de apropiere între cele două lumi. Prima metamorfoză, cu accente de descântec 
împletite cu note de mitologie, aduce o supravoltare a luminii: ,,Şi din oglindă luminiş/... se 
revarsă”, Luceafărul ,,Se aruncă luminând” pentru ca ,,viaţa” ori ,,noaptea” să lumineze. Oglinda se 
înscrie în câmpul lexico-semantic al luminii prin faptul că reflectă imaginea în prezenţa ei; oglinda 
este mijlocul prin care Luceafărul se apropie de fată şi poate reprezenta un mijloc de transmitere 
indirectă a strălucirii care nu ar putea fi suportată nemijlocit.

Alăturarea antinomică lumină/ viaţă/ Luceafăr versus întuneric/ noapte/ umbră/ pământean 
susţine teza descrierii alegorice a geniului. De aceea, poate că lumina este unul dintre cele mai 
importante semne: mândrul tânăr ce creşte din ape este luminat de astrul nopţii ,,Şi luna îl petrece” 
(vesiunea A), ,,Un mort frumos cu ochii vii/ Dar c-o lumină rece” (versiunea A ori ulterior schiţat 
,,Dar vii de-un foc ce-i rece”, respectiv B ,,Un mort frumos cu ochii vii/ Ce scânteie-n afară”). Fata 
de împărat are intuiţia instinctivă a condiţiei nepământeşti a Luceafărului şi în oferă drept mijloc de
comunicare principiul luminii. ,,Raza” poate fi definită ca lumină efemeră, depinzând de sursa ei în 
mod direct, este puntea de legătură între cele două lumi iar călătoria Luceafărului este legată tot de 
principiul semantic al luminii: ,,şi s-arunca fulgerător”.

Pătruns în lumea pământencei, sfera de iluminare a Luceafărului se mută: ,,scânteie-n
afară”, semnificând, din acest punct de vedere, din nou, incompatibilitatea ,,Căci eu sunt vie, tu eşti 
mort/ Şi ochiul tău mă-ngheaţă”. În această primă metamorfoză ,,faţa străvezie” capătă umbră iar 
întruparea Luceafărului este concentrată în lumina ochilor: ,,Un mort frumos cu ochii vii”. Din 
prima versiune a textului se desprind sentimente de spaimă sau durere ale fetei de împărat cauzate 
de pierderea luminii: ,,Privirea ta eu n-o suport/ E rece făr` de viaţă/... Şi mintea ei [s-a fost] cuprins/ 
De-o stranie durere/ Ca-n luminişul ce s-a stins/ (Ca şi lumina ce s-a stins) Din faţă-i iute piere” 
(versiunea A).

Luceafărul îşi păstrează lumina ca element necesar: la cea de a doua întrupare se autodescrie 
ca având ascendenţi cerul şi apa, marea, iar însuşirea primordială este, desigur, lumina, exprimată 
printr-un adjectiv-epitet substantivizat: ,,Am coborât cu-al meu senin”. Văpaia închegării se 
păstrează ca semantică din variante - ,,Din foc, din aer şi văpăi/ El sta să se culeagă” sau ,,El sta din 
aer şi văpăi/ Fiinţa s-o culeagă”. Luceafărul se întrupează într-un ,,corp de tânăr luminos, născut din 
soare, văzduh şi nea (materii „siderice", „aer steril"), cu trunchiul înalt, subţire, mlădios, cu plete 
negre ce lucesc, cu faţa suptă, albă, demonică şi ochii albaştri, întunecoşi, din care iradiază 
„durerosul" zîmbet; apoi revine cu înfăţişarea uşor schimbată, de tânăr blond, cu plete de aur moale, 
cunună de trestii, palid ca ceara, cu buzele zâmbind amar, ochiul albastru, blînd şi mat, ca un „înger 
din tării", ca un „mort frumos"”3. Din nou reacţiie fetei de împărat sunt contradictorii – ea intuieşte 
nemurirea dar o respinge pentru că o înţelege ca fiind lipsă a vieţii: ,,Luceşti fără de viaţă/ .../ Şi 
ochiul tău mă-ngheată”.

