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CONTRIBUŢIA JOCULUI  
LA DEZVOLATAREA COPILULUI PREŞCOLAR

 Educator Ionela Apostol 
 Grădinița cu PN Buciumeni, Dâmbovița

        Jocul oferă o mai bună cunoaştere a lumii, dă posibilitatea explorării relaţiei dintre realitate şi fantezie, 
crează un control mai adecvat asupra temerilor şi problemelor copilului. (Gardner).
         Pentru copilul de 3-7 ani jocul este o activitate serioasă. La copiii de până la 5 ani toate activităţile 
spontane capătă caracter de joc, iar diferenţele dintre acesta şi muncă sau învăţare sunt necunoscute. Este 
modul de a acţiona al copilului, este forma specifică şi dominantă de activitate, este contextul care dă substanţă 
vieţii lui, este cadrul ce face posibil progresul, evoluţia sa psihologică.
         Pentru copii, jocul are o dublă semnificaţie. Pe de o parte, este cadrul în care ei se manifestă, îşi 
exteriorizează întreaga viaţă psihică (în joc copilul exprimă cunoştinţele, emoţiile, îşi satisface dorinţele şi se 
eliberează, descărcându-se tensional). Pe de altă parte, jocul reprezintă principala modalitate de formare
şi dezvoltare a capacităţilor psihice (acestea neputând fi concepute şi imaginate în afara jocului).
         Jocul formează, dezvoltă şi restructurează întreaga viaţă psihică a copilului. Jucându-se cu obiecte, îşi 
dezvoltă percepţiile de formă, mărime, culoare, greutate, îşi dezvoltă capacitatea de observare, se dezvoltă 
activitatea voluntară, îşi dezvoltă însuşirile voinţei: răbdare, perseverenţă, stăpânire de sine.
         În joc sunt modelate însuşirile şi trăsăturile de personalitate: respectul faţă de ceilalţi, responsabilitatea, 
cinstea, curajul, corectitudinea încrederea în sine etc.

         Între joc şi educaţie există o strânsă legătură pentru că jocul reprezintă:
• mijloc de familiarizare a copiilor cu lumea înconjurătoare;
• mijloc de valorificare a creativităţii, abilităţilor, deprinderilor copiilor;
• mijloc de educaţie morală şi socială;
• formă de organizare a vieţii şi activităţii copilului, în special în grădiniţe;
• mijloc de cunoaştere a copilului;
• formă de terapie a copiilor cu cerinţe educative speciale.
         Între 3 şi 7 ani, jocul copilului atinge un nivel înalt de dezvoltare şi reprezintă în acelaşi timp şi o condiţie 
importantă pentru evoluţia ulterioară a copilului. „Vârsta preşcolară reprezintă un moment de evoluţie psihică 
în care jocul capătă caracteristici noi ce-l apropie de alte feluri de activitate. Jocul este ca un teren neutru 
pe care se revarsă întreaga experienţă despre lume şi viaţă a copilului, aceasta devenind prin intermediul lui 
mai subtilă, mai accesibilă.” (U. Şchiopu). În această perioadă, apar cele mai complexe, mai variate şi mai 
interesante forme de joc. La finele ei, diversificarea este mai puţin evidentă, evoluţia jocului conducând spre 
adâncirea şi perfecţionarea formelor şi felurilor de joc conturate de-a lungul vârstei preşcolare.
         Prin joc, copiii explorează ceea ce nu le este familiar şi dezvoltă o cunoaştere care este în aceeaşi măsură 
senzitivă, cognitivă şi afectivă.
         În timpul jocului participarea părinţilor alături de copii este foarte preţioasă şi importantă. Prezenţa mamei 
şi a tatălui îi dau copilului siguranţă, îi crează confort psihic, ştiind că poate împărţi jocul cu persoanele care îl 
iubesc, îl îngrijesc şi au grijă să nu i se întâmple nimic rău. Sentimentul că părinţii înţeleg necesitatea lui de a 
se juca este necesar pentru dezvoltarea psihică normală a copilului.
         Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni prin alte 
forme de activitate cu caracter compensatoriu.
MesaPentru exploatarea potenţialului său formativ şi pentru sprijinirea atitudinilor pozitive în cadrul jocului, 
persoana care se joacă cu copilul trebuie să aibă în vedere următoarele:
• să aleagă activităţi care corespund nivelului de dezvoltare a copilului;
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• să aibă o mare flexibilitate în alegerea metodelor de interacţiune cu copilul, urmărind independenţa acestuia 
şi nu tutela;
• să laude şi să încurajeze pozitiv eforturile, chiar şi atunci când copilul nu are succes;
• să creeze o legătură afectivă de comunicare cu copilul, prin atenţie şi concentrare asupra activităţii comune:
• să încurajeze jocuri diferite pentru copii;
• să asigure un mediu pregătit şi comod pentru copil;
• să exprime prin gesturi şi mimică plăcerea acţiunii comune cu copilul;
• să nu ceară copilului petrecerea unui interval de timpului prea lung, ci pe cât posibil cu creşteri ale timpului 
de concentrare.
Sursa: Ecaterina Adina Vrăsmaş, „Intervenţia socio-educaţională ca sprijin pentru părinţi“
         Copiii învaţă şi se joacă în funcţie de nivelul de dezvoltare şi de vârsta lor, de particularităţile fizice şi 
psihice. În alegerea jocurilor pentru copii trebuie să ţinem seama de stadiul la care se află din punct de vedere 
al dezvoltării fizice, cognitive, sociale şi emoţionale.
         Astfel, jocul copilului de 3-5 ani va fi altfel decât cel al celui de 5-7 ani. 

Copilul de 3-5 ani
Jocuri preferate

Mersul pe tricicletă, bicicletă cu roţi ajutătoare;
Toboganul, balansoarele, leagănele,
Mingi de diferite mărimi (pe care le pot lovi cu piciorul sau arunca sau prinde cu două mâini), jocuri cu nisip 
şi apă, jocuri de construcţii din cuburi, jocuri cu dans şi muzică;
Jocurile de rol cu subiecte din mediul apropiat (De-a mama, De-a bucătăria, De-a magazinul etc.), jocuri cu 
marionete, etc.

Copilul de 5-7 ani
Jocuri preferate

Mersul pe bicicleta cu două roţi, cu role sau patine, înotul;
Structuri exterioare care permit căţărarea;
Poate să arunce şi să prindă o minge în jocuri cu reguli („Raţele şi vânătorii“, „Colorile“, „Aruncă la ţintă“ 
etc.);
Jocuri de competiţie;
Jocuri de construcţie din piese care se asamblează, jocurile de rol diverse din sfera familiei sau grădiniţei, prin 
îmbogăţirea experienţei sociale, jocuri de dramatizare etc.

Copilul de 3-5 ani
Relaţii cu partenerii de joc

Jocul izolat pierde din importanţă;
Se mai păstrază forme ale jocului paralel;
Simte nevoia unui partener de joc (de preferinţă, copil);
Se joacă mai bine cu copii mai mari sau mai mici decât el, exersând rolul de subordonat sau lider);
Nu respectă regulile;
Pot apărea „prieteni imaginari” ca parteneri de joc;
Se joacă în aceeaşi măsură cu copii de acelaşi sex şi cu cei de sex opus.

Copilul de 5-7 ani
Relaţii cu partenerii de joc

Colaborează cu 3-4 parteneri de joc;
Reuşesc să-şi fixeze o intenţie înainte de începerea jocului;
Elaborează planuri, înţelegeri şi convenţii ce trebuie respectate pe măsura derulării jocului;
Respectă regulile cu caracter extern;
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Protestează la abaterile de la regulile de comportare civilizată din timpul jocului;
Încep să prefere ca parteneri de joacă copii de acelaşi sex.

Câteva caracteristici
Copilul de 3-5 ani

Jucăriile sunt alese după criteriul coloritului şi al formei;
Jocul şi succesiunea acţiunilor sunt determinate de jucării existente în preajmă;
Nu diferenţiază în cadrul jocului situaţia reală de cea imaginară (doar spre sfîrşitul perioadei);
Pe parcursul jocului se schimbă deseori subiectul;
Nu doreşte să împartă jucăria şi mai mult, crede că tot ce vrea sau foloseşte la un anumit moment este 
proprietatea lui;
Este curios şi îi place să desfacă jucăriile.

Câteva caracteristici
Copilul de 5-7 ani

Jucăriile sunt alese în funcţie de utilitate, de modul de folosire în joc;
Improvizează jucării, în funcţie de cerinţele jocului;
În timpul jocului diferenţiază realul de imaginar;
Jocurile devin mai complexe şi se desfăşoară pe o durată mai mare de 15 minute.
Începe să cedeze o jucărie de bună voie.
Recurge la ajutorul adultului în momente de incertitudine.
Le place să câştige la jocurile de competiţie şi se supără când pierd.

         Folosirea jocului în educarea copiilor presupune observarea, conducerea, îndrumarea sau chiar participarea 
adultului la această activitate. La intrarea în grădiniţă, se trece de la jocurile simple de mânuire, de manipulare 
a obiectelor, la jocuri mai complexe ca cele de creaţie sub forma jocurilor cu subiect şi roluri, a celor de 
construcţie, iar, în cadrul grădiniţei, chiar la cele didactice.
         Din punct de vedere al intervenţiei adultului, în organizarea jocului se disting:
• Jocurile spontane, în care intenţia de a îndruma lipseşte cu desăvîrşire. Pentru acestea este semnificativă 
clasificarea pe criteriul evolutiv realizată de Piaget, conform căreia tipurile fundamentale de joc sunt: jocul 
simbolic, jocul cu reguli şi jocul de construcţie.
• Jocurile didactice, care sunt organizate, propuse şi îndrumate de către educator.
În cazul jocurilor spontane, adultul trebuie să recunoască dreptul copilului de a desfăşura această activitate şi 
poate contribui la joc prin punerea la dispoziţie a materialelor şi jucăriilor necesare pentru a da posibilitatea 
acestuia să-şi satisfacă propriile dorinţe şi interese. În jocurile spontane părinţii sunt solicitaţi de către copii să 
devină parteneri de joc. Greşeli educative frecvente pe care le fac adulţii în
această situaţie:
• Transformă copilul în obiect al jocului, uitând că cel care trebuie să se distreze este copilul;
• Se transformă în copil, imitând gesturile şi comportamentul acestuia, maimuţărindu-se, stâlcind cuvinte, 
lucru care nu îl ajută pe copil să depăşească stadiul de dezvoltare în care se află;
• Introduc în joc elemente sofisticate, activităţi sau situaţii care depăşesc capacitatea de înţelegere şi realizare 
a copilului;
• Cer copilului ca jocul să fie o redare veridică a situaţiilor reale, uitând că în joc totul este posibil şi că în joc 
fantasticul şi realul nu sunt antonime;
• Îşi arată plictiseala în timpul jocului, nu-şi intră în rolul parterului de joc sau răspund în acest spirit întrebărilor 
copiilor;
• Solicită copiilor să se joace mult timp acelaşi joc, uitând că interesele pentru un joc se schimbă destul de 
repede la copil;
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• Refuză să se joace alături de copil, lăsându-l mult singur, doar în compania jucăriilor.
         Este recomandabil:
• Să ţinem seama de preferinţele copilului în alegerea jocului: trebuie ca jocul să-i placă şi copilului şi nu doar 
nouă;
• Să nu râdem niciodată de rezultatele copilului, căci poate fi descurajant;
• Să fim mereu alături de copil, să-l ajutăm când are nevoie;
• Să-l ajutăm pe copil să capete independenţa prin joc, lăsându-l să găsească singur o cale de rezolvare a 
problemei;
• Să îl încurajăm copilul să se joace şi să-i diversificăm jocurile;
• Să îi oferim copilului materiale variate, jucării pe care le poate folosi în joc în condiţii de siguranţă.
         Observând copilul în timpul jocului, vom avea ocazia să ne recunoaştem în gesturile sale, vom putea 
înţelege ce-şi doresc, ce-i frământă, ce simt.
         Dacă nu sunt controlate, jocurile copilului se pot transforma în situaţii conflictuale sau în situaţii neplăcute 
(accidentări). Ar fi util ca mama sau tatăl să prevină momentul în care acestea se pot produce fie propunând o 
nouă activitate interesantă, fie cu fermitate să nu permită ca acestea să apară.
         Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când ne 
implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în lumea 
lor, iar ei într-a noastră.
         Iata cateva jocuri care contribuie la dezvoltarea:motricitaţii, creativităţii, imaginaţiei, afectivităţii , 
imitatiei, căt şi a capacităţiilor  senzoriale si intelectuale.
Mesaj cheie
a. Jocuri care dezvoltă motricitatea – cele care vizează dezvoltarea motricităţii fine, a celei globale, 
dezvoltarea coordonării şi echilibrului. Alegerea acestora trebuie să ţină seama de particularităţile individuale. 
De exemplu:
• pentru 3–5 ani: tricicletă, bicicletă cu roţi ajutătoare, mingi de diferite mărimi, baloane, cerc, jocuri de 
încastrare şi manipulare cu piese de diferite mărimi;
• pentru 5–7 ani: bicicletă, patine, role, zmee, discuri zburătoare

b. Jocuri care dezvoltă creativitatea şi imaginaţia – cele care au funcţie artistică, cele care permit copilului 
să inventeze moduri noi de a se servi de acestea. Cum copilului nu-i lipseşte imaginaţia, orice banală jucărie 
poate avea această funcţie. Totuşi, anumite jucării au o dominantă creatoare. De exemplu:
• pentru 3–5 ani: creioane colorate, creioane cerate, vopsele sau acuarele, tempera (netoxice), plastilină, 
instrumente muzicale: tobe, maracase, tamburine, pianine, hărtie glasată sau creponată, perforatoare cu modele 
mari, mărgele din lemn de dimensiuni mai mari etc.
• pentru 5–7 ani: şevalet, tempera, lut, matriţe de turnat lut sau gips, forme de instrumente muzicale cu coarde, 
foarfece (care trebuie folosite sub supraveghere), mărgele de diferite forme şi mărimi; perforatoare cu modele 
de diferite dimensiuni, marionete din material textil etc.

c. Jucării care dezvoltă afectivitatea - acele jucării care permit copilului să-şi exprime afecţiunea, tandreţea 
şi de asemenea, uneori chiar, agresivitatea. De exemplu:
pentru 3-5 ani: jucării de pluş, păpuşi din cârpe, apa, nisipul, plastilina etc;
pentru 5-7 ani: marionete ce pot fi mânuite cu degetele sau sfori, lutul, lemnul.

d. Jucăriile care dezvoltă imitaţia – jucăriile care permit copilului să exprime ce cunoaşte din viaţa reală. 
Folosirea lor îi permit să se apropie de comportamentele noi şi să-şi ia în considerare anumite experienţe 
plăcute sau, dimpotrivă, angoase sau experienţe dezagreabile din viaţa sa. De exemplu:
• pentru 3–5 ani: Obiecte cu dimensiuni mai mari, care permit manipularea cu uşurinţă de către copii, care nu le 
pun în pericol sănătatea (obiecte ascuţite, tăioase, din materiale dure etc.): păpuşile şi toate accesoriile lor – de 
dimensiuni mai mari (casa, îmbrăcămintea, materialele etc.), maşinile, deghizările (truse de farduri netoxice), 
tot ceea ce permite să-l facă să semene cu altcineva, accesorii din
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bucătăria păpuşii etc.
• pentru 5–7 ani: Obiecte care pot fi folosite în jocuri mai complexe ca: Jocul „De-a cumpărăturile“, „De-a 
doctorul“, „De-a circul“, „Garajul şi circuitul auto“, „Ferma cu animalele sale“ etc.

e. Jucării care dezvoltă capacitatea senzorială şi intelectuală – această funcţie o au majoritatea jucăriilor. 
Sunt însă unele special concepute pentru a antrena copilul să descopere, să clasifice, să memoreze, să raţioneze, 
să asambleze, să reflecte - toate marile funcţii care stau la baza operaţiilor mentale. De exemplu:
• pentru 3–5 ani: jocurile de asamblare, jocurile de încastrare, jocurile de construcţie, jocurile de clasare (după 
culoare, mărime, formă), jocurile de ordonare, puzzle 9-16 piese etc ;
• pentru 5–7 ani: jocuri clasare (după formă, utiliate), tablă magnetică, cifre, litere magnetice, loto, domino, 
puzzle până la 60 de piese etc.
Jucăriile enumerate sunt doar recomandări. Ele trebuie să permită copilului, indiferent de gradul său de 
dezvoltare şi capacităţile sale individuale, să se joace cu plăcere şi, în acelaşi timp, să înveţe. Jocuri diverse 
înseamnă mai multe capacităţi, înseamnă curiozitate, înseamnă dezvoltare. Copilul este împins de dorinţa de a 
creşte şi de dorinţa de a cunoaşte. Lui îi revine sarcina de a dota jocurile sale cu complexitate, nu adulţilor, el 
hotărăşte cum să se servească de jucăriile sale.    

Copilul este „profesorul jocului“.
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AMENAJAREA SPAŢIULUI EDUCAŢIONAL CA STIMULENT ÎN DEZVOLTAREA 
ŞI ÎNVĂŢAREA ACTIVĂ A COPIILOR PREŞCOLARI

Prof. Elena Bărboni 
Grădiniţa P.N. ,,Zori de Zi” -  

structura P. P. ,,Floarea Soarelui” Hunedoara

Unul dintre obiectivele prioritare ale educaţiei preşcolare, este dezvoltarea normală a copilului, 
valorificând potenţialul fizic şi psihic al fiecăruia, ţinând seama de ritmul propriu al acestuia şi de 
nevoile sale afective.

Copilul preşcolar interacţionează activ cu mediul înconjurător apropiat şi astfel, îşi îmbogăţeşte treptat 
capacitatea de a intra în relaţii cu ceilalţi copii, cât şi cu adulţii.

Un alt obiectiv vizat de educaţia preşcolară, îl constituie necesitatea constituirii unui sistem educativ, 
deschis către modernizare, către ,,o şcoală”  a viitorului, care să aşeze copilul în centrul demersului 
didactic, în scopul valorizării potenţialului său, a disponibilităţilor şi nevoilor sale concrete şi să care să 
ducă la egalizarea şanselor lui educaţionale la integrarea în clasa I a.

Mediul educaţional (spaţiul de învăţare) cu care se confruntă copilul  în grădiniţă, exercită o influenţă 
profundă, cu rol facilitator, pentru experienţele sale sociale, ulterioare.

Spaţiul educaţional trebuie amenajat în aşa fel, încât în afara climatului favorabil pe care îl poate 
oferi dezvoltării copilului, să asigure siguranţa şi securitatea manifestărilor libere ale copilului, care se 
poate juca şi poate lucra, sub supravegherea unui adult competent în probleme educative. Doar în acest fel, 
spaţiul de învăţare va reprezenta unul dintre mediile educative cu impact esenţial, asupra procesului 
socializării şi maturizării pentru şcolaritate a copilului preşcolar.

Noul Curriculum al activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, prefigurează două mari 
tendinţe de schimbare în educaţie, prezente în comportamentul fiecărui cadru didactic care pune în centrul 
atenţiei sale ,,copilul” de astăzi:

*  crearea unui mediu educaţional bogat, pentru o stimulare continuă a învăţării spontane a 
copilului;

*  introducerea copilului în ambianţa culturală a spaţiului social căruia îi aparţine, în ideea 
formării lui ca o personalitate autonomă şi conştientă de sine.

CERINŢE ÎN ORGANIZAREA SPAŢIULUI EDUCAŢIONAL
În organizarea spaţiului educaţional se va ţine seama de următoarele cerinţe :
*  Împărţirea sălii de grupă în zone, în funcţie de diferitele tipuri de activităţi.
*  Existenţa a cel puţin două zone delimitate în sala de grupă  Biblioteca şi Căsuţa păpuşii.
*  Stabilirea locului şi a materialelor necesare pentru realizarea Centrului tematic.
*  Realizarea unui centru (a unei zone) pentru Ştiinţă  care ar putea rezolva problema centrului tematic. 

În fond, ştiinţa este tot ce ne înconjoară!
*  Aşezarea materialelor la vedere, în rafturi plasate la nivelul copilului.
*  Asigurarea accesului liber al copilului la aceste materiale.
*  Alegerea materialelor în funcţie de vârsta şi interesele copiilor din grupă.
*  Sortarea periodică a materialelor.
*  Introducerea treptată a materialelor noi.
Cum se poate face împărţirea sălii de grupă în zone :
O zonă liberă şi liniştită, marcată printr-un covor, unde să se poată desfăşura întâlnirile de grup, 

activităţile de mişcare şi jocurile libere (cu accesorii utile : calendar, stativ cu planşe mari de carton sau hârtie 
pentru mesaje, scaunul povestitorului, tabla, etc.)

O zonă a lecturii/bibliotecii (*) cu un aranjament atractiv şi confortabil (cu accesorii utile: saltele, 
periniţe, etajere/rafturi pentru cărţi de poveşti, imagini şi tablouri/planşe diverse, decoruri, măşti şi păpuşi de 
teatru,  fişe individuale/ suporturi pentru teste scrise, stativ pentru agăţarea lucrărilor individuale şi  colective, 
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aparatură audio-video, DVD, calculator, sau maşină de scris, etc.) - Colţul Bibliotecă
O zonă a creativităţii fără covor şi, eventual, cu o masă acoperită cu un material plastic (cu accesorii 

utile : cutii sau rafturi pentru depozitarea ustensilelor şi materialelor specifice, deşeuri de materiale, ziare 
vechi, dar bine conservate) - Colţul Artă

O zonă cu mese şi scaune (*) pentru servirea mesei la programul prelungit (Sala de mese) şi a gustării 
la programul normal ( cât şi pentru Jocul de masă şi pentru activităţile desfăşurate cu grupuri mici de copii)

O zonă pentru activităţile cu caracter ştiinţific (cu accesorii utile : etejere pentru materiale şi cărţi utile, 
mese şi scaune, precum şi o gamă largă de ustensile specifice activităţilor cu caracter ştiinţific, instrumente şi 
materiale pentru experimente practice şi experienţe diverse ) - Colţul Ştiinţă        

O zonă pentru joc atribuită jocului liber, construcţiilor sau a sociodramei/dramatizării. Unele zone sunt 
definite prin conţinut : cabinetul doctorului, casa, etc. (cu accesorii utile : truse de joc, costumaţii, mobilier 
şi ustensile adaptate diferitelor contexte şi roluri asumate de copii în jocul lor) - Colţul Căsuţa păpuşii şi a 
Jocului de creaţie/de rol

O zonă pentru depozitarea materialelor şi jucăriilor care nu sunt de folosinţă curentă (de obicei 
încuiată) - Magazia/ Debaraua

O zonă pentru expunerea lucrărilor copiilor şi pentru legătura cu părinţii acestora - Colţul Munca 
celor mici şi Colţul părinţilor

O zonă pentru construcţii cu cuburi, mozaic, vitocomb, arco, lego, rotodisc şi multe alte materiale de 
construcţii, alături de cele din natură (sâmburi, seminţe, beţişoare, mărgele, paste (pentru aşezare pe contur) 
cutii, nasturi, cărămizi ş.a.), plasată într-un loc îndepărtat de zona liniştită. Materialele vor fi dispuse în cutii, 
sau pe rafturi, sortate pe categorii - Colţul Construcţii

O zonă pentru jocul cu/în nisip şi apă , o zonă fără covor şi pe o suprafaţă  acoperită cu linoleum sau un 
,,covor” din material plastic (cu suporturi speciale pentru apă şi nisip şi accesorii diverse: sticle, căni, pahare, 
eprubete (colorarea apei, amestecul substanţelor) şi vase de diferite mărimi şi capacităţi, seturi de jucării 
speciale pentru jocul în nisip: găleţi, lopăţele, greble, site, figurine cofrag diverse (pentru relizarea unor forme 
din nisip), pietre, bile (scufundarea) frunze, pene (plutirea) ş.a.

În cazul în care nu există suficient spaţiu, se poate recurge la organizarea ariilor de interes şi stimulare/ 
zonelor /centrelor în afara spaţiului clasei, respectiv pe holuri, unde pot fi folosite de către copiii de la două, 
sau chiar trei grupe. 

De asemenea, se mai poate practica şi organizarea şi utilizarea în comun a ariilor/ zonelor/centrelor 
de către două grupe, fiecare grupă organizându-şi cel puţin o arie / zonă, diferită de ale celeilalte, iar atunci 
când copiii îşi desfăşoară activităţile pe grupuri mici, uşile de la clase se deschid şi ei au libertatea de a-şi 
alege aria la care vor lucra, în funcţie de interesul manifestat.

CENTRUL TEMATIC DE PROIECT
Centrul tematic este locul unde expunem materiale legate de tema proiectului în aşa fel încât copiii 

să le poată privi şi mânui, să se poată juca cu ele, să vorbească şi să citească, să li se citească despre ele, să 
poată adăuga altele noi, produse sau procurate de ei. Acesta poate fi: un perete, un colţ al clasei, o măsuţă, 
un dulăpior, un raft, o cutie de carton, unde vom expune titlul temei, harta proiectului, mijloace didactice şi 
materiale bibliografice legate de tema abordată.

Procurarea materialelor necesare pentru centrul tematic se va face în urma studierii cu atenţie a temei 
de către educatoare. Materialele vor fi aduse, de regulă, de către copii pentru a fi arătate şi pentru a discuta 
despre ele şi pentru a le studia. Adesea, educatoarea va apela la biblioteca publică, sau biblioteca şcolii, la 
un muzeu, la persoane fizice, sau la instituţii ale comunităţii, pentru procurarea unor materiale interesante, 
stimulative, în acord cu tema proiectului.

Există multe metode prin care copiii pot învăţa şi exersa concepte sau deprinderi. Printre ele se numără 
şi folosirea imaginilor şi a altor mijloace vizuale, care sprijină şi înlesnesc contactul copilului cu realitatea. 
De aceea, tot ce se constituie în mediu educaţional activ, în sala de grupă (imagistic vorbind) trebuie trecut 
printr-un filtru sever al specialistului, în acest caz educatoarea.
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SPAŢIUL EDUCAŢIONAL – STIMULENT ÎN DEZVOLTAREA
ŞI ÎNVĂŢAREA ACTIVĂ A COPIILOR

Mediul educaţional, sau spaţiul de învăţare, trebuie amenajat ţinând cont de specificul 
particularităţilor de vârstă şi de interesele şi mobilitatea copiilor : la mobilitatea  mai mare se referă 
la activităţile dinamice de : mers, alergare, târâre, căţărare, sărituri şi la mobilitatea mai redusă se referă la 
activităţile de rutină - îmbrăcat, spălare, mîncat şi activităţi la zona liniştită, unde găsesc imagini, siluete, cărţi 
de colorat şi de poveşti, instrumente muzicale ş.a.

Copiii sunt capabili de acte de învăţare complexe şi variate. În primii ani, copilul învaţă: cum să se 
mişte, să comunice, să facă legături între experienţele sale de viaţă, să-şi motiveze, să-şi înţeleagă şi să-şi 
exprime gândurile, ideile şi sentimente, să interacţioneze şi să coopereze cu cei din jur.

Procesul de învăţare este destul de complex, învăţarea la preşcolari implicând toate domeniile de 
dezvoltare ale copilului : fizic, emoţional, social, lingvistic şi intelectual.

Aceste domenii de dezvoltare se modifică rapid şi uneori se suprapun pe măsură ce copilul creşte.
Pentru educatoare aceasta înseamnă că o activitate poate să servească mai multor arii de dezvoltare, deci, 

putem vorbi de o desfăşurare interdisciplinară a activităţilor de învăţare.
Ex: Referitor la activităţile de rutină ale copilului (mâncarea, îmbrăcarea, dezbrăcarea, aranjatul 

hăinuţelor şi jucăriilor la locul lor ş.a.), un copil care doreşte să se îmbrace şi să se dezbrace singur, să se 
autoservească, începe să devină independent şi să-şi dezvolte simţul despre sine.

Copiii se nasc cu comportamente sau temperamente diferite, de aceea, educatoarei îi revine sarcina să 
respecte particularităţile  de vârstă şi individuale în abordarea actului de învăţare, care se desfăşoară 
într-un spaţiu de învăţare călduros, prietenos, atractiv şi motivant.

Interacţionând activ cu preşcolarii, educatoarea poate să le dirijeze jocul şi munca în funcţie de scopul 
propus, dar trebuie să ţină seama şi de preferinţele fiecărui copil faţă de diferite materiale, sau faţă de un 
anumit tip de activitate.

Toate acestea se desfăşoară într-un spaţiu educaţional/de învăţare special amenajat în vederea 
obţinerii unei ambianţe optime pentru dezvoltarea şi educarea copilului, cât şi cu certitudinea că fiecare copil 
este observat şi îndrumat conform nevoilor sale particulare, fireşti.

Spaţiul de învăţare trebuie să stimuleze dezvoltarea şi învăţarea activă a copiilor, să creeze ocazii 
de explorare şi descoperire şi să vină în întâmpinarea nevoilor individuale ale acestora, asigurându-le 
totodată sănătatea şi protecţia, fără a le impune prea multe restricţii.

Spaţiul clasei trebuie împărţit în general în 3 zone: zona pentru activităţi de rutină, zona pentru 
jocuri libere, creative, unde se desfăşoară activităţi mai zgomotoase (jocul de construcţii, jocul de masă şi 
jocul de rol )şi zona liniştită, pentru activităţile de învăţare, unde se desfăşoară activităţile care necesită 
linişte şi concentrare.

Se recomandă ca în clasă să existe 6 arii de interes şi stimulare/colţuri de joacă, cu materiale şi 
jucării specifice activităţilor pe care copiii le desfăşoară: ,,Biblioteca”, ,,Jocul de masă”, ,,Jocul de rol”, 
,,Construcţii”, ,,Artă”, ,,Apă şi nisip”, ,,Ştiinţă”.

Zona pentru activităţi de rutină este adesea amenajată pe coridor, sau la intrarea în grădiniţă, permiţând 
părinţilor să ajute la dezbrăcarea şi îmbrăcarea copiilor. În această zonă trebuie să existe bănci cât mai 
confortabile (nu prea înalte şi cu colţurile rotunjite); podeaua să fie acoperită cu o mochetă care să ofere 
confort şi plăcere copiilor când vin; pereţii decoraţi cu multe imagini cu copii şi personaje cunoscute lor din 
lumea poveştilor, sau din viaţa zilnică.

Este bine ca să nu lipsească din această zonă nici imaginile cu bunele deprinderi sub genericul: ,,Minte 
sănătoasă în corp sănătos”, ca: imagini cu exerciţii de înviorare, cu spălatul pe dinţi, pe mâini, pe faţă, cu 
plimbarea şi jocul în aer liber, cu servirea mesei şi culcarea.

Pentru dormitoare se folosesc pătuţuri joase pentru a se evita accidentele în timpul somnului, iar copiii 
grupelor mici, vor fi stimulaţi să urce şi să coboare singuri din pat.

Mobilierul din spaţiul de învăţare este recomandabil să fie corespunzător vârstei şi dezvoltării fizice a 
copiilor şi să ofere poziţii comode, să fie corect dimensionat, rezistent şi uşor, din materiale netoxice.
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La zona jocuri libere, pentru aria ,,Construcţii” am pus la dispoziţia copiilor jucării diverse, costume 
de lucru, truse specifice diverselor meserii, jucării de construcţie şi cuburi din plastic de diferite mărimi şi 
culori, care au pe ele simboluri ale literelor cifrelor şi diferite figuri, cunoscute sau mai puţin cunoscute/
necunoscute de copii.

Pardoseala/parchetul este acoperit cu un covor moale, pentru a atenua zgomotul cuburilor şi jucăriilor 
care vor cădea pe jos. La început, la grupele mici, se vor pune un număr limitat de cuburi şi jucării, pentru ca 
micuţii să se obişnuiască cu folosirea lor şi cu aşezarea lor la loc, apoi, după ce se obişnuiesc să lucreze cu 
acestea, li se dau un număr mai mare de materiale şi jucării.

Educatoarea va sta de vorbă cu copiii pentru a-i sprijini şi pentru a le sugera idei în rezolvarea unor 
probleme . Ex. La această construcţie lipsesc câteva cuburi mari de culoare roşie, cine poate să-mi aducă astfel 
de cuburi?

Ca dificultate în desfăşurarea jocurilor de construcţie cu copiii mici, este faptul că micuţii se implică 
foarte mult în ceea ce fac, încât cu greu îi opreşti şi nu vor fi prea mulţumiţi şi prea uşor convinşi să-şi dărâme 
construcţiile.

Simbolurile (litere, cifre) şi figurile desenate pe cuburi îi vor ajuta pe copii să asocieze cuburile cu 
desenele şi cu poziţia pe care acestea o ocupă în construcţie.

Jocurile de masă oferă copiilor posibilitatea de a face construcţii simple cu materiale din natură, care au 
fost procurate cu ajutorul părinţilor: resturi de materiale din pânză, aţă, seminţe, pietre, scoici, frunze diferite, 
etc.

Tot aici avem imagini cu scene din poveşti în bucăţele ,,Puzlle”, combino şi alte piese şi imagini pe care 
le pot clasifica după reguli simple, şât şi siluete pentru teatru de masă.

Materialele din această zonă nu trebuie să fie mereu aceleaşi, ele trebuie schimbate frecvent, pentru a 
reflecta dezvoltarea şi a atrage în permanenţă, interesul copiilor. Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3-4 ani 
procesul de lucru va fi descompus în mai multe etape. Ex. La sortatul unor forme geometrice, etapele sunt: 
scoaterea pieselor din cutie, alegerea unei forme, recunoaşterea şi denumirea ei şi aşezara acesteia la grupa ei.

Copiilor le place foarte mult să se joace ,,De-a ceva”. Acest spaţiu al ,,Jocului de rol” în care se joacă de-a 
,,actorii” este mai mult decât un joc ,,de-a casa, de-a mama, de-a familia”. Aici copiii născocesc o diversitate 
de scenarii de joc, în funcţie de ceea ce îi interesează şi de ceea ce este relevant pentru vârsta lor.

Materialele din acest spaţiu sunt variate: de la diferite măşti şi costume de teatru, simple confecţii, ornate 
cu ajutorul părinţilor (din materiale refolosibile) şi truse profesionale, până la tot ce se foloseşte în jocurile 
copiilor (cuburi, siluete, diverse figurine, veselă, aragaz, frigider, telefon, cântar, aspirator, păpuşi, cărucioare, 
mobila păpuşii).

Ex. Un scenariu de joc de rol: Un copil este la o măsuţă unde se află o trusă medicală, iar un alt copil 
plimbă o păpuşă cu căruciorul. Pentru a-i îndruma să se joace ,,De-a doctorul”, nu le voi stabili reguli precise, 
ci prin discuţii cu ei le sugerez acest joc: ,,Am văzut că păpuşa ta are febră, Andrei are o trusă medicală, hai să 
mergem să o consulte ”.

Interacţionând în permanenţă cu copiii, îi antrenăm şi îi orientăm spre un anume joc.
Apreciind ceea ce fac, cu exprimări de genul: ,,Acum păpuşa ta e bucuroasă, că s-a făcut sănătoasă”, le 

producem acestora plăcerea de a se juca şi le cultivăm încrederea în forţele proprii.
La vârsta lor, copiii de 3-4 ani sunt la o primă etapă a jocului de rol şi anume la jocul imitativ, ei încearcă 

să acţioneze, să vorbească şi să se îmbrace ca oamenii adevăraţi. Copiii au nevoie de ceva real în jocul lor, aşa 
că se bazează pe obiecte reale drept recuzită. De exemplu, copilul ridică receptorul telefonului, imaginându-şi 
că vorbeşte cu tata, sau încearcă să îmbrace copilaşul (păpuşa), aşa cum mama îl îmbracă pe el.

Zona pentru activităţile liniştite, trebuie să fie prevăzută cu un spaţiu confortabil pentru muncă 
intelectuală şi lectură şi anume, cu saltele şi perniţe moi, pe care copiii să se aşeze, să privească ilustraţiile din 
cărţi, să ,,citească” imagini, fiind aşezaţi comod şi se pot odihni. Aici se vor amplasa ,,Ştiinţa” şi ,,Biblioteca” 
fiind  centre de stimulare liniştite.

La aria ,,Biblioteca”, pe etajere joase şi pe rafturi vor fi aşezate cărţi, siluete şi ilustraţii din cărţi/poveşti, 
planşe cu scene din poveşti frumos colorate. Pe pereţii se vor aşeza poze colorate, ilustraţii din poveşti, sau 
fotografii, reprezentând copii şi adulţi citind. Vom face astfel acest loc, cât mai intim şi mai relaxant pentru a 
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atrage copiii şi a-i face să-şi dorească să petreacă un anumit timp în acest loc, educativ şi relaxant.
Copiii vor fi atraşi de cărţi prin coperţile lor colorate, care fiind schimbate cât mai des vor menţine 

interesul copiilor pentru a le răsfoi. La grupele mici, cărţile vor conţine povestiri cu conţinut simplu şi accesibil, 
foarte apropiat de mediul lor de viaţă: despre familie, jocuri şi copilărie, despre plantele şi animalele cunoscute 
de copii.