Se diferenţiază aşadar sfera luminii şi sfera întunericului. Orice încercare de interpunere a 
celor două rămâne însoţită de principiul temporalităţii în sensul că cele două sfere se pot zări dar nu 
se pot suprapune. Lumina se defineşte în opoziţie cu întunericul, asociată binelui, produs al focului. 
Cu toate acestea lumina succede întunericului care simbolizează haosul, cele două principii 
completându-se. Şi aici Eminescu iese din tiparele simbolului: principiul luminii caută viaţa în 
,,umbra negrului castel”. Se redescoperă influenţa unei balade populare, Soarele şi Luna, sub 
aspectul nunţii imposibile. Dintr-un alt unghi de vedere, poemul este o continuă pendulare între 

3 Ion. Negoiţescu, Poezia lui Eminescu, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1995, p. 52.
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întuneric şi lumină; tragicul îşi are sursa în sfâşierea dintre diurn în care fiinţa este relativă, ,,zilele-s
pustii” şi nocturn care este momentul revelaţiilor: ,,Iar nopţile-s de-un farmec sfânt”. Între cele două 
aspecte ale luminii ,,seara-n asfinţit” devine timpul transcendenţei. 

Aşadar, spaţiul cosmic este spaţiul Luceafărului iar ,,strălucirea lui seducătoare este 
accesibilă dinspre pământ” şi cu ,, forţă de atracţie exercitată asupra visătoarei pământence”4. Ştefan 
Munteanu, în Luceafărul (consideraţii asupra artei literare), observa că ,,poemul e clădit pe o 
interesantă antiteză spirituală, două fiind imaginile ce stăruie de-a lungul întregii poezii: aceea a 
mării nesfârşite şi a luminii astrale eterne” iar ,,desemnarea noţiunii de ,,lumină orbitoare” şi 
nepământească – atribute ale geniului – apare de peste douăzeci şi cinci de ori în dialogul dintre fata 
de împărat şi Luceafăr”. La cea de-a doua coborâre ,,rumene văpăi” încearcă să înlăture întunericul 
şi, deşi Luceafărul apare ,,scăldat în foc de soare”, ,,ochii mari şi minunaţi/ Lucesc.../ Ca două 
patimi fără saţ/ Şi pline de-ntuneric”. Lumina, ca element fizic de descriere a Luceafărului este 
superlativizată:  ,,Coroana-i arde pare”, pare fiind înţeles ca pluralul sinonimului cuvântului flacără
sau văpaie (pară de foc). Senzaţia este de apogeu al luminii, focului fiindu-i adăugată şi sursa 
incandescentă - ,,de soare”.  Între cele două metamorfoze s-a remarcat o simetrie aproape perfectă; 
la prima coborâre Luceafărul ,,se aprinde” iar a doua oară se ,,stinge”, ,,combustia care se întinde 
peste ,,lumea-ntreagă” este cea a unui crepuscul cosmic misterios”5.

Luceafărul oferă de fapt principiul luminii ,,s-anin cununi de stele” dar imposibilitatea 
accederii fetei către lumea iluminată este din nou anunţată. După acest episod lumina începe să 
pălească, până când reizbucneşte în descrierea atributului capital al Luceafărului: ,,focul din 
privire”. 

Ca simbol, focul privirii trimite prin descifrare la arderea prin iubire. Completând o altă 
coordonată, strălucirea rece, raţională, ,,focul devine imaginea mitică a situării sub semnul 
eternităţii”6. Prin urmare ,,focul din privire” reprezintă şi ,,coordonata vitală a Luceafărului, din care 
emană o adevărată forţă capabilă să suporte energia  devastatoare presupusă în acea unică oră de 
iubire”7.

,,Răsărit din liniştea uitării”, Luceafărul vrea să fie cunoscut, înţeles, văzut de pe pământ. 
,,Setea care-l soarbe” în drumul său spre Demiurg este dorul aprins, începutul de umanizare, iar 
,,setea de adânc” vine din dorinţa de ,,a cădea” pe pământ, de a se elibera de prima condiţie prin 
uitarea de sine: ,, Nu e nimic şi totuşi e/ O sete care-l soarbe/ E un adânc asemenea/ Uitării celei 
oarbe”.

În analiza devenirii variantelor textului s-a remarcat că, în prima dintre ele, a doua coborâre a 
Luceafărului este însoţită de o ,,ardere cosmică” ce se transferă în lumina ochilor: ,,Deodată nourii s-
aprind/ Şi ard cu pară mare// Din foc, din aer şi văpăi/ El stă să se culeagă .../ Lumină lumea-
ntreagă .../ Şi ochii ard în adevăr /Ca focul.../ Şi ochii ard întunecaţi/ lucesc adânc, chimeric”. Toată 
această hiperbolizare, hipertensionare a luminii este motivată de ascendenţii Luceafărului (fulger, 
foc, soare): ,,Căci fulgerul e tatăl meu/ Şi noaptea-mi este muma” sau ,,Căci focu-mi este tată-meu”.