Personal, folosesc adesea poveştile pentru a-i ajuta pe copii să-şi exploreze propriile trăiri afective. Ex. 
,,Te-ai simţit vreodată trist pentru că prietenul tău nu s-a jucat cu tine, aşa ca şi fetiţa din poveste?” (Maricica) 
sau ,,Tu ai mâncat vreodată fără măsură, aşa cum a făcut băieţelul din poveste?”(Ionel, un băieţel).

Copiii care încearcă să imite adulţii şi ,,citesc” imagini , vor fi încurajaţi şi stimulaţi: ,,Ce linişte au făcut 
copiii ca să asculte povestea ta, ce frumos citeşti/povesteşti!”

Cărţile, ilustraţiile şi toate materialele folosite în zona ,,Bibliotecă” trebuie să fie periodic  schimbate, în 
funcţie de interesul arătat de copii faţă de acestea.

Când citim copiilor trebuie să folosim o voce expresivă, să citim într-un ritm adecvat nivelului lor de 
vârstă, cu mimică, gestică şi intonaţii care să le menţină treaz interesul şi să le trezească curiozitatea pentru 
ceea ce urmează să se întâmple.

În concluzie, educatoarea va acorda o atenţie deosebită : 
* modului în care decorează sala de grupă, urmărind ca fiecare obiect, fiecare imagine să transmită 

ceva copilului sau să-l pună în situaţia de a cerceta, de a face predicţii în legătură cu o temă de interes. O 
aglomerare de materiale, fără nici un mesaj legat de interesul de moment al copilului, va crea disconfort şi 
agitaţie în sufletul lui şi o situaţie conflictualkă în clasă, între copii sau chiar între copii şi educatoare

* dotării bibliotecii şi a altor zone din clasă cu materiale adecvate vârstei şi obiectivelor propuse. 
Cărţile, ziarele, revistele, jocurile cu imagini şi imaginile pe care copiii le vor găsi aici îi vor ajuta să descopere 
diferenţele de detaliu dintre anumite obiecte şi să selecteze caracteristicile acestora. Acest lucru le va stimula 
comunicarea orală şi le va deschide calea spre diferenţierile pe care le vor face mai târziu între litere şi cuvinte.

* caracteristicilor estetice şi metodice ale mijloacelor vizuale expuse sau prezentate copiilor. Acestea 
vor avea o dimensiune adecvată momentului şi obiectivului propus; culorile, forma şi realizarea artistică se 
vor armoniza, oferind copilului încântarea pe care o provoacă orice lucru despre care se poate spune că este 
frumos. Frumosul modelează sufletul şi mintea copilului, îi dă linişte interioară de care are nevoie pentru a 
evolua.

* regulilor de folosire a materialelor puse la dispoziţia copiilor, în zonele sau colţurile clasei, 
îndeosebi a cărţilor, jocurilor, imaginilor pe care aceştia le mânuiesc mai des, învăţând totodată că: 

,,Respectul pentru carte şi pentru munca altora este o formă a respectului de sine”. 

Acţionând în acest mod, educatoarea îşi va asuma atât rolul de ,,mediator” al învăţării, cât şi pe cel de 
,,colaborator” la învăţare, alături de micuţii săi elevi. 

Ea trebuie să sprijine învăţarea activă şi temeinică a copiilor, prin amenajarea corespunzătoare a 
spaţiului de învăţare, şi să asigure o coordonare şi o dirijare indirectă a procesului de predare-învăţare-
evaluare desfăşurat.

În acest scop, spaţiul de învăţare din grădiniţă şi sala de grupă, este ,,terenul” derulării unei 
educaţii preşcolare eficiente şi de calitate, adaptate particularităţilor psihofizice de vârstă ale copilului, 
cât şi ritmului său propriu de dezvoltare, o treaptă a devenirii lui, furnizându-i informaţii concrete 
despre lume şi viaţă şi răspunzând cu răbdare, tuturor întrebărilor acestuia. 

BIBLIOGRAFIE: 
1. IONESCU, M., 2000,Demersuri creative în predare şi învăţare, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-
Napoca;  
2. IONESCU, M.; RADU, I., 1995, Didactica modernă, Ed. Dacia, Cluj-Napoca ;
3. IUCU, R. B., 1999, Managementul clasei de elevi, Ed. D. Bolintineanu; 2000, Managementul şi gestiunea 
clasei de elevi, fundamente teoretice şi metodologice, Ed. Polirom, Iaşi;
4. STAN, E., 2000, Managementul clasei, Ed. Aramis, Bucureşti;
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MOBILIER ADECVAT, PARCHET ACOPERIT CU COVOARE, ESTETIZAREA PEREŢILOR 
SĂLII DE GRUPĂ

 

CENTRUL ,,CONSTRUCŢII”

 

CENTRUL ,,ŞTIINŢĂ”
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CENTRUL ,, JOCUL DE ROL”

CENTRUL ,,BIBLIOTECA”
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CENTRUL ,,ARTĂ”

  
CENTRUL ,,NISIP ŞI APĂ ”
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CENTRUL TEMATIC DE PROIECT

 PROIECTUL TEMATIC - ,,POVESTEA PÂINII”

PROIECTUL TEMATIC - ŢARA - ,,MÂNDRU SUNT CĂ SUNT ROMÂN!”
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PROIECTUL TEMATIC - ,,ION CREANGĂ, POVESTITORUL TUTUROR COPIILOR”
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PROIECTUL TEMATIC - ,,ANIMALE DE LA POL – PINGUINII”

PROIECTUL TEMATIC - ,,ÎL AŞTEPTĂM PE MOŞ CRĂCIUN!”
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PROIECTUL TEMATIC - ,,8 MARTIE – E ZIUA MAMEI - TE IUBESC MAMA!”
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PROIECTUL TEMATIC - SĂRBĂTOAREA DE PAŞTE -  
VINE , VINE IEPURAŞUL!”

ESTETIZAREA TIP ,,MEDALION” A SUBTEMELOR SĂPTĂMÂNALE

SUBTEMA -  ,,VINE, VINE PRIMĂVARA!”
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SUBTEMA - ,, HRISTOS A ÎNVIAT! - SFÂNTA SĂRBĂTOARE A PAŞTELUI”

SUBTEMA - ,,1 IUNIE – ZIUA COPIILOR LUMII”
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SUBTEMA  - ,,SUNT ATÂTEA MESERII, ÎNDRĂGITE DE COPII”

SUBTEMA -  ,,IARNA ŞI SĂRBĂTORILE EI – ÎL AŞTEPTĂM PE MOŞ CRĂCIUN!”
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SUBTEMA - ,,ICOANA DIN SUFLETUL COPILULUI”

ÎNTR-UN MEDIU AMBIENTAL CONFORTABIL, ESTETIC, SIGUR ŞI STIMULATIV, COPIII 
SE SIMT BINE, SUNT VESELI, ACTIVI ŞI INTERESAŢI DE TEMATICILE PROPUSE SPRE 

DERULARE
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PĂRINŢII SUNT MULŢUMIŢI DE OFERTA EDUCAŢIONALĂ
ŞI SPRIJINĂ ACTUL EDUCATIV
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Copiii se nasc cu comportamente şi temperamente diferite, de aceea, educatoarei îi revine sarcina să 
respecte particularităţile  de vârstă şi individuale ale acestora, în abordarea actului de învăţare, care se 
desfăşoară într-un spaţiu de învăţare călduros, prietenos, atractiv, stimulativ şi motivant.

Interacţionând activ cu preşcolarii, educatoarea poate să le dirijeze jocul şi munca în funcţie de scopul 
propus, dar trebuie să ţină seama şi de preferinţele fiecărui copil faţă de diferite materiale, sau faţă de un 
anumit tip de activitate preferată, a fiecăruia.

Toate acestea se desfăşoară într-un spaţiu educaţional/de învăţare estetic şi funcţional, special 
amenajat de către educatoare, a cărei prezenţă, face parte integrantă din acest decor incitant şi cuceritor, 
în vederea obţinerii unei ambianţe optime pentru dezvoltarea şi educarea copilului, cât şi cu certitudinea, că 
fiecare copil este observat şi îndrumat conform dorinţelor, preferinţelor şi nevoilor sale particulare, fireşti.

Spaţiul de învăţare AMENAJAT CU ATENŢIE ŞI COMPETENŢĂ DE CĂTRE EDUCATOARE, 
trebuie să stimuleze dezvoltarea şi învăţarea activă a copiilor, să le creeze ocazii de explorare şi descoperire 
şi să vină în întâmpinarea nevoilor individuale ale acestora, asigurându-le totodată siguranţa şi protecţia 
sănătatăţii, fără a-i îngrădi sau a le impune prea multe restricţii.

IATĂ CUM, EDUCATOAREA DEVINE ,,ALBĂ CA ZĂPADA” 
ŞI INTRĂ ÎN CA PARTENER ACTIV, ÎN SPAŢIUL ŞI ÎN JOCUL 

„PITICILOR” GRUPEI PE CARE O CONDUCE
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PROMOVAREA ORIGINALITĂŢII ŞI CRETIVITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR - ELEMENTE DIDACTICE CREATIVE APLICATE 

Profesor Elena Bărboni
Grădiniţa P.N. „Zori de Zi”

structura P.P. „Floarea Soarelui” Hunedoara

Schimbările din interiorul învăţământului românesc contemporan, produse de mişcarea reformatoare, 
aduc deziderate noi privind calităţile şi statutul educatorului contemporan, în interiorul personalităţii şi a 
competenţelor lui, cât şi a celor de manifestare creativă a acestuia, în aplicarea conceptului de asigurare a 
calităţii în învăţământ, în beneficiul celor educaţi şi al societăţii.

Conceptul de predare-învăţare, în spiritul reformator, cere astăzi, un educator capabil  
să-l aplice adaptat particularităţilor de vârstă şi individuale, de maturizare şi dezvoltare ale copiilor, 
să-l abordeze metodologic, într-o manieră cât mai atractivă şi apropiată de exigenţele de viaţă ale celor 
ce sunt subiecţii educaţiei sale. În virtutea acestor realităţi educatorul este pus în faţa unor nevoi de adaptare 
a atitudinilor şi abilităţilor sale, într-o direcţie creativă, care să susţină pozitiv şi eficient exersarea actului 
educaţional prestat şi să acţioneze cu valenţe formative convingătoare, asupra dinamicii de dezvoltare a 
personalităţii copiilor. Prin urmare, a fi un educator creativ, înseamnă să dobândim şi să exersăm în activitatea 
didactică anumite calităţi indispensabile cum ar fi:

•	 adaptabilitate în faţa unicităţii fiecărui copil şi acceptarea lui aşa cum este;
•	 flexibilitate în relaţionarea socio-pedagogică cu fiecare copil şi familia sa;
•	 prelucrarea dezvoltării cognitive a copilului, ca o împărtăşire cu el, ca provocări continue în 

activitatea comună de cunoaştere a mediilor apropiate şi de interes;
•	 antrenarea gândirii divergente în producerea de soluţii optime cunoaşterii timpurii a vieţii şi 

mediului de către copii;
•	 fluenţă în idei şi conţinuturile de cunoaştere organizate, exploatate cu copii;
•	 originalitate în descoperirea propriilor potenţialităţi creative favorabile aplicării actului 

educaţional cu copiii.
Analizând aceste calităţi desprindem ideea clară că pentru a fi un bun educator nu mai este suficientă doar 

o calificare specială profesională obţinută, ci necondiţionat educatorul va fi energic, activ şi creativ.

Creativitatea - capacitate complexă a personalităţii educatorului

Creativitatea - această capacitate complexă a personalităţii de a produce ceva nou, deosebit, original, 
apare asemenea mugurilor, undeva în adâncul fiinţei fiecărui om normal. 

Acest mic dar, poate cu timpul să iasă la lumină, crescând, înflorind şi rodind atunci când este ajutat. Un 
rol important îl joacă imaginaţia - cea care adună impresiile, amintirile ideile şi le combină în imagini noi, 
jucându-se cu ele în momentele închipuirii, ajungând astfel să facă să ţâşnească izvorul inspiraţiei creatoare. 
Această bogăţie de imagini şi de idei inundă câmpul gândirii, fertilizându-l, dând flexibilitate, uşurinţă de 
schimbare, de orientare spre noi şi noi soluţii de rezolvare a dificultăţilor ivite. Soluţiile pot fi unele comune, 
urmând căi apropiate, obişnuite sau pot fi absolut noi, neaşteptate, originale.

O importanţă deosebită, nouă şi de ajutor vine să o dea memoria. Ea deţine bagajul de informaţii pe care 
îl pune la dispoziţia gândirii spre a se folosi de el.

Educatorul ştie că mai există însă şi ceva propriu, personal o zestre a fiecăruia, acele predispoziţii care 
favorizează într-o anumită măsură strădania, dar mai ştie să vadă în aceste daruri cu luciditatea maestrului, nici 
ceva copleşitor de sigur, nici piedici insurmontabile.

Rolul exerciţiului este imens. Munca perseverentă şi creativă a dus de-a lungul timpurilor la marile 
descoperiri, dar nu o muncă oarbă, ci una orientată, motivată, care până să ajungă la dorinţe, aspiraţii şi pasiuni 
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creatoare, se bucură de îndrumarea educatorului creativ, sensibil la nou, interesat de nou, conştient de 
apariţia dificultăţilor, dar dispus permanent să le elimine. Acest neastâmpăr, această nelinişte pozitivă se 
transmit pas cu pas, educatorul fiind modelul principal de urmat. 

Numai educatorul creativ va avea elevi creativi. El va şti să-i pregătească în acest sens şi să-i pună la 
încercare pentru a-i orienta spre frumuseţea acelui moment al iluminării, al inspiraţiei, momentul în care apare 
ideia. Şi truda nu se opreşte aici. Ea continuă cu acel, timp al verificării, al aplicării, al cizelării, al desăvârşirii.

Duşmanul ideii creatoare este, printre alţii, teama de a nu greşi, pe care o au cei ce creează (în mod special 
copiii) şi de care trebuie să se elibereze.Această teamă duce la o descurajare rapidă. Pare ciudat adeseori când 
învăţătorii care urmăresc şi încurajează tendinţa de descătuşare a gândirii şcolarilor, pun accentul pe libertatea 
gândirii, invitând elevii să comunice liber, necenzurat, să spună tot ce le trece prin minte în legătură cu o 
problemă anume. Această manifestare a gândirii libere, descătuşate merge foarte bine într-un colectiv educat 
în acest sens, care acceptă această manieră de lucru, fără să râdă de autorii unor astfel de răspunsuri, făcându-i 
să se simtă prost şi în consecinţă să renunţe, să se manifeste comun, conformist pentru a masca problema. 
Acelaşi curaj trebuie să-l dobândească şcolarii în momentul adresării întrebărilor.

Un învăţător exagerat de sever, autoritar şi conformist nu va preţui întotdeauna fantezia, curiozitatea, 
spontaneitatea acestora, motivând faptul că ar fi adresate în momente nepotrivite şi că nu ar avea legătură cu 
subiectul.

Participarea creativă trebuie să ocupe de asemenea un loc aparte în evaluarea elevilor.
Ea cere un stil de lucru permisiv, o atitudine încurajatoare, de acceptare şi de stimulare a manifestării 

creatoare, o cultivare în atitudinea elevilor a toleranţei faţă de părerile celorlalţi, de exprimare liberă a 
părerilor proprii, fără o cenzură conformistă pornită şi încurajată chiar de adulţi (educator, învăţător).

Considerată a fi apanajul artiştilor şi invetatorilor, creativitatea este inaccesibilă celor obişnuiţi. Dar 
dacă ne gândim la cotidianul nostru, câţi oameni simpli nu rezolvă ingenios diferite probleme! Suportul vieţii 
creative este pasiunea, dar poate condiţiile de viaţă ne favorizează dispoziţiile critice, în detrimentul capacităţii 
imaginative.

Cei mai mulţi gândesc creativitatea având în vedere persoana. Deseori se foloseşte greşit cuvântul creativ 
ca sinonim pentru „dotat” şi se înţelege că o persoană (copil sau adult) creativă are un talent neobişnuit sau 
este foarte inteligent. Dar creativitatea nu este acelaşi lucru cu talentul sau cu inteligenţa. 

Creativitatea nu este nici pură imitaţie ori memorare, nu este nici accident sau gândire liberă, nici 
excentricitate. 

Punctul de plecare al creativităţii este imaginaţia.

Măiestria pedagogică spre un ,,model” al educatorului de vocaţie

Împlinirea în conformaţia de educator a unor calităţi necesare realizării educaţiei moderne de azi se 
va reflecta nu numai în conţinuturile ei, ci şi în modul în care o înfăţişăm copiilor, în arta cuvântului cu 
acţiunea, în respectul faţă de cei care sunt subiecţii ei, toate acestea numindu-se sugestiv şi concis „măiestrie 
pedagogică”. Ca înţeles, această măiestrie se poate defini ca o cuprindere de diverse elemente intelectuale, 
afective şi cognitive în personalitatea educatorului însumate în iscusinţă şi capacităţi deosebite reflectate 
în desfăşurarea activităţii didactice educative. De asemenea, privită prin prisma exercitării în educaţie, ea 
este o tehnică a predării, a organizării, a sprijinirii şi conducerii copilului în procesul cunoaşterii, este „arta 
de a educa”.

Educatoarea din grădiniţa de copii, care formează personalitatea copilului venit în mediul specific 
copilăriei, are poate cel mai mult şi mai la îndemână această măiestrie de reflectare a ei în educaţia celor mici, 
prin însăşi existenţa reală a două aspecte de esenţă:

1. „Arta de a instrui copilul de timpuriu” de a-i dezvolta experienţa de viaţă prezentă, nevoia de a şti 
ce-l interesează, de a-l conduce şi sprijini, de a-i stimula sinele.

2. „Arta de a organiza mediul educativ”, sau arta de a organiza şi provoca viaţa copilului mic, de 
a-l conduce spre acţiune cu spirit de răspundere şi integrare altruistă, conştientă. Aceste două dimensiuni 
pot releva un sumum indubitabil al calităţilor de vocaţie pentru educarea vârstelor timpurii, care deschid 
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perspectivele copilului educat,  spre viaţa ce-l aşteaptă, spre starea lui de bine, ca viitor şcolar.
În ceea ce priveşte dimensiunea nevoii educatorului de autoeducaţie permanentă şi de exercitare a 

unui cod deontologic sănătos şi util copiilor, cele două aspecte enumerate devin cadrul motivaţional pozitiv şi 
din această perspectivă deducem astfel că exercitarea artei de a educa într-o manieră creativă a educatorului 
zilelor noastre, trebuie să se sprijine pe atribute specifice ce stau la îndemâna celor interesaţi să le stăpânească, 
acestea fiind:

„A şti să impui”, dar să fii maleabil şi receptiv la iniţiativele copiilor;
„A şti să îndrumi” viaţa copilului prin sfaturi, îndemnuri, rugăminţi, exemplu;
„A şti să intervii” oportun în situaţii cu totul deosebite sau neaşteptate.

Educatorul creativ şi activitatea educativă creatoare

Activitatea didactică trebuie înţeleasă ca un act de creaţie şi nu ca un şir de operaţii-şablon, de rutină. 
Educatorul trebuie să fie, aşadar, nu numai bine pregătit profesional, ci şi moral şi spiritual, inventativ şi 
creator.

Dincolo de acţiuni şi propoziţii, educatorul îl modelează pe copil ajutându-l să-şi construiască 
personalitatea. Drumul devine anevoios şi greu pentru acei educatori care nu picură din bogăţia lor morală şi 
spirituală pe tărâmul însetat al copilului.

Mediocritatea este adeseori o povară confortabilă zilelor cenuşii ale prezentului.
Cheltuim prea mult din puterile noastre în goana după supravieţuire. Şi actul creaţiei zboară ca o 

pasăre, iar puterile ne sunt cheltuite nu de puţine ori în zadar. 
O rezervă rătăcită de iubire, de înălţare spirituală nu este de ajuns, pentru a străbate acest drum presărat 

cu temeri, bănuieli şi nesiguranţe - drumul cunoaşterii. 
Opera ce se creează în educaţie nu este educatorul, ci educatul. Acesta din urmă trebuie să fie mereu 

prezent, ca prioritate, în activitatea de zi cu zi, sau oră de oră a educatorului şi nu doar în orele de curs/lecţiile, 
ci, din momentul în care păşeşte pe poarta şcolii/grădiniţei şi până la sfârşitul activităţii zilnice din fiecare 
unitate de învăţământ.

Cel puţin, aici, în lăcaşul sfânt al şcolii şi grădiniţei, căci altundeva nu prea are unde să fie îndrumat, 
modelat şi apreciat ca aici, ,,măria sa copilul” să fie respectat, asistând şi acţionând, participând activ şi 
creator la lecţii, la activităţi şi acţiuni, care mai târziu îl vor duce la împlinirea sa personală, pentru că, după 
cum afirmă Victor Hugo: „Fiecare copil pe care-l instruim este un OM pe care-l câştigăm”.

Învăţătura şi disciplina nu constau în a-l învăţa pe elev anumite lucruri şi a-i dezvolta anumite deprinderi, 
în a-i dezvălui anumite mistere, ci mai curând, în a-i indica mijloacele prin care le va afla şi le va descoperi el 
însuşi. Toate acestea cu multă dragoste, trudă şi perseverenţă. Altfel, în viitor vom avea foarte mulţi educatori 
inventivi şi creatori, dar foarte puţini astfel de educaţi.

„A şti să ocoleşti” tendinţa de a evidenţia dominant cazuri negative în masa de copii, concentrând atenţia 
asupra tuturor în mod pozitiv, înţelegând bine şi implementând aceste atribute în personalitatea proprie, va 
aduce un echilibru benefic şi rezultate optime în instruirea şi educarea optimă şi vie, în continuă mişcare a 
colectivului de copii, pe care o avem mereu în faţă şi cu care ne confruntăm permanent, în efortul comun de 
a învăţa permanent şi de a ne forma alături şi împreună, educatori şi educaţi. 

Putem concluziona deci, că un educator cu vocaţie creativă, nu face „casă bună” cu rutina şi şablonul, 
ci se apără de ele, cu tendinţa şi dezideratul permanent de a presta o activitate didactică creatoare, 
permanent inovatoare.

Posibilităţi de dezvoltare a conduitei creative a educatorului

Realizarea noii viziuni curriculare a educaţiei preşcolare pune în faţa educatoarei direcţii de acţiune 
novatoare, specifice procesului de învăţământ în grădiniţa de copii, îi oferă o libertate, pe care are dreptul să o 
folosească în mod creator, în folosul copiilor educaţi. 

A concilia nevoia copiilor de a afla ceea ce îi interesează, ce îi miră, sau ce îi inhibă, cu transmiterea 
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organizată a ceea ce vor şti, pe baza programei de cunoaştere formală specifică vârstei lor, este o stare de 
delicateţe şi artă a educatoarei, ca partener al copiilor, în procesul de predare şi învăţare. Din acest motiv, 
apare necesitatea comportamentului creativ al educatorului,  comportament ce nu este „un datum de la 
natură”, ci se formează în cadrul exercitării profesiunii didactice. Fiecare educator posedă în sine, cu un 
grad specific lui, un potenţial creativ, ce poate fi manifestat în practica educaţională, dacă este încurajat, 
favorizat, bine orientat şi dezvoltat permanent.

Enumerăm prin urmare, câteva căi posibile de dezvoltare a comportamentelor creative:
•	 evitarea obişnuinţei de a desfăşura jocuri şi activităţi după aceleaşi tipicuri şi ritualuri pedagogice, 

opunându-le spontaneitatea, fantezia constructivă şi „cutezanţa în folosirea de soluţii noi”;
•	 asimilarea noului „prin antrenarea imaginaţiei şi inteligenţei pe un teren de afirmare creatoare”, 

odată cu înţelegerea schimbărilor în educaţia de azi;
•	 crearea motivaţiilor pozitive, care să releve elementele de activitate creatoare personală;
•	 potenţarea creativităţii pedagogice prin informaţii la zi în specialitate şi în educaţie;
•	 capacitatea creatoare să se sprijine pe rezultate ale cercetării pedagogice de zi cu zi.

Caracteristici ale activităţii creativ-educative cu copiii  preşcolari

Creativitatea nu este numai apanajul unor persoane înzestrate nativ, sau talentate, ci este la îndemâna 
oricărui om normal dezvoltat, dar care este interesat să-şi descopere comportamentul creativ de care dispune şi 
să-l exerseze în munca dadactică, realizând o activitate creatoare educativă cu copiii, pentru copii şi în folosul 
lor. Aceste activităţi creatoare, susţinute de o conduită creatoare permanentă, sunt extrem de bogate şi de 
folositoare pentru copiii preşcolari, numai dacă:

•	 educatorul este conştient de folosul şi necesitatea activităţii lui pentru copiii cu care lucrează (din 
perspectiva lor socială);

•	 climatul psihosocial educativ în care lucrează educatorul şi copiii (mediul educaţional) este impregnat 
de frumos şi valoare (estetic) şi la îndemîna copiilor (funcţional); de calm şi sinceritate, de inimă deschisă, 
de seninătate şi sinceritate, de încredere, voioşie şi umor;

•	 se face o adaptare a metodelor şi procedeelor la condiţiile reale de conjunctură, a demersurilor 
educaţionale desfăşurate cu copiii;

•	 se face o proiectare şi o derulare variată a aceloraşi activităţi, accesibilizate şi adaptate nivelului 
specific grupurilor de copii;

•	 se perfecţionează strategiile didactice (procedeele şi metodele) ce determină eficientizarea 
activităţii copiilor;

•	 se aplică punţi de relaţionare, de cooperare şi parteneriat cu copiii, la nivelul stilului muncii 
educatorului;

Toate aceste condiţii vor împlini şi delimita trăsături creative în activităţile educatorului la clasă şi 
vor rezolva educaţia oferită copilului ca un răspuns dat mai întâi vieţii prezente a copiilor şi apoi celei care îl 
va integra în evoluţia lor personală. (J. Dewey)

Ioan Neacşu, o autoritate în cercetarea pedagogică a educaţiei moderne, ne argumenta, că prezentul cere 
actualmente „să facem instruirea şi învăţarea mai eficiente” motivând că:

„Un om care deschide porţile cunoaşterii de la cele mai fragede vârste (...) ajunge să se înstăpânească 
(...) învăţând să gândească propria gândire, şi să trăiască propria simţire şi a altora”.

Din ideea acestei afirmaţii educatorul este îndrumat spre reflexie pedagogică privind statutul şi rolul lui 
astăzi pentru copii şi elevi, privind folosul existenţei şi menirii lui vocaţionale în societate. Aşadar un educator 
competent şi creativ, care este conştient de importanţa sa, motivat în tot ceea ce face şi se mobilizează, nu va 
ignora proiectarea riguroasă a instruirii şi învăţării copiilor, prin planificarea riguroasă a procesului de 
cunoaştere, însuşire şi aplicare şi va opta să meargă pe o cale de gândire şi organizare creatoare a acestor 
demersuri prin intermediul documentelor proiectiv-acţionale, care vor pune în evidenţă condiţiile optime de 
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asimilare a conţinuturilor învăţării, de a concentra eforturile copiilor în rezolvarea sarcinilor primite, prin 
activităţile organizate, dar şi pe cele spontane apărute, prin capacitatea  „de a rezolva personal şi creativ 
sarcinile anevoioase” şi astfel, de a forma copilul în sens creativ.

Unde poate acţiona creativitatea educatorului

Luând forma de activităţi de elaborare, de organizare şi planificare, un educator poate acţiona în 
sens creativ, aducând inovaţii pedagogice care să-i faciliteze optimizarea predării-învăţării conţinuturilor 
specifice ale învăţământului. Se va avea în vedere în acest mod , obţinerea  şi antrenarea unor modificări şi 
schimbări pozitive sub multiple aspecte, unde creativitatea educatorului are teren favorabil, cum ar fi:

•	   schimbări în concepţia de organizare a experienţelor de învăţare cu copilul;
•	   modificări la nivelul metodologiilor de lucru cu copiii adaptate nivelului lor de dezvoltare;
•	   procedee adaptate în relaţia pedagogică;
•	   schimbări în crearea mediului ambiental educaţional;
•	   elaborări de ghiduri metodice, culegeri uzuale, programe educaţionale perfectibile, diferenţiate, 

echipamente şi materiale didactice în concepţie originală;
•	   diversificarea formelor de activităţi extracurriculare şi opţionale cu copii;
•	   crearea formelor de promovare a educaţiei permanente a copiilor dincolo de cadrul restrâns al 

grădiniţei (în familie, în comunitate);
•	   conceperea unor soluţii de abordare cratoare a managementului grupei de copii.
Odată delimitate aceste oportunităţi favorabile actului creator, este important să accentuăm, că 

alegerea variantelor organizatorice şi metodologice optime pentru fiecare situaţie de învăţare cu copiii, ca 
opţiuni creatoare, este condiţionată de dominanta conceptuală şi de stilul educatorului, „de spiritul lui 
practic-creator” şi de perspicacitatea sa pedagogică, aici neexistând „reţete” general valabile a fi preluate 
şi aplicare,  aşteptând rezultate identice în munca didactic, sau în progresul şi succesele copiilor educaţi.

Elemente didactice creative aplicate -  
Repere din activitatea educativă - creatoare personală

Reflectând responsabil, cu seriozitate şi interes faţă de problematica delicată, a ceea ce înseamnă „a fi 
un educator creativ” astăzi, cu o formaţie tehnologică profesională, creativă, în activitatea personală am pus 
un accent permanent pe dezvoltarea potenţialului creativ de care dispun. Am adoptat în acest sens, în conduita 
de specialitate, implicarea în formarea continuă, pentru dezvoltarea practicii actului instructiv-educaţional 
desfăşurat cu copiii preşcolari, prin implementarea unor strategii educaţionale şi didactice adaptate permanent 
noului şi reformei în învăţământ, prin elaborarea de mijloace şi materiale didactice (caiete de lucru, ghiduri şi 
auxiliare didactice) pentru copiii preşcolari, cu eficienţă în procesul de predare-învăţare derulat.

Scopul urmărit prin prisma reflexiilor pedagogice enunţate anterior, este de mare actualitate şi cu 
trimiteri directe la esenţa educaţiei în învăţământul preprimar şi anume: educaţia copiilor în ritm propriu, 
în funcţie de interese şi înclinaţii, spre desăvârşirea propriei lor personalităţi, ca viitori buni şcolari, 
prin facilitatea actului de învăţare spontană şi conştientă în grădiniţă. În această perspectivă am delimitat 
precis aria de acţiune, care mi-a permis să dezvolt permanent caracterul eficient al activităţilor instructiv-
educative desfăşurate cu copii, într-o manieră creativă personală, pe care le prezint succint în continuare:

•	 elaborarea creativă a planificării tematice şi a proiectării didactice a activităţilor de învăţare;
•	 conceperea programelor tematice anuale a activităţilor extracurriculare şi opţionale;
•	 conceperea originală a activităţilor experienţiale (ADE), a celor de dezvoltare personală (ADP) 

şi a celor la alegere (ALA), specifice programei preşcolare, în maniera organizării integrate şi 
interdisciplinare a conţinuturilor abordate;
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•	conceperea metodologiilor de organizare a experienţelor de învăţare cu copiii, pe subiecte de 

interes, integrate în cele ale programei curriculare (proiectele tematice):
1. „O ţară în sărbătoare -Ziua României”
2. „Copacii - aurul verde”
3. „Dinozaurii, animale uriaşe care au dispărut”
4. „Şcoala ne aşteaptă!”

    
•	susţinerea unor activităţi integrate de interes pentru copii, sub generice ca:

1.  „O zi de sărbătoare - 8 Martie”
2.  „Îl aşteptăm pe Moş Crăciun!”

3.  „Vom fi şcolari!”    

   
•	conceperea strategiilor de susţinere a activităţilor opţionale sugerate şi susţinute/acceptate de 

părinţii copiilor:
1. „Pictura, mai mult decât o joacă”
2. „Mânuţe harnice şi pricepute”
3. ,,Arta comunicării prin poveste”
4. ,,Ocrotim natura, protejăm viaţa!”
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•	conceperea şi elaborarea unor caiete de lucru pentru copii şi a unor ghiduri şi îndrumătoare, 

auxiliare pentru educatoare:
1. ,,Matematica, prietena mea” - caiet de muncă independentă cu autocolante, ediţia a 3-a revizuită, Ed. 

Tehno - Art,  Petroşani, ISBN 978-973- 842-68-4, 2009
2. ,,Să învăţăm culorile cu motănel”- caiet pentru educaţie plastică, Ed.Tehno-Art, Petroşani, ISBN 

978-973-1842-16-5, colaborator, 2008 
3. ,,Educaţie plastică”- ghid metodic pentru învăţământul preşcolar, Ed.Tehno-Art, Petroşani, ISBN 

978-973-7779-66-3, colaborator, 2007
4. ,,Modelajul, începutul unei pasiuni”- ghid metodic pentru învăţământul preşcolar, Ed. Tehno-Art, 

Petroşani, ISBN 978-973- 7779-74-8, colaborator, 2007
5.  „În lumea culorilor”- caiet pentru educaţie plastică, Ed.Tehno-Art, Petroşani, ISBN 10973-7779-59-

2; ISBN 13978-973-7779-59-5, 2006
6. ,,Vieţuitoarele şi mediul lor de viaţă”- set de planşe didactice, Ed.Tehno-Art, Petroşani, ISBN 10 

973- 7779-38-X; ISBN 13 978- 973-7779-38-0, 2006
7. ,,Totul despre iarnă”- set de planşe didactice, Ed.Tehno-Art, Petroşani, ISBN 973-7779-08-8, 2006
8. ,,Matematica, prietena mea”, ediţia a II-a revizuită şi completată, caiet de muncă independentă 5-6/7 

ani, Ed.Tehno-Art, Petroşani ISBN (10)973-7779-40-1; ISBN (13) 978-973-7379-40-3, 2006
9. Set de materiale didactice, pentru jocul didactic ,,Ziua şi noaptea” Ed.Tehno-Art, Petroşani, ISBN 

973-7779-31-2, 2005 
10. Caiet de muncă independentă „Matematica, prietena mea”, partea a II-a, Ed.Tehno-Art, Petroşani, 

ISBN 973-7779-09-6, 2005
11. „Caiet de abilităţi practice cu joc şi distracţie”, Ed.Tehno- Art, Petroşani, ISBN 973-7779-01-0, 

2004
12. „Matematica, prietena mea”- caietul de muncă  independentă cu material individual, partea I, Ed. 

Tehno-Art, Petroşani, ISBN 973-7779-07-X, 2004
13. ,,Pictura, mai mult decât o joacă”- ghid opţional şi caiet de lucru, Ed.Emia, Deva, 973-8163-20-X, 

2002
14.  Caiet de lucru manual, Ed.Emia, Deva, ISBN 973-8163- 21-8, 2002

   

http://www.primariahd.ro/images/stories/2008/mihaie1.jpg
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•	elaborarea de programe educaţionale care să răspundă experienţei de viaţă prezente şi viitoare 
a copiilor, acoperind necesitatea activităţii psihomotrice favorabile clasei a-I-a:

1. „Pictura copiilor potenţial creaţie artistică şi de exprimare a valorilor moral-civice”
2. „Jocul copiilor cu linii şi forme”
3. „Din tainele literelor”

   
•	crearea mediului ambiental, estetic şi funcţional, favorizant creativităţii şi iniţiativelor copiilor, 

pentru activităţile de grup şi individuale;

   
•	 iniţierea unor forme de promovare a educaţiei permanente a copiilor dincolo de cadrul grădiniţei:
1. „În familie”
2. „În comunitate” (îndrumându-i spre „Clubul copiilor”; ,,Biblioteca municipală” şi ,,Casa de Cultură” 

în funcţie de abilităţi şi talente: dans popular şi modern, artă plastică, teatru pentru copii, poezie şi proză 
literară etc.).

   
•	conceperea şi elaborarea de mijloace şi materiale didactice auxiliar (trusa educatoarei) în 

concepţie originală, pe care să le manipuleze copiii în actul de învăţare şi în acţiunile de efectuare a unor 
conexiuni, de integrare a unor cunoştinţe şi concepte, îmbinate armonios cu unele momente de potenţial 
de exprimare orală şi artistico-plastică liber-creativă. 