În final, după ce ,, focul din privire” este înlocuit cu ,,recile-i scântei”, ipostaza Luceafărului 
este certificată: ,,Eu sunt luceafărul de sus” ... ,,Ci eu rămân în lumea mea/ Nemuritor şi rece”. 
Descrierea Luceafărului de către fata de împărat prefigurase pierderea lucirii patimii: ,,Pătrunde trist 
cu raze reci” iar Hyperion rămâne pentru Cătălina ,,o abstracţie inaccesibilă.: chiar şi după ce eroul 
este numit în text numai Hyperion, Cătălina, în secvenţa finală, ,,vede Luceafărul””8.

4 Rodica Marian, op. cit., p. 49.
5 Marin Mincu, Paradigma eminesciană, Editura Pontica, 2000, Constanţa, p. 113.
6 Dumitru Irimia, Limbajul poetic eminescian, Iaşi, 1979, p. 409.
7 Rodica Marian, op. cit, p. 110.
8 Ibidem, p. 113. 
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Atributul rece are, în text, un parcurs special în corelaţie cu lumina. La început, deşi sunt 
reci, scânteile ,,ţes o mreajă de văpaie”. Apoi razele sunt reci, ,,Pătrunde trist, cu raze reci”, pentru 
ca în final reapariţia conotaţiei rece să nu mai fie asociată cu lumina, semnificând ,,o închidere în 
sine, o interdicţie aproape categorică în calea farmecului de neînţeles, cale deschisă odinioară de 
încercările Luceafărului de a coborî pe pământ”9.

Imaginarul romantic eminescian este alcătuit pe contraste. Lumea Luceafărului, cu lumina ei 
inerentă, este înfăţişată cu cuvinte ce conţin particula luce (Luceafăr, străluce, lucesc) sau sugerează 
lumina (,,scântei”, ,,mreajă de văpaie”, ,,fulger”, ,,isvorau lumine”, ,,foc de soare”, ,,lumina şi-o
revarsă”, ,,raza”, ,,coroana-i arde”). De cealaltă parte, lumea eroinei este a umbrei, a nopţii ,,negrului 
castel”. Structura mitologică este şi ea subsumată lui luce: Cerul Tată, Sfântul Soare, Sfânta Lună, 
Stelele, Luceafărul şi aceeaşi rădăcină generează şi metaforele ,,mreajă de văpaie”, ,,s-aprinde iarăşi 
soare”, ,,Si din oglindă luminiş”.

,,Lexicul poemei nu are aproape nimic neobişnuit: cu puţine excepţii, aparţine limbii 
comune. Trebuie deci să fie în alegerea, unduirea, atracţiunea şi mai ales opoziţia cuvintelor o 
măiestrie de a cărei taină nu ne putem apropia decît prin raportarea necontenită la totalitate”10. Ca 
atare, câmpul lexico-semantic al luminii ocupă un loc de prim rang în semnificaţiile ce se desprind 
din tesătura lepico-lirico-dramatică a poemului Luceafărul, cu vădită importanţă în validarea 
antitezei pe care este construit textul, antiteză care vizează incompatibilitatea lumilor.
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ŞCOALA NOASTRĂ PROMOVEAZĂ COOPERAREA EUROPEANĂ

Prof. Daniela Ramona Hobjilă,
Grupul Şcolar Industrial „Ştefan Procopiu” - Vaslui

Grupul Şcolar Industrial „Ştefan Procopiu” din Vaslui are deja o tradiţie în derularea 
proiectelor europene. Încercând să răspundă nevoilor actuale ale învăţământului european, 
profesorii de la şcoala noastră s-au implicat activ în iniţierea şi implementarea unor proiecte 
educaţionale europene. Prin urmare, şcoala noastră a obţinut recunoaşterea oficială de „Şcoală 
Europeană” de trei ori consecutiv în anii 2004, 2007 şi 2010. Trebuie menţionat faptul că în anul 
2010, şcoala noastră s-a clasat pe locul 3 pe ţară. Cu prilejul acestei competiţii naţionale a fost 
evaluată activitatea de cooperare europeană în domeniul educaţional concretizată în proiecte şi 
programe implementate în parteneriat cu diverse şcoli şi instituţii din Europa (Comenius, 
Leonardo, Grundtvig). 

Participarea unei şcoli la Competiţia Naţională „Şcoala Europeană” presupune 
evaluarea candidaturii sale în funcţie de o serie de criterii, precum: coerenţa activităţilor derulate 
în cadrul proiectelor/programelor comunitare cu politica generală a instituţiei şcolare, integrarea 
activităţilor derulate în cadrul proiectelor/programelor comunitare în programul curent al şcolii, 
asigurarea egalităţii de şanse, varietatea disciplinelor de studiu (arrilor curriculare) implicate/
activităţilor educative şcolare şi extraşcolare, continuitate şi constanţă în derularea de 
activităţi/proiecte/programe comunitare, strategie şi modalităţi de implementare şi evaluare, 
strategie şi modalităţi de valorizare (diseminare şi exploatare a rezultatelor/produselor), 
dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei prin activităţile de cooperare europeană şi calitatea 
documentelor de candidatură (documente manageriale, formular de candidatură şi portofoliu). 