•	mediatizarea şi popularizarea tuturor acţiunilor iniţiate şi a rezultatelor şi succeselor copiilor 
grădiniţei, pentru atragerea interesului părinţilor, de a-şi integra pe viitor copiii în unitatea noastră.
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A.B.C.-UL INTELIGENȚEI EMOȚIONALE –  
MODALITĂȚI DE EDUCARE A COPIILOR DE VÂRSTĂ PREȘCOLARĂ

 
Profesor Valerica Necula 

G.P.P. Fetesti - jud. Ialomita

Inteligenta emotionala este capacitatea personala de identificare si gestionare eficienta a propriilor emotii 
in raport cu scopurile personale (cariera, familie, educatie etc.). Finalitatea ei consta in atingerea scopurilor 
noastre, cu un minim de conflicte inter si intra-personale. Ne-am intrebat adeseori ce ii face pe unii oameni, cu 
un coefficient de inteligenta mediu sau chiar scazut, sa reuseasca in cariera. Ce ii face pe altii, cu un IQ ridicat, 
sa aiba esecuri, sa stagneze in cariera? Raspunsul la acest aparent paradox este modul in care fiecare dintre ei 
isi foloseste inteligenta emotionala (EQ).

Chiar daca o persoana are suficiente cunostinte si idei inteligente, daca nu isi cunoaste si nu reuseste 
sa-si gestioneze emotiile si sentimentele, poate intampina dificultati in incercarea de a-si construe relatiile ci 
ceilalti sau o cariera profesionala de succes. Persoanele cu un inalt grad de autocunoastere isi dau seama cum 
sentimentele lor ii afecteaza, atat pe ei, cat sip e cei din jur.

Dezvoltarea inteligentei emotionale ne permite sa ne punem in valoare aptitudinile intelectuale, 
creativitatea. Ne asigura reusita, atat in plan personal, cat si in plan profesional.

ELEMENTELE EMOTIILOR PERSONALE
1. Cunoasterea emotiilor personale - presupune identificarea si exprimarea lor coerenta, intr-un context 

dat. In orice relatie exprimam informatii. sentimente, fapte, amintiri . Uneori insa, ne este greu sa exprimam 
clar ceea ce vrem sa spunem sau simtim – nu suntem coerenti, iar alteori ne este greu sa intelegem ceea ce ni 
se spune - intentia care se ascunde in spatele cuvintelor.Aceste situatii sunt generatoare de conflict. Pentru a le 
evita, este important sa putem codifica si decodifica mesajele transmise, la nivelul verbal sau non-verbal, astfel 
incat sa transmitem sis a intelegem correct sensul mesajelor.

2. Gestionarea emotiilor - se refera la capacitatea noastra de a alege modalitatea prin care ne vom 
exprima intr-o anumita situatie. Pentru a ne gestiona emotiile este important sa tinem cont de: ce exprimam? 
cum exprimam? cand exprimam? unde exprimam? cui exprimam?.

3. Directionarea emotiilor catre scop
Scopul este criteriul dupa care ne gestionam emotiile. Este important sa tinem cont de ceea ce vrem sa 

facem sau sa obtinem, in mod concret: 
Durata in timp - cand vrem sa atingem scopul
Participanti - de cine avem nevoie
Strategie - ce pasi trebuie urmati
Resurse - de ce avem nevoie 
4. Empatia - este capacitatea de a intui sau de a recunoaste emotiile celorlalti. Empatia nu inseamna sa 

traim emotiile altor personae, ci sa le intelegem pornind de la experientele noastre.
5. Capacitatea de a construe relatii interpersonal positive.
Arta inteligentei emotionale se rezuma in cadrul acestei component. Astfel avem posibilitatea de a ne 

crea propriile relatii folosind elementele mentionate pana acum: ne fixam scopurile, ne canalizam energia si 
emotiile in functie de scop(folosin empatia ca instrument), ne exprimam si identificam emotiile intr-un mod 
coherent. Vom fi constienti de responsabilitatea noastra si a celorlalti in relatiile interpersonal. Acest lucru ne 
va ajuta sa reducem conflictele si sa comunicam eficient.

6. Dezvoltarea increderii in sine
Reusita in activitatea profesionala este strans legata de increderea pe care ne-o acordam noua, dar si 

celorlalti, atunci cand relationam. Increderea de sine presupune cunoasterea propriilor resurse, exprimarea 
clara a nevoilor si dorintelor, acceptarea limitelor si formularea corecta a scopurilor. Constientizarea acestor 
elemente ne permite sa actionam adecvat in situatiile importante din activitatea profesionala. Multe persoane 
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par pline de incredere. De multe ori, insa in spatele acestor masti dezvoltate in timp se ascund frici care 
influenteaza direct performanta profesionala.

Potrivit Federatiei Internationale a Comunitatilor Educative, reforma sistemului de invatamant trebuie 
orientate catre copii, iar educatia in spiritual democratiei si al respectarii drepturilor copilului trebuie sa implice 
si familia. Cadrul didactic, ca formator. Are o influenta puternica in acest sens, in special la varstele mici, 
cand comportamentul imitativ este dominant; daca el dovedeste nediscriminare in respectarea drepturilor si 
stabilirea indatoririlor, iar clasa este un climat democratic, afectiv, copilul isi formeaza mai usor deprinderi de 
comportament in sensul respectarii drepturilor reciproce.

Curiozitatea si receptivitatea specifice primelor etape in educatia copilului constituie factori favorizanti 
in asumarea acestor valori si atitudini.

Daca copilul traieste intre cei care-l aproba, invata sa se placa pe sine insusi.
Daca cei din preajma ii acorda recunoasterea, copilul invata ca este bines a ai un scop.
Daca traieste intr-un mediu care daruieste, copilul invata ce este generozitatea.
Daca un copil traieste intre cei cinstiti si sincere, invata ce inseamna adevarul si dreptatea.
Mediul gradinitei creeaza o atmosfera prielnica, stimulatoare pentru toti copiii.

Flexibilitatea programei determinata de formularea unor obiective cadru, de referinta si a unor 
comportamente care se realizeaza pe intreaga perioada a prescolaritatii in functie de nivelul dezvoltarii copiilor, 
cadrul educational variat si functional prin amenajarea zonelor de interes si nu in ultimul rand, natura relatiilor 
educatoare- copil sunt atuuri care ofera certitudinea ca in aceasta treapta de invatamant poate sa inceapa 
educatia pentru democratie si personalitatea umana.

La varsta prescolara, accentual cade pe educarea copiilor in spiritual cooperarii, intrajutorarii, exprimarii 
libere, responsabilizarii si tolerantei. Pentru a fi eficienta, educatia emotional trebuie sa evite stategiile strict 
expositive si sa utilizeze metode bazate pe actiune si joc. Este necesar sa se asigure stimularea inteligentei si 
creativitatii prin toate mijloacele specifice varstei, valorificarea maximal a functiilor stimulative si formative 
ale jocului, antrenarea copilului in actiunea directa, ca partener active la formarea personalitatii sale.

In continuare voi exemplifica modul in care am contribuit la constientizarea emotiilor copiilor grupei 
mijlocii. Jocurile si exercitiile energizante urmaresc captarea atentiei, exersarea memoriei, buna relationare, 
exprimarea libera a sentimentelor cu o mimica si gestica adecvate, cunoasterea, autocunoasterea, corectarea 
iesirilor negative si observarea perceptiei sociale a copiilor.

“CERCUL NUMELOR” - copiii stau in cerc pe scaunele si fiecare isi spune numele asociindu-l cu 
ceva(plante,animale, fenomene). Astfel, copiii isi cunosc bine numele si se caracterizeaza printr-un cuvant.

“NUMELE SI SCHIMBAREA DE LOC” - copiii stau in cerc pe scaunele. Copilul care nu are scaun, 
merge la un coleg, ii spune numele, da mana cu el si acesta ii cedeaza locul daca a spus corect.

“NUMELE SI STARI EMOTIONALE DIFERITE” - copiii stau in aceeasi formative.Copilul numit 
merge la un coleg spunandu-i numele asa cum i-a soptit educatoarea. Copiii invata sa diferentieze diferite 
stari emotionale( simpatie, suparare, furie, lingusire, porunca, politete), atat din tonul vocii, cat si din mimica 
interlocutorului.

“NOII PRIETENI” - copiii stau in semicerc pe scaune, vorbesc cu colegul din dreapta si cu cel din stanga 
despre familie, ce le place mai mult sa faca, sa manance, ce jucarii au si apoi fiecare isi prezinta vecinii. Este 
un exercitiu de pozitivare prin carese pot corecta iesirile negative. Copiii aud numai lucruri bune unii despre 
ceilalti si sunt stimulate sa fie prieteni, sa se joace impreuna cu jucariile preferate.

“CUM MA SIMT ASTAZI….’’ Dati-le copiilor cate o foaie de hartie si creioane colorate. Rugati copiii 
sa deseneze cum se simt(permiteti copiiilor sa foloseasca orice culoare). La final discutati desenele impreuna 
cu copiii. Incurajati-I sa identifice si sa denumeasca emotiile desenate. Prin aceasta activitate copiii invata:

- Sa identifice correct emotiile proprii si etichetele verbale corespunzatoare.
- Invata despre emotii prin intermediul desenului, o activitate specifica varstei.Nu criticati desenele 

copiilor, important este sa identifice emotia traita.Acceptati si emotiile negative ale copiilor.
“SA NE JUCAM DE-A ASCULTATUL’’ Asezati copiii in cerc. Rugati 2 copii sa vina in fata. Mai intati 
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incurajati copiii mai cociabili sa povesteasca. Astfel cei timizi vor putea urma exemplul colegilor. Fiecare 
copil va trebui sa povesteasca pe scurt despre o activitate, o jucarie sau orice alta preferinta(care este animalul 
tau preferat?,’’ Cu ce iti place sa te joci’’).Incurajati fiecare copil sa povesteasca despre preferintele sale. Apoi 
cereti copilului care l-a ascultat sa descrie ceea ce a spus celalalt. Schimbati rolurile: cel care a vorbit va 
asculta, iar cel care a ascultat va fi cel care va vorbi. Asigurati-va de faptul ca toti copiii au participat la aceasta 
activitate. Prin aceasta activitate copiii invata:

- Exerseaza comportamentele care faciliteaza stabilirea si mentinerea relatiilor de prietenie.
- Invata sa dobandeasca capacitatea de a initia interactiuni specifice varstei.
- Copiii se cunosc mai bine si invata faptul ca o relatie presupune reciprocitate.Folositi acest gen de 

activitati ca modalitate de a face tranzitia de la o activitate la alta. Reamintiti copiilor sa pastreze linistea pe 
parcursul acestei activitati.

“NE JUCAM IMPREUNA’’ impartiti copiii in grupuri de 4-5 copii. Impartiti fiecarui grup imagini 
decupate din diverse reviste si lipici. Spuneti copiilor ca va trebui sa lucreze impreuna si sa lipeasca imaginile 
pe poster. Incurajati copiii sa imparta, sa-si astepte randul, sa ofere sau sa ceara ajutor. Prin aceasta activitate 
copiii invata :

- Sa exerseze comportamentele care faciliteaza stabilirea si mentinerea relatiilor de prietenie.
- Invata sa dobandeasca capacitatea de a se implica in jocurile celorlalti.
- Copiii sunt incurajati sa transfere ceea ce invata in jocul cu parintii si in alte contexte(copii de aceeasi 

varsta). Laudati copiii pentru comportamentele de cooperare manifestate pe parcursul activitatii.Expuneti 
posterele copiilor in sala de grupa sau intr-o alta locatie unde pot fi vazute

“SCHIMBA LOCUL’’ Copiii stau in semicerc pe scaunele. Copilul care nu are scaun merge la un coleg, 
ii spune numele, da mana cu el si acesta ii cedeaza locul daca a ghicit numele. Folositi acest gen de activitati 
ca modalitate de a face tranzitia de la o activitate la alta. Reamintiti copiilor sa pastreze linistea pe parcursul 
acestei activitati. 

Pentru a cunoaste mai bine copiii cu care lucrez(cum sunt tratati in familie, cine le sunt prieteni), pentru 
a-i indemna sa se cunoasca, sa se exprime liber si sa aiba incredere in fortele proprii, am desfasurat urmatoarele 
exercitii cu grupuri de 5-6 copii: ‘’Trei personae importante din viata mea’’, ‘’Cum ma simt cand…..?’’ ‘’Ce-
mi trece prin cap acum?’’, ‘’Cel mai fericit moment din viata mea’’.

Pentru a facilita deschiderea de sine intr-un climat placut am desfasurat jocul
“Rucsaul meu cu calitati’’. Plecati in vacant. Ce calitati aveti si doriti sa le luati cu voi?.
Raspunsurile date de copii le-am dezvoltat in discutiile ulterioare cand i-am invitat sa ne povesteasca de 

ce considera ca ei sunt harnici, curajosi, buni etc. Am incurajat afirmarea acestor calitati si extinderea lor la toti 
copiii din grupa dandu-I exemplu.

Jocurile de rol pe diferite teme determina copiii sa interpreteze diferite statusuri sociale fiind o modalitate 
eficienta de educare a comportamentelor si atitudinilor in spiritual valorilor morale, democratice si sociale. 
Jocuri ca “De-a aniversarea’’, “De-a magazinul’’, “De-a gradinita’’, “De-a doctorul’’, pun copiii in situatia de 
a relationa intre ei, ii activeaza din punct de vedere cognitive, afectiv si motri-actional, ii invata sa negocieze 
in repartizarea rolurilor, sa accepte parerile celorlalti. Interactiunile dintre participani permit autocontrolul 
conduitei, comportamentului, inlaturarea pornirilor negative, dominatoare. Apar situatii problematice care 
favorizeaza intelegerea complexa a situatiei si determina cooperarea, participarea activa a tuturor partenerilor 
in gasirea solutiilor.

Povestirile sunt o forma eficienta de educare a copiilor. Literatura pentru copii abunda de teme in care 
eroii pozitivi dau dovada de toleranta, cooperare, iubire de semeni, curaj, responsabilitate. Ele dezvolta 
creativitatea, conduc la intelegerea statusului si rolului social al personajelor, dezvolta capacitatea de expresie 
a copiilor, provoaca trairi puternice.

Poeziile sunt o forma eficienta de educare a copiilor in spiritul dragostei fata de toti copiii lumii, de 
toate vietuitoarele pamantului, de la cele mai mari pana la cele mai mici, ajutorarii celor fata de suferinta. 
Am selectat continuturi care sa sprijine realizarea acestor obiective: ‘’Doi frati cuminti’’, ‘’Catelusul schiop’’, 
‘’Motanul pedepsit’’ de Elena Farago, ‘’Jucariile’’ de Florin Iordachescu, ‘’Talharul pedepsit’’ de Tudor 
Arghezi. In desfasurarea activitatilor am imbinat diferite tehnici de recitare pentru a antrena toti copiii: in cor, 



41

snur, pe roluri, cu exprimarea ideii versului printr-o miscare.
Povestile, poeziile si povestirile au un rol deosebit in dezvoltarea empatiei copiilor deoarece de cele mai 

multe ori se identifica cu personajele. Aceasta structura complexa este absolut indispensabila educatorului 
pentru a-si simti copiii si pentru a folosi cele mai potrivite metode , tehnici si strategii. In ceea ce ma priveste, 
sunt atenta la interactiunile mele cu copiii: cine se aseaza mereu in apropierea mea, cine evita apropierea de 
mine, cine se ofera mai des sa ma ajute, sa resolve sarcini si cine sta deoparte. In toate activitatile desfasurate 
am antrenat fiecare copil in parte, le-am dat sa resolve sarcini in grup, am cautat sa-i stimulez pe cei timizi sa 
se afirme prin lucrari colective, colaje, picture, puzzle; am stabilit responsabilitati la nivelul grupei: fiecare 
copil isi aduna jucariile cu care se joaca, copii care verifica prosoapele si inchiderea robinetelor, copii care fac 
ordine la Biblioteca, la Coltul papusii, la Constructii.

STRATEGII DE DEZVOLTATE A COMPETENTELOR SOCIO-EMOTIONALE IN RELATIA 
EDUCATOR- COPIL

 
Obtineti informatii despre activitatile preferate si preocuparile copilului.
Ascultati ceea ce spun copiii si incurajatii sa vorbeasca despre ei insisi. Transmiteti mesaje verbale 

si non-verbale consistente. Participati la jocurile copiilor. Oferiti copiilor libertatea de a allege jocurile si 
descrieti actiunile lor. Organizati diferite sectoare de joc si puneti copiilor la dispozitie cat mai mule jucarii. 
Implcati parintii in educatia copiilor:

- Stabiliti sedinte sau intalniri individuale.
- Utilizati carnetelele sau telefonul pentru a informa parintii.
- Organizati activitati in care sa fie implicate si parintii.
- Discutati deschis problemele de comportament impreuna cu parintii.
- Criticati comportamentul copilului si nu copilul.
- Incercati sa obtineti parerea parintelui in legatura cu problema.
- Orientate-va pe identificarea solutiilor.
- Monitorizati impreuna cu parintele progresele copiilor.
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DREPTUL LA FERICIRE

Prof. înv. preşcolar Maria Florentina Romanescu 
Grădiniţa nr. 3 „Step by Step” Tulcea

Oamenii au de obicei un set de ţeluri, valori şi dorinţe. Din punct de vedere biologic şi prin imitare în 
cadrul societăţii, oamenii sunt animale care au un scop, iar acesta este de obicei să supravieţuiască, să nu simtă  
foarte tare durerea şi să fie cât de cât satisfăcut sau mulţumit.

Când ca răspuns la un eveniment declanşator, oamenii se gândesc: „Asta e bine! Îmi place evenimentul 
acesta declanşator”, ei tind să experimenteze consecinţa emoţională a plăcerii şi fericirii şi consecinţa 
comportamentală a abordării (sau a încercării repetate) acestui eveniment declanşator.

Când aceeaşi oameni trăiesc experienţa unor evenimente declanşatoare care în opinia lor le blochează 
sau le sabotează ţelurile, atunci ei reacţionează într-o manieră neplăcută, evitantă. Astfel ei preferă să 
gândească: „Este rău! Nu-mi place evenimentul acesta declanşator” şi trăiesc consecinţe emoţionale de frustrare 
sau nefericire şi consecinţa comportamentală de evitare sau încercare de a evita sau elimină evenimentul 
declanşator. Fiinţa umană are această superbă posibilitate încă de timpuriu, din perioada copilăriei, de a-şi 
putea constata disfuncţionalităţile, de a depăşi  limitele, de a detecta barierele potrivnice şi de a-şi folosi 
potenţialul pentru a se dezvolta şi pentru a funcţiona optim . 

 Să fii copil fericit în această perioadă de dezvoltare a societăţii omeneşti nu e tocmai simplu, dată fiind 
mulţimea de stresori care nu apăreau la generaţiile anterioare şi care pot deveni copleşitori când vin alături de 
problemele generale de dezvoltare şi determină o accentuare a problemelor sănătăţii micuţilor.

Înainte de a fi capabil de a ne învăţa copiii să-şi producă propria fericire, aşa încât să îşi lumineze viaţa, 
ar fi cazul ca noi, educatoarele să fim în stare de acest lucru, să ne luminăm propria viaţă şi fericire. Copiii 
şi adulţii îşi pot creea fericirea dacă îşi asumă răspunderea pentru crearea propriilor sentimente şi dacă se 
raportează la ei înşişi cu respect şi bunătate.

Fiecare dintre noi are puterea de a-şi lumina propria viaţă, dând naştere la propria-i fericire şi satisfacţie, 
deoarece nu trebuie să depindem de ceilalţi pentru a trăi sentimente de căldură şi fericire. În fiecare dintre noi 
se găseşte butonul care ne aprinde lumina în viaţă şi care o poate menţine mereu aprinsă.

Am realizat următorul experiment cu colegele din grădinţă „Cu ochii închişi să se gândescă la trei 
persoane care le fac să se simtă fericite, împlinite, plăcut impresionate.” Răspunsurile lor au gravitat în jurul 
copiilor, partenerilor de viaţă, părinţilor, fără a se  număra şi ele printre cele trei persoane. Ceea ce rezultă că 
depind  de ceilalţi pentru propria fericire şi dezvoltare.

Am aplicat şi copiilor din grupa mea acelaşi experiment sub formă de joc  „De-a visul” la evaluarea 
unei zile. I-am rugat să se gândească la trei lucruri: o persoană,  un obiect şi un moment al activităţii care i-a 
facut fericiţi, impresionaţi. Răspunsurile lor au fost variate şi raportate la cei din din jur.

Stă în puterea noastră, a educatoarelor de a transmite copiilor tehnici de a le lumina vieţile, de a le spori 
fericirea şi plăcerea de a trăi. Îi putem ajuta să-şi aprindă propria flacără discutând cu ei despre cum ar putea 
să devină cât mai fericiţi posibil şi arătându-le că sunt responsabili de propria fericire.

Adesea, pentru copil este dificil să descrie emoţia pe care o simte.  De aceea e necesară utilizarea unor 
strategii care să-l ajute să  exprime cât mai adecvat trăirile. Selectarea dintr-o listă de cuvinte a celor care se 
aplică situaţiei date, desenarea unei imagini, exprimarea prin gesturi a ceea ce simt, utilizarea unor marionete 
sau indicarea pe un grafic a feţelor care exprimă emoţia reprezintă unele strategii eficiente. Jocurile de rol şi 
interpretarea rolului unui personaj din unele povesti utilizate în scop terapeutic (ex. Poveştile raţionale ale 
Virginiei Waters)  pot duce la conştientizarea emoţiei, a unor convingeri sau comportamente.

Poveştile raţionale prezintă  pentru copii modul de a-şi rezolva propriile probleme şi a se dezvolta 
frumos în viitor. Fie că suntem copii sau adulţi, este important să avem un procedeu raţional pe care să-l putem 
utiliza în rezolvarea problemelor. Sunt copii care se enervează imediat şi încep să ţipe, alţii se întristează şi 
încep să plângă, sau să se învinuiască. Sunt totuşi  şi copii care reuşesc să separe nivelul emotiv de cel practic 
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al problemei, focalizându-se apoi pe găsirea, analiza şi aplicarea unor soluţii. Multe din aceste atitudini pe 
care le întâlnim şi la adulţi sunt învăţate de la vârste fragede. Poveştile reprezintă contexte potrivite pentru 
învăţarea rezolvării de probleme de către copii. Sunt o sursă de situaţii problemă care pot fi soluţionate 
împreună cu copiii. Ele pot fi utilizate şi pentru a dezvolta capacitatea copiilor de a privi o problemă din mai 
multe perspective focalizând copiii atât pe emoţii pozitive cât şi pe cele negative deoarece este important ca 
ambele categorii de emoţii să fie recunoscute.  Dezvoltând abilitatea de a percepe o situaţie din mai multe 
perspective, îi vom ajuta pe copii să-şi dezvolte empatia şi să rezolve problemele adecvat.

Poveştile fac parte integrantă din copilăria celor mai mulţi copii. Ele au funcţie ludică şi formativă, 
personajele constituind fie modele de urmat în viaţă pentru fetiţe (ex. Albă ca Zăpada) şi băieţei (ex. Făt-
frumos) fie modele de evitat pentru copii (ex. Zmeul cel rău). Poveştile raţionale  sunt un instrument eficient 
în munca de zi cu zi la clasă şi contribuie la dezvoltarea unor copii sănătoşi şi fericiţi prin câteva moduri:

- Să ne purtăm echitabili cu copiii noştri;
- Să reacţionăm cu calm atunci când copiii sunt nervoşi;
- Să nu-i condamnăm fiindcă îşi exprimă mânia, ci să-i ajutăm să se comporte altfel, fără a-i critica;
- Să-i abilităm să înţeleagă că sunt responsabili pentru crearea propriei enervări şi să-i învăţăm cum să 

transforme enervarea în  iritare sau dezamăgire;
- Să acordăm o atenţie minimă crizelor de furie şi atenţie maximă răspunsurilor calme la frustrare;
- Şi nu în ultimul rând să ne păstrăm simţul umorului atunci când avem de-a face cu un copil furios.
Aspectul nou şi deosebit îl constituie faptul că poveştile raţionale au fost construite de specialişti 

psihologi pe baza unor modele cognitiv-comportamentale. Ele fiind construite astfel încât funcţia formativă să 
fie explorată la maximum.

Prin aceste poveşti se identifică şi se modifică convingerile iraţionale care generează patologie şi 
suferinţă copiilor şi în paralel se asimilează  convingeri raţionale care generează o stare de sănătate psihică, 
emoţională şi comportamentală pentru copii, ajutându-i  să se dezvolte armonios din punct de vedere psihologic. 
Prin conţinutul psihologic integrat în fiecare poveste, se poate contribui la dezvoltarea unor copii raţionali, 
sănătoşi din punct de vedere psihologic, emoţional şi comportamental.

Povestea: „Veveriţele  Maşa, Daşa şi Saşa” facilitează copiilor capacitatea de a rezolva orice problemă 
în mod raţional. Ei au văzut cum au reacţionat veveriţele şi au analizat consecinţele  comportării lor, înţelegând 
că atunci când gândesc raţional este ca şi cum ar „face muşchi la nivelul emoţiilor”.

Veveriţele MAŞA, DAŞA şi SAŞA trăiau odinioară în Marile Păduri, împărţind o locuinţă într-un copac 
bătrân şi trainic. În fiecare toamnă, cozile lor deveneau tot mai stufoase şi blăniţele lor tot mai dese. Atunci 
ştiau că a sosit momentul să pornească ţopăind prin Marile Păduri, în căutare de alune pe care să le mănânce în 
timpul iernii celei grele. Cum nu era destul loc în căsuţa lor în căsuţa lor ca să încapă toate proviziile pe care le 
adunau, ascundeau mare parte din alune într-o scorbură de copac de pe cealaltă parte a pajiştii. Scorbura părea 
pustie şi nelocuită, aşa că era un depozit excelent pentru proviziile adunate.

Într-o zi friguroasă de iarnă, Maşa, Daşa şi Saşa se treziră flămânde, cu lumina soarelui palid ca o 
lămâie, pătrunzând în cămăruţa lor. Se dezmeticiră bine, căscară şi se strecurară din căminul lor cald în frigul 
necruţător al dimineţii.

„Mi-e atât de foame, încât cred că aş fi în stare să mănânc un copac întreg plin de alune”, spuse Maşa, 
plescăind demonstrativ.

„Mie mi-e atât de foame, încât aş mânca un cal” spuse şi Daşa, ţopăind ici acolo.
„Nu vorbi prostii: veveriţele nu ar mânca niciodată un cal - doar suntem vegetariene”, spuse imediat 

Saşa. Şi mai ales nu vom mânca nimic dacă tot stăm aici gândindu-ne la ce am putea mânca”, continuă ea. 
„Hai să ne mişcăm!”

Acestea fiind spuse, Maşa, Daşa şi Saşa porniră de-a lungul pajiştii înzăpezite înspre copacul lor cu 
hrană. Ajungând ele cam la jumătatea drumului, se opriră îngrozite de o privelişte teribilă: niciodată nu le mai 
fusese dat să vadă aşa ceva – atât de uriaş de groaznic de ameninţător… Îşi dădură seama că drumul le era 
blocat de cel mai mare perete de zăpadă pe care l-au văzut vreodată: părea că ajunge până în cer, fără început 
şi cu siguranţă fără de capăt. Problema cea mai mare era, fireşte, că partea cealaltă a zidului le părea de neatins.
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Şi ce credeţi că au făcut ele atunci? Ce vă trece prin minte că ar fi putut face ele? O să vă dau un indiciu: 
au avut fiecare o reacţie diferită şi prin, urmare fiecare a făcut altceva.

Maşa era deja furioasă. Se gândea: „Nu suport să văd zidul acesta de zăpadă în faţa ochilor! Nu ar 
trebui să se afle aici, nici n-a fost aici înainte. Nu suport să nu obţin ceea ce doresc. TREBUIE să ajung la 
alunele acelea! Le merit şi ar trebui să le am. Oricine a pus zidul acesta aici în calea mea ar trebui să fie distrus. 
La ce se va mai ajunge aici pe pajiştea noastră dacă fiecare face după cum îl taie capul? Nu e drept ca zidul 
acesta să fi apărut aici!” În timp ce Maşa gândea astfel, se tot învârtea în cerc până ce ameţi, apoi începu să 
lovească peretele cu lăbuţele şi cu capul provocându-şi ditamai durerea de cap.

Daşa se deprimă gândind: „Este groaznic şi oribil că perete acesta a apărut aici. Este cea mai groaznică 
treabă care mi s-ar fi putut întâmpla! N-o să mai ajung niciodată la alunele acelea. Adică… ce spun eu, probabil 
că nu voi mai ajunge vreodată să mănânc. Peretele va rămâne aici pentru totdeauna, eu voi muri de foame şi 
totul e din vina mea. Ce prostie din partea mea să ascund alunele de partea cealaltă a pajiştii! Ar fi trebuit să-mi 
dau seama că aşa ceva urma să se întâmple!” Daşa era aşa de supărată pe ea însăşi, încât se aşeză în zăpadă în 
faţa peretelui, plângând şi smiorcăindu-se: „Nu-s bună de nimic! Chiar nu-s bună de nimic!”

Saşa începu să-şi spună: „Hmmm, un perete, cât de ciudat! Mi-ar plăcea să nu fie aici, pentru că mi-e 
foame şi aş vrea să mănânc nişte alune, dar la urma urmei e deja aici şi nu văd de ce nu ar trebui să fie aici 
doar pentru că mie nu-mi place. E un ghinion şi nu-mi convine să am perete asta între mine şi alune, dar 
bosumflându-mă din cauza asta nu îl voi face să dispară şi cred că treburile ar putea sta şi mai prost, de fapt.”

Astfel, Saşa decise să accepte că există peretele mai degrabă decât să se încăpăţâneze în dorinţa ei ca 
acesta să dispară, aşa cum făcuse Maşa, sau să facă din prezenţa lui o nenorocire, după cum reacţionase Daşa, 
din cauza şezutului în zăpadă. Era singura în stare să se gândească la ceea ce ar fi făcut în situaţia dată.

Atunci Saşa le vorbi Maşei şi Daşei: „Continuând în felul acesta. Nu faceţi decât să vă înrăutăţiţi 
situaţia! Nu vedeţi că furia sau supărarea vă împiedică să găsiţi o soluţie la problemă?! Terminaţi şi ajutaţi-mă 
la săpat!”

Aşadar Maşa nu a mai lovit peretele şi Daşa s-a oprit din plâns şi toate au început să sape în zidul de 
zăpadă. În timp ce săpau , chiţcăiau un cântec de lucru de-al veveriţelor şi aproape că începea să le facă plăcere 
munca aceasta. Maşa uită de furia ei, Daşa uită de supărare şi Saşa rămase cu mintea trează şi gata de a găsi 
soluţia potrivită. Nu peste mult timp, erau deja de cealaltă parte a peretelui, îmbulzindu-se spre copacul unde 
ascunseseră alunele.

„Poate că totuşi nu vom muri de foame astăzi”, spuse Daşa.
„Da, dar sper să învăţaţi o lecţie din întâmplarea asta”, zise la rândul ei Saşa. „Pentru veveriţe furioase 

sau care se supără, nici alunele nu se scutură! Aşa că dacă vreţi de mâncare, staţi calme şi fiţi raţionale!” 
           ABC-ul terapiei RAŢIONAL - EMOTIVE ŞI COMPORTAMENTALE aplicat pe această poveste cu 
o grupă de preşcolari de 5-6 ani.

Veveriţa MAŞA
A - drumul spre alune era blocat (evenimentul)
B - nu suport să văd zidul de zăpadă în faţa ochilor, nu suport să nu obţin ceea ce doresc (gândurile)
C - a devenit furioasă (consecinţele emoţionale)

Veveriţa DAŞA
A - drumul spre copacul cu alune era blocat de un minte de zăpadă (situaţia)
B - este groaznic şi oribil că peretele acesta a apărut aici (gândurile)
C - deprimare (plânge şi crede că nu este bună de nimic) - (consecinţele)

Veveriţa SAŞA
A - a păţit acelaşi lucru
B - mi-ar plăcea să nu fie aici pentru că mi-e foame dar bosumflându-mă din cauza asta nu-l voi face 

să dispară
C - tristeţe (acceptarea situaţiei şi găsirea unor soluţii)
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Întrebări referitoare la conţinut:
1. Ce credeţi că au făcut veveriţele?
Robi – „au dărmat zidul”; Andrada – „s-au căţărat pe zid”; Bianca – „au dat cu coada şi au dărmat zidul”; 
Claudia – „au escaladat muntele de zăpadă”; Oana – „au ţopăit din creangă în creangă”; Caty – „s-au gândit 
că este mai bine să treacă doar una dincolo  de zid şi să cheme ajutoare”.
2. Câte soluţii aţi putea să găsi pentru această problemă?
Robi – „să cheme ajutoare”; Bianca – „să sape în zid”; Franca – „să nu se mai certe între ele”; Lia – „să 
găsească o cale de rezolvare favorabilă a problemei (să se caţere şi să sară pentru că eu aşa aş face)”; 
Andrada – „să caute mâncare în altă parte”; Caty – „să aştepte sosirea primăverii ca să se topească zăpada”; 
Claudia – „să strige după ajutor la păsări”.
3. Plecând de la gândurile veveriţelor credeţi că şi voi aveţi astfel de gânduri în astfel de  situaţii?
Oana -  „eu nu m-aş da cu capul de pereţi”; Caty –  „mie mi-ar fi teamă”; Alex – „aş fi furios”; Claudia -  „aş 
fi tristă”; Robi – „aş fi calm”.
4. Cum te-ai fi simţit în locul lor? Şi ce-ai fi făcut ca să le ajuţi să se simtă mai bine?
Lia – „M-aş fi simţit tristă. Le-aş spune STOP să se potolească şi le-aş ajuta să sape un tunel”; Theo  – „Eu 
aş fi trist. Le-aş ajuta să dărâme zidul”; Andrada – „Aş fi furioasă ca Daşa şi le-aş putea ajuta să sape în zid”; 
Claudia – „Eu aş fi calmă şi le-aş sfătui să nu procedeze aşa pentru că nu vor rezolva nimic”.

Această poveste ne învaţă cum putem face faţă problemelor pe care le întâlnim în fiecare zi de la nivel 
emoţional la cel practic:

- formularea problemelor cât mai clar şi concret;
- găsirea cât mai multor soluţii alternative posibile;
- examinarea fiecărei soluţii şi căutarea consecinţelor atât pozitive, cât şi negative;
- încercarea cât mai multor soluţii de rezolvare;
- acceptarea problemei dacă nu funcţionează şi focalizarea gândurilor pe altceva;

Ce a simţit Maşa? (furie)
Ce a simţit Daşa? (frică, anxietate, vinovăţie)
Ce a  simţit Saşa? (preocupare, îngrijorare) 
Copiii au învăţat să identifice corect emoţiile şi să achiziţioneze cuvinte care denumesc emoţii, învăţând 

să identifice corect emoţiile şi etichetele verbale corespunzătoare.
Am împărţit copiii în două grupe:
Copiii din prima grupă aveau ca sarcină să identifice reacţiile emoţionale ale personajelor din poveste 

de pe harta emoţiilor.
Copiii din a doua grupă trebuiau să mimeze emoţiile identificate de către cei din prima grupă şi să le 

indice pe harta emoţiilor.
I-am rugat pe copii să identifice în ce măsură personajele din povestea studiată au avut reacţii emoţionale 

diferite faţă de aceeaşi situaţie.
La întrebarea: „Cum te-ai fi simţit în locul lor…?”
Lia, Theo – „m-aş fi simţit tristă/ trist”; Andrada, Tania – „aş fi ca Saşa”; Claudia - „aş fi calmă 

oricum nu rezolv nimic dacă mă înfurii”;  Alex – „aş fi furios”.
La întrebarea: „Ce ai fi făcut ca să le ajuţi să se simtă mai bine?” 
Copiii au avut răspunsuri diferite. Lia - „aş spune STOP, să se potolească şi le-aş ajuta să sape un 

tunel”. Theo – „eu le ajutam la dărâmarea zidului”.
Această activitate le-a permis copiilor să recunoască şi să exprime non-verbal emoţiile, atât personale, 

cât şi a veveriţelor din poveste.
Am aplicat la grupă şi alte poveşti raţionale cum ar fi:
Povestea: „Săndel, peştişorul cel plat!”, îi învaţă pe copii să se accepte, să-şi transforme sentimentul 

de vină (care este un sentiment neproductiv, creat de credinţe iraţionale), într-un sentiment de dezamăgire, de 
regret prin schimbarea gândurilor cum ar fi: „Este groaznic că am făcut o greşeală, sunt un copil oribil care 
ar trebui pedepsit” în „Regret că am făcut o greşeală, accept că sunt imperfect şi acum voi încerca să corectez 
greşeala şi să văd ce pot face ca să nu o mai repet în viitor”. 
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Această poveste ne învaţă cum să ne acceptăm pe noi înşine necondiţionat fără a ne desconsidera şi 
încercând să  ne corectăm greşelile, să ne iertăm şi să nu ne mai comportăm aşa pe viitor. Atunci când ne 
condamnăm, consecinţele emoţionale pot fi furia, vina sau deprimarea.