Distincţia „Şcoală Europeană”, oferită într-un cadru oficial de către reprezentanţii 
M.E.C.T.S. îi responsabilizează pe profesorii şi elevii şcolii noastre deoarece certificatul are o
valabilitate de trei ani, după care trebuie să concurăm din nou pentru reconfirmarea acestui titlu. 

În continuare, voi prezenta proiectele şi programele de cooperare europene 
implementate de şcoala noastră pe perioada anilor şcolari 2010-2011 şi 2011-2012, cu care de 
altfel, în anul 2013, vom reintra în competiţia naţională „Şcoala Europeană”. 
              În perioada august 2010-iulie 2012, Grupul Şcolar Industrial „Ştefan Procopiu” 
coordonează parteneriatul multilateral Comenius „Energy for Tomorrow” în care mai sunt 
implicate şapte şcoli din Finlanda, Turcia, Bulgaria, Italia, Spania, Lituania şi Polonia. Prin 
desfăşurarea acestui parteneriat, se încearcă producerea unor mici schimbări în comportamentul 
elevilor şi al profesorilor în ceea ce priveşte economisirea energiei în viaţa cotidiană şi 
îmbunătăţirea cunoştinţelor acestora în ceea ce priveşte potenţialul de energie la nivel local, 
naţional, european şi mondial. De asemenea, acest parteneriat îşi propune consolidarea rolului 
învăţării pe tot parcursul vieţii în dezvoltarea cetăţeniei europene active, bazată pe înţelegere, 
respect, toleranţă, participare, implicare activă în problemele comunităţii, responsabilitate faţă de 
mediul înconjurător, precum şi îmbunătăţirea competenţelor de comunicare în limba engleză în 
rândul elevilor şi profesorilor. Motto-ul proiectului este: „Nimeni nu poate să facă totul, dar 
oricine poate să facă ceva!”.

Prin acest proiect, se încearcă găsirea unor răspunsuri la următoarele întrebări: Ce 
legătură există între consumul excesiv de energie şi fenomenul schimbărilor climatice?, Cum să 
răspundem nevoilor umanităţii având grijă în acelaşi timp de mediul înconjurător? Este posibil 
acest lucru?, Cum putem schimba atitudinea consumatorilor în privinţa risipei de energie?, Cum 
pot contribui elevii la reducerea consumului de energie în şcoli şi acasă?

Obiectivele parteneriatului multilateral Comenius „Energy for Tomorrow” vor fi atinse 
prin organizarea următoarelor activităţi:  întâlniri de proiect, sesiuni de informare,  workshop-
uri, realizarea de cercetări şi studii, elaborarea de materiale didactice, organizarea de concursuri, 
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pregătire lingvistică a personalului implicat în derularea proiectului, activităţi de diseminare şi 
valorizare  a proiectului, activităţi de monitorizare şi  evaluare a proiectului. 

Până în prezent, au fost organizate patru întâlniri de proiect. Prima întâlnire de proiect s-a
desfăşurat la Vaslui, în perioada 8-12 noiembrie 2010. Din cele 7 ţări partenere au venit în oraşul 
nostru 18 profesori şi 14 elevi.  Principalul scop al reuniunii a fost stabilirea planului de 
activităţi pentru primul an de proiect. Programul reuniunii a fost foarte încărcat, activităţile 
desfăşurate în cadrul şcolii fiind îmbinate cu vizite la obiective de interes pentru tematica 
proiectului. Dintre activităţile organizate menţionăm: „Să ne cunoaştem partenerii” (fiecare ţară 
a prezentat materiale Power Point cu titlul „Oraşul meu”, „Şcoala noastră”, „Sistemul de 
învăţământ din ţara mea”), conferinţa de lansare a parteneriatului, vizite tematice (la secţia 
“Biodisel” din cadrul societăţii S.C. Ulerom, la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi
Informatică Aplicată din Iaşi), sesiuni de informare susţinute de reprezentanţii Agenţiei Locale 
pentru Eficienţă Energetică şi Mediu, work-shop-uri („Istoria consumului de energie”, „Cele mai 
bune idei pentru o campanie de conştientizare referitoare la consumul raţional de energie”). 

A doua întâlnire de proiect a avut loc în perioada 14-18 martie 2011, în Lituania-Polonia. 
Şcoala noastră a fost reprezentată de 2 profesori şi 3 elevi. Fiecare partener a avut de pregătit 
câte un produs pentru această întâlnire de proiect. România a pregătit site-ul proiectului, 
Bulgaria a realizat un filmuleţ cu tema „Economiseşte energia în şcoala ta!”, Lituania, Polonia şi 
Spania au colaborat pentru realizarea posterului „Economiseşte energia!”, iar Italia, Turcia şi 
Finlanda au colaborat pentru realizarea pliantului „Modalităţi simple pentru economisirea 
energiei!”. De asemenea, în cadrul acestei întâlniri s-a desfăşurat un concurs pentru alegerea 
logo-ului proiectului nostru. La întâlnirea din România s-a stabilit ca fiecare ţară să pregătească 
pentru următoarea întâlnire de proiect câte un logo urmând ca, la întâlnirea din Lituania-Polonia, 
să se voteze un singur logo. A fost votat logo-ul propus de prietenii noştri din Spania. 

A treia întâlnire de proiect a avut loc în Capoterra din Sardinia (Italia). Grupul Şcolar 
Industrial „Ştefan Procopiu”  a fost reprezentat de 3 profesori şi 3 elevi. Obiectivele principale 
ale întâlnirii au fost: prezentarea activităţilor şi produselor realizate de fiecare partener, 
evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor stabilite şi a impactului asupra elevilor, 
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profesorilor, şcolilor şi comunităţii locale, stabilirea planului de lucru pentru următoarea 
întâlnire. În cadrul întâlnirii au fost organizate următoarele activităţi: prezentarea de către fiecare 
partener a activităţilor realizate pe parcursul primului an de proiect şi, în mod special, activităţile 
desfăşurate pentru marcarea Zilei Internaţionale a Apei (22 martie 2011) şi a Zilei Internaţionale
a Pământului (22 aprilie 2011), prezentarea de către fiecare partener a materialelor Power Point 
care vor fi integrate CD-ului cu titlul  „Turul energiei” (România-„Energia geotermală”,
Finlanda-„Energia nucleară”, Turcia-„Energia neregenerabilă”, Bulgaria-„Energia apelor”,
Italia-„Energia solară”, Spania-„Energia vântului”, Lituania-„Energia din biomasă”, Polonia-
„Politica energetică a Uniunii Europene”), expoziţie cu obiecte realizate din materiale reciclabile 
(Greenhouse, Ecological house, solar vehicles, solar water-maker, scaldadito, solar ovens etc.), 
realizarea unui film cu tematica referitoare la problema energetică, sesiuni de informare pe 
tematica proiectului organizate de către reprezentanţii ENEL (Ente Nazionale Energia 
ELECTRICA) şi Centrul CRS4 (Center for Advanced Studies, Research, and Development in 
Sardinia) din oraşul Macchiareddu, vizitarea expoziţiei „EARTH: Let’s defend it with energy”, 
vizitarea Muzeului de Astronomie şi a Planetariumului din incinta Parcului Sardinia  în 
miniatură. 

În perioada 3-7 octombrie 2011, 4 cadre didactice şi 3 elevi de la Grupul Şcolar 
Industrial „Ştefan Procopiu” din Vaslui au participat la a patra întâlnire de proiect din cadrul 
parteneriatului multilateral „Energy for Tomorrow”. Întâlnirea de proiect a avut loc în oraşul 
Boiro din Spania, fiind organizată de Şcoala IES PRAIA BARRANA. Cu prilejul acestei 
reuniuni de proiect, elevii şi profesorii au participat la diverse activităţi referitoare la tematica 
proiectului. Au fost prezentate activităţile desfăşurate de fiecare partener şi au fost evaluate 
produsele realizate pe parcursul primului an de proiect (pliantul „Modalităţi simple pentru 
economisirea energiei”, posterul „Economiseşte energia!”, clipul „Economiseşte energia în 
şcoala ta!”, site-ul proiectului). Au fost stabilite activităţile pentru al doilea an de proiect, planul 
de monitorizare şi evaluare, planul de diseminare şi valorizare, precum şi responsabilităţile 
fiecărui partener în ceea ce priveşte realizarea produselor finale DVD-ul „Turul energiei” şi 
broşura „Energie, stiluri de viaţă şi climă”. Discuţiile privind evaluarea primului an de proiect au 
evidenţiat punctele tari şi punctele slabe, subliniindu-se că activităţile desfăşurate au contribuit 
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la îndeplinirea obiectivelor stabilite şi a impactului preconizat asupra elevilor, profesorilor şi 
şcolilor partenere. Foarte interesantă a fost vizita tematică la Parcul Eolian Experimental 
Sotavento, situat în apropiere de oraşul Santiago de Compostela. Electricitatea produsă de cele 
24 de turbine eoliene este utilizată pentru aprovizionarea cu energie a circa 12 000 de familii, 
economisindu-se astfel anual 68 000 de barili de petrol. Sotavento nu este doar un centru de 
experimentare în domeniul tehnologiei eoliene şi a energiilor regenerabile, ci şi un centru de 
informare care încearcă să aduca lumea energiei regenerabile cât mai aproape de oameni, fiind 
primul parc experimental de acest gen din lume. Reprezentanţii centrului au prezentat 
participanţilor informaţii referitoare la energiile regenerabile, iar resursele centrului au oferit 
elevilor oportunitatea de a înţelege  importanţa economisirii energiei în viaţa de zi cu zi.   