Copiii trebuie  învăţaţi să se accepte pe ei înşişi urmând nişte paşi cum ar fi:
1. Nu trebuie să le spunem că sunt buni atunci când se comportă bine, deoarece asta nu face decât să le 

întărească ideea că valoarea lor ca persoană este acelaşi lucru cu faptele lor, dar să le arătăm că ne place felul 
în care se comportă.

2. Nu trebuie să utilizăm expresii precum „Mă faci de ruşine”, „O să mă omori într-o bună zi” deoarece 
îi învăţăm să se critice pe sine şi să utilizeze vina pentru a-i manipula pe ceilalţi.

3. Copiii trebuie educaţi să-şi asume responsabilitatea pentru ceea ce fac fără a se învinovăţi pe sine sau 
pe ceilalţi în cazul în care lucrurile merg prost.

4. Copiii trebuie încurajaţi să-şi accepte propriile  sentimente şi greşeli.
În ce  putem transforma furia? În supărare. Vina în regret şi deprimarea în tristeţe. 
Povestea: „Mierla Mirela învaţă cum să nu se năcăjească!” Această poveste ne învaţă cum să ne 

dezvoltăm toleranţa la frustrare. Toate fiinţele umane trăiesc zilnic un oarecare nivel de frustrare deoarece este 
normal ca anumite obstacole să interfereze cu planurile şi cu obiectivele noastre. Nu prezenţa frustrării este 
o problemă ci atitudinea noastră faţă de frustrare, care creează fie sentimente utile şi potrivite fie sentimente 
neplăcute şi nepotrivite.  Abilitatea de a tolera frustrarea poate fi dezvoltată prin creşterea expunerii la frustrare 
şi realizarea faptului că putem să o suportăm şi că disconfortul nu este îngrozitor. Mai ales la grădiniţă, unde 
jucăriile nu sunt întotdeauna suficiente, copiii sunt puşi în  faţa unor situaţii în care să găsească soluţii pentru 
a avea acces la aceeaşi jucărie. Toleranţa la frustrare echivalează cu identificarea unor soluţii adecvate la 
conflicte. Copiii care învaţă să se adapteze la aceste situaţii reuşesc să găsească mai multe soluţii pozitive, nu 
recurg la agresivitate şi manifestă mai puţine reacţii emoţionale negative în relaţiile cu ceilalţi.

Copiii cu dificultăţi în tolerarea situaţiilor de frustrare manifestă crize de furie, agresivitate şi încearcă 
prin orice mijloace să obţină ceea ce-şi doresc. Aceşti copii au dificultăţi în rezolvarea problemelor şi recurg 
mult mai frecvent la agresivitate, ca urmare a faptului că nu-şi reglează emoţiile negative generate de conflicte.

Deşi există diferenţe temperamentale între copii, aceştia nu se nasc cu abilitatea de a tolera neplăcerile, 
aceasta se învaţă în timp.

Pe măsură ce copiii cresc, ei au din ce în ce mai multe oportunităţi de a-şi dezvolta toleranţa la frustrare. 
De câte ori întâlnesc un obstacol în calea scopurilor pe care şi le propun şi sunt încurajaţi să facă faţă situaţiei 
de unii singuri, ei de fapt învaţă să îşi dezvolte toleranţa la frustrare.  Se pot desfăşura o serie de jocuri cum ar 
fi: „La ce să ne aşteptăm când nu respectăm regulile”, „Pălăria magică”, „Cum să încep să mă joc cu altcineva”. 
Vă  prezint următorul  joc: „Acum sau mai târziu”

Obiective:
	Să înţeleagă faptul că uneori pentru a rezolva o problemă este necesar să identificăm momentul potrivit
	Să identifice posibile soluţii la probleme

Am prezentat copiilor 5 situaţii ilustrate în imagini, şi le-am cerut să-mi spună dacă acela este momentul 
în care copiii pot să se comporte într-un anumit fel sau nu.

1. Doamna educatoare scrie ceva într-un caiet. Este un moment bun să o întrerupi ACUM? Ce ai putea 
face?

Bianca: Să nu o întrerupem şi să aşteptăm să termine de scris.
2. Doi adulţi vorbesc. Este un moment bun să îi întrerupeţi ACUM? Ce aţi putea face?
Robi: Aşteptăm să termine de vorbit şi dacă avem ceva de întrebat ridicăm mâna, completează Bianca.
3. Unul dintre colegi îţi povesteşte despre animalul său preferat. Ceilalţi copii pot să vorbească ACUM? 

Ce ar putea face?
Florian: Trebuie să  aştepte să termine colegul lor de povestit şi apoi să spună pe rând despre animalul 

preferat.
Lia: Să nu vorbească atunci când cineva vorbeşte, să îşi aştepte rândul.
4. Un copil plânge şi doamna educatoare îl linişteşte. Este un moment bun să o rugaţi să citească o 

poveste ACUM? Ce aţi putea face?
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Oana: Mie îmi plac foarte mult poveştile dar aş aştepta să se liniştească colegul meu şi apoi o rog pe 
d-na sa citească povestea.

5. Unul dintre colegi s-a lovit la picior. Este un moment bun să-l chemaţi ACUM să se joace cu voi? 
Ce aţi putea face?

Claudia: Aşteptăm să-i treacă, îi punem o compresă şi stăm lângă el să-i alinăm durerea.
Prin această activitate copiii achiziţionează  limbajul necesar rezolvării de probleme şi îşi dezvoltă 

capacitatea de a identifica mai multe soluţii pentru rezolvarea unei probleme adecvate vârstei.
O altă variantă a jocului „Acum sau mai târziu” este de a identifica împreună cu copiii momentele 

potrivite sau nepotrivite pentru a realiza anumite comportamente.
Scenariul I
Theo şi Claudia desenează.
Theo: ACUM ne putem juca?
Claudia: Nu, ACUM desenăm. Ne putem juca MAI TÂRZIU.
Scenariul II
Robi şi Oana învaţă despre cifre.
Robi: ACUM putem să mâncăm?
Oana: Nu, ACUM învăţăm despre cifre, mâncăm MAI TÂRZIU.
Scenariul III
Mama lui Ioan citeşte o poveste.
Alex: E bine să vorbim ACUM când ne citeşte povestea?
Lia: E bine să vorbim MAI TÂRZIU. ACUM facem linişte ca să ascultăm povestea.
Au dat şi copiii exemple de asemenea scenarii:
1.Bianca şi Robi construiesc.
Bianca: ACUM putem picta?
Robi: Nu, ACUM construim şi MAI TÂRZIU pictăm.
2. Florian şi Cristina culeg flori.
Florian: ACUM putem să mergem să mâncăm?
Cristina: ACUM culegem flori, mâncăm mai târziu.
3. Theo  şi Lia prin fluturi.
Theo: ACUM putem să mergem să ne jucăm „De-a doctorul”
Lia: ACUM prindem fluturi. MAI TÂRZIU ne jucăm.
Povestea: „Teama de greşeli a Dorei” o poveste care ne învaţă să schimbăm frica în simplă preocupare

Le-am explicat copiilor că atunci când le este frică şi se gândesc prea mult la nişte pericole care cred ei că 
pândesc în jurul lor, să folosească următoarele tehnici:

1.Tehnica STOP constă în a spune STOP de fiecare dată când se gândesc la lucruri înspăimântătoare care le 
vin în minte. Acesta va întrerupe cursul gândirii pentru o vreme şi o să poată să se gândească la ceva folositor.

2. A doua tehnică este de purta o bandă elastică la încheietura mâinii. Şi dacă sunt absorbiţi de gânduri care 
le produc teamă, să se pişte cu elasticul şi imediat se vor gândi la altceva.

Povestea: „Monstrul cel magnific al lui Ştefan” ne arată cum să evităm capcana furiei şi de ce nu 
este bine să ne simţim furioşi. Uneori este înţelept să lăsăm copiii  foarte mici să-şi exprime furia pentru a se 
linişti. Chiar şi în cazul copiilor mai mari, este greu să te înţelegi cu ei când sunt în mijlocul unei crize furie, 
dar trebuie să aşteptăm până când enervarea copilului scade şi să-l învăţăm cum să facă faţă mai bine situaţie 
data viitoare. Reacţionând cu calm, dar ferm îi oferim copilului un bun model despre cum să facă faţă enervării 
crescând astfel probabilitatea de a se calma în scurt timp. Ca educator trebuie să ne păstrăm simţul umorului 
atunci când avem de-a face cu bun copil furios, aşa putem tolera mai uşor orice situaţie. Nu îi condamnăm 
sau pedepsim pe copii fiindcă îşi exprimă furia, le demonstrăm verbal şi non-verbal că deşi nu ne place 
comportamentul lor, totuşi îi iubim.

Copiii trebuie ajutaţi să facă faţă problemelor pe care le întâlnesc. Adesea şi copiii se supără şi îşi 
creează probleme emoţionale, de aceea trebuie să le şi arătăm cum să-şi rezolve problemele.
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Sugestii:
	Exprimând-şi sentimente faţă de copii, astfel încât ei să le identifice cu mai mare acurateţe şi să fie 

capabili să-şi numească sentimentele proprii şi pe ale celorlalţi.
	Ajutând copilul să înveţe cum să-şi creeze sentimentele, întrebându-i ce gândesc în momentul în 

care îşi exprimă un sentiment.
	Recompensându-i pentru momentele în care reacţionează cu sentimente adecvate.
	Amintindu-le că toate fiinţele umane fac greşeli şi că e neplăcut dar nu „groaznic”, „oribil” sau 

„teribil”, dacă se întâmplă aşa ceva.
	Încurajând copiii să devină „detectivi raţionali” şi să caute exemple de gândire raţională şi iraţională 

în emisiuni TV, cântece cunoscute şi filme… etc.
Terapia raţional-emotivă şi comportamentală EREC este definită ca o „formă ştiinţifică şi umanistă de 

psihologie care susţine că indivizii dornici să muncească asupra lor au un considerabil control, refuzând astfel 
să devină anxioşi, deprimaţi, să se urască, să se înfurie, să-şi plângă de milă în legătură cu aproape orice” 
(Elis ,1987, p.364). Albert Ellis, autorul terapiei raţional-emotive şi comportamentale şi unul din susţinătorii 
de frunte ai gândirii raţionale în acest secol considera că oamenii indiferent de vârstă sau nivel de instruire se 
perturbă ei înşişi într-o măsură mai mare decât sunt perturbaţi de forţe nefavorabile din mediul lor timpuriu 
sau din mediul lor social de mai târziu, dar ei au unica şi remarcabila putere de a înţelege ceea ce au de făcut 
pentru a fi mai puţin nevrotici, a-şi schimba gândurile iraţionale, simţămintele inadecvate şi comportamentul 
disfuncţional, pentru a deveni sănătoşi sub aspect mental şi a putea să se dezvolte conform propriilor obiective” 
(Elis , 1987, p. 364).

Intrând în lumea copiilor înarmaţi cu terapia EREC s-au obţinut rezultate remarcabile. Terapia 
dezvoltată de Ellis se bazează pe asumpţia că ceea ce gândim determină în mod direct ceea ce simţim şi modul 
în care ne comportăm. S-a creat astfel modelul ABC  al problemelor emoţionale pentru a explica relaţia dintre 
evenimente activatoare  A , convingeri B şi consecinţe emoţionale şi comportamentale  C .

Pentru copii ar trebui, trebuie, este imperativ  sunt transpuse în forma expectanţelor, ar trebui să fac 
întotdeauna ce vreau, oamenii ar trebui să mă trateze exact aşa cum vreau eu şi totul în viată trebuie să fie 
întotdeauna corect. Evaluarea valorii este transpusă în judecăţi evaluative: trebuie să fiu perfect, nu trebuie 
să fac greşeli, dacă alţii mă resping sau dacă nu sunt performant înseamnă că sunt un copil lipsit de valoare. 
Nevoile absolutiste reflectă convingeri iraţionale conform cărora totul în viaţă trebuie să fie uşor: nu ar trebui 
să lucrez prea mult sau să fac lucruri care sunt plictisitoare, nu suport disconfortul. Aceste credinţe iraţionale 
au ca rezultat emoţii negative intense, care împiedică copiii să îşi rezolve eficient problemele.

Oferta preţioasă a EREC este cea privind şansa dată copiilor de a interveni asupra lor înşişi. Copiii 
sunt atât de puţin implicaţi în controlul asupra evenimentelor ce le umple viaţa, fiind prea adesea receptori 
ai deciziilor celorlalţi. Ei sunt de cele mai multe ori doar spectatori în destrămarea familiei sau căsătoria 
părinţilor, a dependenţei de alcool al părinţilor, a pierderii veniturilor acestora etc. Prin EREC copiii învaţă 
metode de autocontrol comportamental şi emoţional, fiind ajutaţi să înţeleagă legătura dintre gânduri, emoţii 
şi comportamente. Sunt ajutaţi să facă faţă realist şi funcţional evenimentelor care pot sau nu să determine 
schimbări de viaţă.

Pentru a determina copiii să participe la terapie sunt incluse strategii, jocuri, artă, jocuri de rol, activităţi 
muzicale, poveşti etc.

Intervenţia terapeutică asupra copiilor este mult diferită decât cea asupra adulţilor datorită unor aspecte 
particulare deosebit de importante. La vârsta preşcolară gândirea preoperaţională caracterizează dezvoltarea 
lor cognitivă şi limitează accesarea conceptelor abstracte, dar şi gândirea logică .  Copiii sunt de asemenea 
egocentrici fiind foarte dificil , chiar imposibil să accepte şi să înţeleagă perspectiva celuilalt. Stima de sine 
este destul de dezvoltată şi au tendinţa de a-şi supraevalua abilităţile, crezând ca pot face chiar şi lucruri 
imposibile. Sentimentul de autoeficacitate percepută poate fi folosit ca un atu în terapie. Spre sfârşitul acestei 
perioade se constată şi un bun control al impulsurilor .

Prin terapia raţional-emotivă şi comportamentală  se transpun cunoştinţele de psihologie în forme 
accesibile majoritătii astfel încât, înţelese şi urmate aceste modele să conducă la confort psihic, funcţionalitate 
optimă şi echilibru.       
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„Nici o profesiune nu cere posesorului ei atâta competenţă, dăruire şi umanism ca cea de educator, 
pentru că în nici una nu se lucrează cu un material mai preţios, mai complicat şi mai sensibil decât omul 
în devenire… Ancorat în prezent, întrezărind viitorul şi sondând dimensiunile posibile ale personalităţii, 
educatorul instruieşte, educă, îndeamnă, dirijează, cultivă şi organizează, corectează, perfecţionează şi 
evaluează neîncetat procesul formării şi desfăşurării calităţilor necesare omului de mâine.

Complexitatea mereu crescândă a societăţii contemporane face ca inteligenţa probată în context 
educaţional să fie insuficientă pentru mulţi dintre noi în rezolvarea problemelor cotidiene.

Sunt bine cunoscute cazurile a numeroşi copii, elevi geniali a căror performanţă pe durata şcolarizării 
depăşeşte sensibil reuşitele colegilor lor, dar care nu reuşesc mai apoi să îşi valorifice potenţialul eşuând, 
uneori lamentabil, în plan profesional, prestaţiile lor la locul de muncă le trădează lipsa deprinderilor practice 
şi a celor sociale.

Aşa cum copiii trebuie să atingă un nivel de competenţă la matematică sau educarea limbajului, tot aşa 
trebuie să stăpânească şi abilităţi din domeniul inteligenţei emoţionale, abilităţi esenţiale pentru viaţă, deoarece 
ei trebuie să-şi recunoască şi să-şi eticheteze cu acurateţe emoţiile şi felul în care acestea i-au determinat să 
acţioneze.

S-a dovedit ştiinţific prin 668 de studii de evaluare că dacă îi ajutăm pe copii să-şi îmbunătăţească 
conştiinţa de sine şi încrederea în sine, să îşi controleze emoţiile şi impulsurile supărătoare, să-şi dezvolte 
empatia, răsplata nu va consta doar într-un comportament  îmbunătăţit ci şi în performanţe academice 
măsurabile. Ar trebui să se introducă  în curriculum preşcolar, programe de educaţie raţional-emotivă şi 
comportamentală care să-i ajute pe copii în încercările lor de a-şi  spori productivitatea şi deopotrivă starea de 
bine, să-i  înveţe  să-şi lumineze viaţa, să fie fericiţi  prin puterea gândirii raţionale.
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ
Vine, vine Moș Crăciun!

Profesor învăţământ preşcolar Mirabela Andrei
Grădiniţa nr. 5 Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

         

NIVEL: I (grupa mijlocie ) 
EDUCATOARE: Andrei Mirabela  
UNITATEA DE INVATAMANT: Grădiniţa nr. 5 - Târgovişte
TEMA ANUALĂ: „CU CE SI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM?” 
TEMA PROIECTULUI: „Vine, vine Moş Crăciun”! 
SUBTEMA: „Spiritul Crăciunului”
TEMA ACTIVITĂTII: ,,Să-l ajutăm pe Moş Crăciun!”
TIPUL ACTIVITĂŢII: mixtă:
                                         - DLC (însuşire de cunoştinţe)
                                         - ALA (1 si 2 - consolidare) 
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 
DURATA: 3h    
Categorii de  activităţi: 

    ADP:   Rutine: 

•	 Întâlnirea de dimineaţă – „Am fost cuminte şi îmi doresc să primesc de la Moş Crăciun...”
•	 Salutul, Prezenţa, Calendarul Naturii;
•	 Deprinderi de ordine si disciplină;

                  Tranziţii:  
•	 „10 degeţele” – joc cu text si cânt;

    ADE:
•	 DLC: Educarea limbajului: “Vine ,vine Moş Crăciun”!(lectura educatoarei)

    ALA I: 
•	  Artă: Lip ire – „Brăduţi împodobiţi” (decorăm brăduţi)
•	  Ştiinţă: „Formează perechi între elementele mulţimilor. Colorează mulţimea cu mai 

multe elemente. (corespondenţe) - fişe de lucru
•	 Joc de masă: Puzzle: „Moş Crăciun”   (reconstituire de întreg)

     ALA II:   
•	 „Hora lui Moş Crăciun” – Euritmie 
•	  Cântecele de iarnă                                                  

     SCOPUL ACTIVITĂŢII:
•	 Formarea deprinderii de a audia  cu atenţie un text si a deprinderii de exprimare corectă 

sub aspect lexical, gramatical, stimularea vorbirii coerente si expresive.
•	 Consolidarea deprinderii de a lipi, de a forma perechi între elementele mulţimilor date, 

de a reconstitui imagini
     OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
     ADE  : DLC: (Educarea limbajului):  „Vine, vine Moş Crăciun”! (lectura educatoarei)

•	 Să răspundă corect la întrebările  adresate de educatoare cu privire la textul prezentat.
•	 Să  alcătuiască  propoziţii simple, corecte din punct de vedere gramatical.