Produsele finale ale parteneriatului sunt: clipul „Econoomiseşte energia în şcoala ta!”, 
posterul „Economiseşte energia!”, pliantul „Modalităţi simple pentru economisirea energiei!”, 
broşura „Energie, climă şi stiluri de viaţă”, site-ul proiectului, DVD-ul „Turul energiei”. Pe 
parcursul celui de-al doilea an de proiect urmează să fie finalizat DVD-ul „Turul energiei” şi 
broşura „Energie, climă şi stiluri de viaţă” care reprezintă rezultate ale cooperării tuturor 
partenerilor. 

În perioada august 2009-iulie 2011, şcoala noastră a derulat proiectul Grundtvig
„Ambitios Challenge: Active Citizens of Europe-Ambiance”, în parteneriat cu instituţii atât din 
sectorul formal cât şi din cel non-formal (şcoli, organizaţii şi asociaţii, instituţii de cultură etc.) 
din Cipru, Estonia, Lituania, Slovenia, Polonia, Spania, Italia, Marea Britanie. Princialele 
obiective ale parteneriatului au fost: crearea unui sentiment de unitate între cetăţenii tuturor
ţărilor din UE, îndepărtarea barierelor (imaginare sau de alt gen) dintre ţări şi cetăţenii lor astfel 
încât să aiba aceleaşi interese şi să se îndrepte către un obiectiv comun de unitate în diversitate, 
consolidarea rolului învăţării pe tot parcursul vieţii  în dezvoltarea cetăţeniei europene active, 
bazată pe întelegere, respect, toleranţă, acceptarea diversităţii, combaterea rasismului şi a 
xenofobiei, participare şi implicare activă în problemele comunităţii, responsabilitate faţă de 
mediu. Pe parcursul celor doi ani de proiect, au fost organizate şase întâlniri de proiect la care 
şcoala noastră a fost reprezentată de 20 de membri din echipa de proiect (12 staff şi 8 learners). 

Grupul ţintă al acestui proiect este reprezentat de persoane adulte, cu vârsta de peste 16 
ani, care au abandonat şcoala în perioada învăţământului obligatoriu şi care doresc să-şi reia 
studiile într-un cadru instituţionalizat la un moment dat sau persoane cu vârsta de peste 25 de ani 
care vor să-şi perfecţioneze competenţele şi cunoştinţele referitoare la cetăţenia europeană 
activă. Cursanţii sunt selectaţi cu prioritate dintre adulţii care trăiesc în zone rurale izolate sau în 
zone devantajate din punct de vedere socio-economic şi cultural unde accesul la educaţie este 
redus. 

Produsul final al acestui parteneriat este un joc interdisciplinar despre cetăţenia 
europeană  în elaborarea căruia au fost implicaţi activ cursanţii (learners) din toate ţările 
partenere. Acest joc cuprinde „bord-game-ul”, jetoanele cu întrebări şi broşura „Eurotrip” cu 

regulile jocului şi întrebările care sunt 
grupate pe şase module, fiecărui modul 
corespunzându-i o anumită culoare: 
„Valorile cetăţeniei europene active”
(culoarea galben), „Istoria europeană şi 
impactul acesteia asupra ţărilor membre”
(culoarea portocaliu), „Consumatorul etic 
salvează planeta” (culoarea verde), 
„Uniunea Europeană-fapte şi cifre, 
economie şi comerţ” (culoarea albastru), 
„Drepturile omului” (culoarea roşu), 
„Artă, muzică, cultură, gastronomie şi 
umor în Uniunea Europeană” (culoarea 
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maro). Cum se poate juca acest joc? Pot fi 2-10 jucători. Se poate juca individual sau în echipă. 
Scopul jocului este de a acumula 100 de puncte răspunzând la întrebări despre Uniunea 
Europeană şi trecând peste preovocări. Primul jucător care acumulează 100 de puncte este 
câştigător, iar jocul ia sfârşit. De asemenea, poate fi stabilită o anumită limită de timp, iar 
câştigător este desemnat jucătorul care a acumulat cele mai multe puncte în intervalul de timp 
stabilit. În timpul unui joc se aleg întrebările specifice unui modul. Dar, există şi posibilitatea ca 
întrebările să fie selectate din mai multe module în timpul aceluaşi joc. Pe „board-game”, 
întrebările sunt reprezentate de spaţiile albastre şi negre iar provocările de spaţiile roşii. Când un 
jucător ajunge într-un spaţiu albastru, un alt jucător ia un jeton şi citeşte întrebarea jucătorului. 
Dacă acesta răspunde corect, primeşte un punct. Dacă un jucător ajunge la un spaţiu negru şi 
răspunde corect la întrebare, primeşte 2 puncte. Dacă un jucător ajunge pe un spaţiu roşu 
primeşte o provocare. Ceilalţi jucători decid câte puncte primeşte jucătorul care a primit 
provocarea în funcţie de răspunsul dat de acesta (între 0 şi 3 puncte). 

Pe parcursul anului şcolar 2010-2011, şcoala noastră a derulat două proiecte de mobilitate 
Leonardo da Vinci: „Sistemele de locomoţie ale roboţilor mobili şi industriali-orientarea 
robotului în zona de intervenţie-ORMI” în parteneriat cu  Şcoala “Carl Benz” din Koblenz, 
Germania şi „Abilităţi antreprenoriale în organizarea activităţilor de turism rural” în parteneriat 
cu “Lawton School” din Gijon, regiunea Asturias, Spania. Elevii din echipele de proiect au fost 
selectaţi în funcţie de anumite criterii, precum: media de admitere pentru elevii din clasa a IX-a
şi media generală din anul şcolar anterior pentru elevii de la clasa a X-a şi a XI-a, rezultate 
deosebite obţinute la olimpiade şi concursuri şcolare, rezultatele obţinute la testul de limba 
engleză.

Stagiul de practică din cadrul proiectului „Abilităţi antreprenoriale în organizarea 
activităţilor de turism rural” s-a desfăşurat în perioada 9-29 mai 2011 şi a constat din 90 de ore 
de activităţi practice în opt hoteluri rurale din regiunea Asturias, renumită în Spania pentru 
valorificarea cadrului natural şi dezvoltarea turismului rural. În urma participării la acest stagiu 
de practică, elevii şi-au îmbunătăţit cunoştinţele despre următoarele aspecte: materialele şi 
echipamentele necesare curăţeniei în spaţiile de cazare şi în restaurantul unei pensiuni 
agroturistice şi importanţa utilizării lor, consumabilele din inventarul spaţiilor de cazare şi al 
restaurantului precum şi importanţa utilizării lor, succesiunea logică a etapelor de efectuare a 
serviciilor de curăţenie în spaţiile de cazare. Abilităţile dezvoltate de elevi în urma stagiului de 
practică sunt: pregătirea salonului de servire şi a spaţiilor de cazare, munca în echipă în cadrul 
pensiunii agroturistice, comunicare şi interrelaţionare în limbi străine (engleza şi spaniola). De 
asemenea, elevii şi-au dezvoltat o serie de competenţe, precum: aplicarea legislaţiei şi a 
reglementărilor privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, asigurarea ordinii şi a 
curăţeniei la locul de muncă,  aplicarea principiilor ergonomice în organizarea activităţilor din 
salonul de servire şi a spaţiilor de cazare,  aranjarea şi decorarea spaţiilor de servire şi a celor de 
cazare, servirea preparatelor şi a băuturilor  în restaurantul pensiune, dezvoltarea spiritului 
antreprenorial. 

Produsul final al acestui proiect îl reprezintă experienţa practică acumulată de elevi în 
urma stagiului de pregătire, iar un rezultat important este ghidul de bune practici “Paşi spre 
succesul unei afaceri în turismul rural” care este structurat în cinci capitole: Turismul rural-
repere teoretice, 20 de întrebări şi răspunsuri despre turismul rural, Test de evaluare, Idei de 
afaceri în turismul rural, Călătorie prin satele vasluiene.

În urma stagiului de practică din Germania deşfăşurat în perioada 9-29 mai 2011, elevii 
şi-au dezvoltat următoarele competenţe: identificarea tipurilor de circuite electronice, evaluarea 
performanţelor circuitelor electronice, conectarea circuitelor electronice în echipamente şi 
instalaţii, crearea şi menţinerea de relaţii profesionale, utilizarea de  limbaje de programare 
specifice (PLC), caracterizarea sistemelor  mecatronice. Elevii au dobândit cunoştinţe despre  
circuite electronice, metode de realizare a schemelor electrice în echipamente electronice, norme 
de sănătatea şi securitatea muncii specifice  locului de muncă. De asemenea, elevii şi-au 
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dezvoltat abilităţile de muncă în echipă, de comunicare în limbile engleză şi germană. 
De asemenea, în iunie 2011, au fost aprobate de către Agenţia Naţională pentru 

Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale patru din cele şase 
proiecte de mobilitate Leonardo depuse de şcoala noastră în februarie 2011: „Utilizarea 
softurilor specializate în proiectarea circuitelor electrice şi electronice”, „Agent de turism – o
carieră de succes”, „Reglarea şi controlul presiunii în sistemele de acţionare hidraulică”, 
„Utilizarea programelor specializate în proiectarea tiparelor produselor vestimentare”. Aceste 
proiecte se vor derula pe parcursul acestui an şcolar. 

Toate proiectele menţionate au fost realizate cu sprijinul financiar al Comisiei Europene 
prin Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii. În afară de aceste proiecte, şcoala noastră a 
promovat cooperarea europeană şi prin intermediul altor acţiuni. De exemplu, în octombrie 
2010, 4 profesori de la şcoala noastră au participat la Conferinţa Tehnică din God (Ungaria) în 
urma căreia s-au pus bazele unui parteneriat cu şcoli din Ungaria, Slovacia şi Germania prin care 
periodic se va realiza un schimb de elevi în scopul perfecţionării acestora în domeniul mecanic-
auto. Prin urmare, până în prezent au fost organizate trei stagii de pregătire practică în cadrul 
acestui parteneriat european. 

O ultimă activitate organizată de şcoala noastră în scopul consolidării cooperării 
europene este reprezentată de organizarea Simpozionului şi Concursului Internaţional de
Robotică „Robotech” în perioada 27-28 octombrie 2011 la care au aprticipat profesori şi elevi 
din România, Germania, Slovacia, Ungaria, Finlanda, Danemarca. Acest eveniment constituie o 
continuare a colaborării din cadrul parteneriatului multilateral Comenius „Robot-Technologies 
as a Key for learning in Future (Rokey)” derulat în perioada august 2008-iulie 2010. 

Într-o societate a cunoaşterii, succesul tinerilor depinde de capacitatea lor de a se adapta 
schimbărilor, iar acest lucru depinde de capacitatea lor de a continua procesul de învăţare sub 
diferite forme pe toată durata vieţii. Proiectele europene prezentate contribuie la dobândirea de 
către tineri a unor competenţe de bază, necesare dezvoltării profesionale, penttru încadrarea lor 
în muncă şi pentru manifestarea unei cetăţenii active bazată pe toleranţă, diversitate, iniţiativă, 
implicare la nivel local, naţional, european, responsabilitate faţă de mediu. 

Uniunea Europeană urmăreşte o integrare mai strânsă cetăţenii europeni, încurajându-i
să vorbească cel puţin două limbi străine. Cetăţenii UE au dreptul de a locui şi de a munci în alte 
state membre. Cunoaşterea altor limbi este factorul determinant pentru o adevărată mobilitate în 
Uniunea Europeană. Cunoscând mai multe limbi, cetăţenii europeni au şansa de a profita din 
plin de oportunităţile oferite de muncă, studiu şi călătorie în întreaga Europă. Cunoaşterea unei 
alte limbi străine promovează contactele interculturale, înţelegerea reciprocă şi comunicarea 
directă între cetăţenii europeni. Tinerii europeni au nevoie de competenţele digitale pentru a se 
putea adapta cu succes într-o societate a cunoaşterii aflată în continuă schimbare şi le dă 
posibilitatea de a avea un loc de muncă mai bun şi mai sigur. 

Colaborarea dintre diferitele şcoli europene presupune dezvoltarea mobilităţilor elevilor 
şi profesorilor şi un schimb între actorii europeni în acest domeniu. Acest lucru favorizează 
crearea unui spaţiu european al educaţiei în care sunt reduse diferenţele dintre sistemele de 
învăţământ sporind astfel egalitatea de şanse a tinerilor europeni. Colaborarea între şcolile din 
spaţiul comunitar este importantă deoarece contribuie la dezvoltarea dimensiunii europene a 
actului educaţional prin activităţile comune, utilizarea produselor proiectului, cunoaşterea altor 
modele educaţionale şi schimbul de bune practici. 
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