    
    ALA I:
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                Ştiinţă:
•	 Să formeze perechi între elementele mulţimilor date; 
•	 Să coloreze mulţimea cu mai multe elemente;

                Joc de masă: 
•	 Să reconstituie din părţi întregul.

                Arta:
                             Să lipească decoraţiunile pe brăduţ;

     ALA II:
 

•	 Să execute corect mişcări sugerate de textul cântecului
•	 Să cânte în grup cântece de iarnă, respectând linia melodică

      STRATEGII DIDACTICE:
1. Metode şi procedee: observaţia, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul, povestirea, 

brainstorming, turul galeriei, aprecierea verbală.
2. Mijloace de învăţământ: Moş Crăciun din carton, reni din carton, glob de plastic, feţe vesele (din 

carton), feţe triste, fişe matematice, creioane colorate, lipici, pensule, brăduţi din hartie colorată, biluţe 
(de plastic, din hârtie creponată, staniol) beteală, puzzle „Moş Crăciun”, steluţe din carton, săniuţe din 
carton, bomboane de ciocolată.

                Bibliografie: 
MECTS  „Învăţământul preşcolar în mileniul III” Editura REPROGRAPH
MEC „Curriculum pentru învăţământul preşcolar” (3-6 / 7 ani), 2009
Revista învăţământului preşcolar nr. 3 – 4, 2011           
                                    

SCENARIUL ZILEI

 
Întâlnirea de dimineaţă debutează cu Salutul, urmat de Prezenţa si de Calendarul naturii. La Noutatea zilei 

le spun copiiilor ca Moş Crăciun o să le aducă daruri frumoase dacă au fost cuminţi. După ce precizează ce-şi 
doresc să primească de la Moş Crăciun, le propun un joc care se numeşte „Globuleţul dorinţelor”. Tranziţiile 
se desfăşoară prin intermediul unui joc cu text si cânt numit: „10 Degeţele” moment în care îi demonstrează 
lui Moş Crăciun că ştiu să se comporte frumos.

La un moment dat, la uşa grupei, se aude un clopoţel si apare o „Crăciuniţă” care aduce o cutie. Solicit 
unui copil să deschidă cutia în care se află o scrisoare de la Moş Crăciun si 4 săniuțe de carton. Din scrisoare 
aflăm ca Moş Crăciun și spiriduşii sunt foarte supăraţi că nu vor trimite la timp darurile pentru copii decât dacă 
îi ajutăm și trecem peste nişte obstacole cu săniuţele pe care ni le-a trimis. Pe prima săniuţă trebuie să staţi toţi 
odată şi aveti ca sarcină să ascultaţi lectura spusă de educatoare „Vine,vine Moş Crăciun” şi să răspundeţi la 
întrebările legate de text. Celelalte trei săniuţe se vor opri la câte un sector. La ŞTIINŢE,vom avea de rezolvat 
nişte sarcini pe fişe matematice, ca să-i demonstrăm lui Moş Crăciun că suntem inteligenţi, formăm perechi 
între elementele celor două mulţimi (om de zapadă - fulg de nea) și colorăm mulţimea cu mai multe elemente. 
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Urmatoarea săniuţă se opreşte la sectorul JOC DE MASĂ unde vom face puzzle cu elemente de Crăciun, iar 
ultima se opreşte la sectorul ARTĂ. Aici vom decora brăduţi de iarnă, lipind cu atenţie biluţele si beteala pusă 
la dispoziţie.

După ce trecem pe la toate centrele vom expune lucrările la panou,vom face un tur al galeriei si aprecieri 
ale lucrărilor. Să-l înveselim pe Moş Crăciun vom cânta cântece de iarnă si vom face o Horă a Crăciunului pe 
fond muzical, sărbatorind că darurile vor ajunge la timp sub brad.
 

EVENIMENTE 
DIDACTICE CONŢINUT ŞTIINŢIFIC

STRATEGII DIDACTICE EVALUARE /
INSTRUMENTE ŞI 

INDICATORI

Metode şi 
procedee

Mijloace de 
învăţământ

1. Moment 
organizatoric

  Se asigură condiţiile necesare 
pentru desfăşurarea în condiţii 
optime a activităţii. Mijloacele 
de învăţământ necesare vor fi 
distribuite în fiecare centru de 
interes.

Întâlnirea de dimineaţă va 
debuta cu  salutul sub forma unor 
versuri:

,,Dimineaţa a sosit,
Toţi copiii au venit,
În cerc să ne adunăm,
Cu toţi să ne salutăm,
A-nceput o nouă zi,
Bună dimineaţa, copii! 

     Salutul este urmat de 
prezenţă:

După ce ne-am adunat
Si frumos ne-am salutat
Colegii ne-am întâlnit,
Cine oare n-a venit?

Calendarul naturii este completat 
de către un copil care se uită 
pe fereastră si spune cum este 
vremea, în ce lună si în ce zi 
suntem.Vor avea loc discuţii 
legate de cadourile de Crăciun 
si vom face un joc numit 
,,Globuleţul dorinţelor”.
Tranziţie “10 Degetele” (joc cu 
text şi cânt)

- conversaţia

- joc muzical

- 
brainstorming

-observarea 
comportamentului
-răspunsuri ale copiilor

2. Captarea 
şi orientarea 
atenţiei

Se realizează printr - un element 
- surpriză : o cutie adusă  de o 
,,Crăciuniţă’’ în care se află o 
scrisoare  şi 4 săniuţe de carton .

- expunerea
- conversaţia

cutie-
surpriză
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3. Anunţarea 
temei şi a 
obiectivelor

Se va face prin intermediul unei 
scrisori trimise de   Moş Crăciun 
care anunţă că nu  mai poate  
aduce cadourile la timp dacă  
nu este ajutat de grupa mijlocie 
, care trebuie să rezolve nişte 
sarcini ,,urcându-se “pe săniuţe.
(la centre)

- expunerea - observarea 
comportamentului

4.Prezentarea 
optimă a noului    
conţinut

(ADE-DLC)

Se prezintă de către educatoare 
niste imagini  sugestive cu  Moş 
Crăciun si reni ,după care este 
redată  lectura,,Vine,vine, Moş 
Crăciun ”. Sunt  puse întrebări 
legate de text:
      -,,Cum se numeşte povestea 
noastră?”
      -,,Cu cine s-a întalnit Moş 
Crăciun într-o noapte in pădure?”
       -,,Cum  l-a ajutat pe 
cerb(ren)”?
       -,,Ce-au făcut lupii”?
       -,, Cum l-a răsplatit cerbul 
pe Moş Crăciun?”
       -,,Ce i-a cerut Moşul în 
schimb?”
       -,,Ce v-a placut cel mai mult 
din poveste şi ce nu v-a placut?”

- povestirea

-conversaţia

-imagine 
cu Moş 
Crăciun
-imagine 
cu reni

- răspunsuri ale 
copiiilor

- răspunsuri ale 
copiiilor

5. Dirijarea 
activităţii 
(ALA I ) 

Sunt prezentate sarcinile fiecărui 
centru: 
Ştiinţă: vor rezolva sarcinile 
de pe fişa  matematică. 
(corespondenţe) 
Joc de masă: vor realiza 
puzzle cu elemente de  iarnă 
(reconstituire de întreg)
Artă: vor decora brăduţul cu 
globuleţe din hârtie  şi beteală 
(lipire)

-exerciţiul

- fişe 
matematice
-creioane 
colorate
-puzzle
-brăduţi de 
hârtie
-pastă de 
lipit
-pensule
-biluţe din 
hârtie  şi 
staniol
-beteală

-capacitatea de 
concentrare
- manipularea 
materialelor şi 
instrumentelor de 
lucru

6. Obţinerea 
performanţei 
(ALA I )

Copiii realizează sarcinile în 
centrul ales.

- lucru 
individual
- exerciţiul

7. Evaluarea 
performanţelor 

Se face aprecierea lucrărilor 
după următoarele criterii:
- respectarea sarcinilor de lucru
- finalizarea lucrărilor
- gradul de implicare în 
activitate

- turul 
galeriei

- aprecieri verbale 
pozitive
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ADP Fiecare copil  se pregateste 
pentru horă si cântat.

 Dirijarea 
activităţii 
(ALA II)

,,Hora lui Moş Crăciun” se 
realizează astfel:
-preşcolarii formază un cerc  
şi se învârtesc în horă pe fond 
muzical(,,Cântec de  Crăciun 
’’-cântat de Stefan Bănică Jr.)
 Cântecele de iarnă  vor fi 
cântate în urmatoarea ordine:
-,,Mii de stele”
-,,Clopoţei,clopoţei”
-,, Moş Crăciun ” - (negativ)

- explicaţia
demonstraţia
- exerciţiul 

-Cd-player
-Cd

- observarea 
comportamentului

- aprecieri verbale

- observarea 
comportamentului

- aprecieri verbale

 Obţinerea 
performanţei 
(ALA II)

Copiii desfăşoară  activitatea  
distractivă  respectând regulile 
impuse de educatoare.

 Evaluarea 
performanţelor

Se fac aprecieri asupra gradului 
de participare şi a respectării 
regulilor .

- aprecieri verbale 
pozitive

Încheierea 
activităţii

În încheiere, copiii sunt 
recompensaţi cu câte o 
steluţă cu fulgişori coloraţi si 
bomboane .

-steluţe 
din carton 
colorat

MATERIALE DIDACTICE

     

MACHETA CU BRĂDUŢI (PRODUSELE OBŢINUTE ÎN URMA ACTIVITĂŢII)
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ACCESIBILIZAREA TRADIŢIILOR ŞI OBICEIURILOR DE CRĂCIUN LA 
PREŞCOLARI - ŞEZĂTOAREA TRADIŢIONALĂ ROMÂNEASCĂ –

TEZAUR DE SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ

Profesor Elena Bărboni
Grădiniţa P.N. „Zori de Zi”

structura P.P. „Floarea Soarelui” Hunedoara

,,Existenţa poporului nostru, ne va aminti veşnic, de colţul de ţară în care ne-am născut, de lada 
de zestre a neamului românesc, cu tot ce are ea mai de preţ: port, dans  şi cântec românesc - adunate cu 
grijă şi dragoste într-un cuvânt sfânt nouă - folclor”.

             
Identificând în decursul anilor de carieră didactică şi ca persoană care am activat într-un ansamblu 

folcloric Hunedorean, timp de peste 25 de ani, pericolele care pândesc folclorul şi arta tradiţională românească, 
în condiţiile epocii moderne, dintre care putem aminti: modernismele din alcătuirea costumelor populare, 
poluarea muzicii populare cu melodii de un gust îndoielnic, îmbătrânirea unor formaţii de folclor (ansambluri 
folclorice) ca medie de vârstă, în special a instrumentiştilor, dispariţia treptată a obiectelor de artă populară 
autentică (de artizanat) în favoarea kitch-ului şi multe alte elemente de prost gust, care ameninţă să polueze 
folclorul tradiţional românesc, am luat, ca pe o datorie de suflet, a oricărui bun român, iniţiativa să ne aducem 
modesta contribuţie la contracararea şi evitarea, măcar în parte, a acestor aspecte, la nivelul copiilor preşcolari 
şi  a şcolarilor mici.

Cu gândul de a nu lăsa să se piardă tot ceea ce are mai frumos şi mai valoros, o naţie binecuvântată de 
Dumnezeu cu harul credinţei, cântării şi simţirii, am decis ca împreună şi alături de părinţii copiilor educaţi, să 
privim din când în când, mai atent şi mai profund în ,,lada de zestre a neamului”, pentru a descoperi comorile 
de spiritualitate nepreţuite şi nepieritoare ale poporului român.

,,Lada de zestre a bunicii
cu stele încrustate în lemn,
timpul pe valuri o poartă
şi-n juru-i ne strângem solemn...”
    (Corneliu Stoica, vol. ,,Toamna scrie simfonii”)
Ne-am propus astfel, ca să scuturăm de praful uitării, costumele populare româneşti; ştergarele, precoiţele, 

împletiturile, covoarele, ca şi oalele şi ulcioarele de lut; să aducem iarăşi în atenţie dansurile populare/jocurile 
noastre nesemuite, din diversele zone ale ţării; să facem să se audă din nou cântecele populare autentice, aşa 
cum numai la noi se auzeau odinioară, când, Lucian Blaga afirma cu mândrie: ,,La noi, se aud întâi cântecele 
şi apoi răsare soarele”.

,,Glas de tulnic se coboară
din al munţilor pridvor,
aducând parfum de doină
şi şoptire de izvor...”
 (Corneliu Stoica ,,Glas de tulnic”)
Celelalte argumente care ne-au determinat să alegem o preocupare atât de generoasă, le vom dezvălui în 

cele ce urmează. 
Pregătirea copilului pentru viaţă, a fost şi este o preocupare de bază a familiei şi a instituţiilor de 

învăţământ, izvorâtă din tradiţiile şi obiceiurile neamului românesc.
Istoria noastră atestă valoarea credinţei românilor, în munca paşnică şi cinstită a omului de la ţară, în 

frumuseţea datinilor şi obiceiurilor specifice fiecărei zone folclorice şi cinstirea lor, prin curăţenia sufletească 
şi comportamentală, ca valori ce ne reprezintă identitatea. Aceste valori şi modele nescrise, dar transmise în 
mare parte prin viu grai (povestiri populare, basme, legende, snoave, proverbe, maxime, cugetări, colinde, 
cântece de voie bună, rugăciuni ş.a.) au format specificul psiho-cultural al grupurilor de locuitori ai diferitelor 
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zone etno-geografice ale ţării. Realităţile acestea, pot explica, măcar în parte, rezistenţa şi abnegaţia românilor 
pentru cinste, dreptate şi adevăr, pentru frumuseţe şi valoare, în ciuda faptului, că în decursul zbuciumatei 
noastre istorii, s-au confruntat cu multe situaţii de criză şi totuşi nu au cedat calamităţilor naturale şi sociale, 
cultivându-şi cu consecvenţă şi sfinţenie valorile nepieritoare ale datinilor, obiceiurilor, credinţelor şi tradiţiilor 
milenare.

Din vatra românească s-au născut virtuţile şi frânele morale, din ea s-a format bogăţia fundamentală 
a ţării - resursa sa umană, cu forţa sa de creaţie şi cu aptitudinile pentru munca de concepere şi realizare 
a elementelor de costum tradiţional românesc, specific diversităţii zonelor geografice în care îşi duc traiul 
românii.

Mândria ,,creşterii limbii româneşti şi-a patriei cinstire” formulată în versul lui Enăchiţă Văcărescu, 
era, este şi va fi, răsunetul sentimentului izvorât din cultivarea limbii materne de către toţi românii.

Cultul pios al limbii române, se uneşte cu sfinţenia cultului religios, într-o unitate de gândire şi acţiune.
,,Limba ce-o vorbim acasă
şi la şcoală şi pe stradă,
are-n ea polen de raze,
şi parfumuri de baladă...”
                            (Corneliu Stoica ,,Laudă limbii române”)
Familia şi grădiniţa/şcoala devin pentru copil, leagănul formării şi dezvoltării tuturor componentelor 

personalităţii: aptitudini, temperament, motivaţie (trebuinţe, interese, scopuri, mijloace, aspiraţii ş.a.) şi caracter 
(convingeri, concepţii, atitudini). Toate practicile folosite în familie şi în grădiniţă şi şcoală, consecinţe ale 
obiceiurilor pământului natal, se constituie ca instrumente educaţionale şi devin treptat, norme educaţionale 
nescrise. 

Sufletul copilului asimilează, chiar şi fără metodă, tot ceea ce are o încărcătură afectivă plăcută. Practica 
ne-a demonstrat, că datinile, obiceiurile şi tradiţiile româneşti, ca evenimente festive, îi produc copilului, emoţii 
pozitive deosebite, prin cântece populare tradiţionale: de voie bună, istorice, patriotice, balade şi colinde, prin 
îmbrăcămintea de sărbătoare/costumele populare, prin dansurile/jocurile populare româneşti specifice fiecărei 
zone etno-geografice a ţării ş.a. 

Toate aceste evenimente, atent pregătite, susţinute şi finalizate în grădiniţă şi şcoală, se fixează în sufletul 
fiecărui participant la astfel de acţiuni şi devin treptat, credinţe care se statornicesc definitiv, ajutându-i pe 
micuţii români, să-şi cunoască locul natal, ţara, obiceiurile, datinile şi tradiţiile ei, pentru ca, apoi, cunoscându-
le şi trăindu-le pe viu, prin implicarea activă în astfel de evenimente (cu o abordare cât mai demnă, mai festivă 
şi de respect pentru tot ceea ce ne reprezintă ca naţie şi tot ce este cu adevărat românesc şi valoros) să înveţe 
să le iubească şi să le preţuiască, ca buni români.

În spiritul celor afirmate anterior, în cadrul şezătorilor organizate în preajma sărbătorilor de Crăciun, am 
încercat facilitarea întâlnirii copiilor preşcolari cu cele mai semnificative „comori de grai şi suflet românesc” 
dintre care amintim:
	GHICITORILE - acest „mijloc” creat de popor pentru a încerca „agerimea minţii” oamenilor;
	PROVERBELE - mostre de înţelepciune şi de evidenţiere a puterii creative, a voioşiei populare şi a 

energiei morale a românilor;
	CÂNTECUL POPULAR - exemplu de frumuseţe şi armonie a textelor lirice şi a melodiei, cât şi 

momente de mângâiere şi alinare în clipele de cumpănă, dar şi de bucurie şi înălţare sufletească;
	COLINDELE - o specie folclorică de origine ţărănească şi de inspiraţie bisericească „recuperată” şi 

reintrodusă în programa grădiniţei, care marchează sărbătoarea de Crăciun şi care mişcă sufletele tuturor 
românilor, din vechime şi până astăzi, în perioada sărbătorilor de iarnă;

	PLUGUŞORUL - cu caracter de urare şi belşug, mai ales pentru rodnicia ogoarelor şi câmpiilor. Fiecare 
pluguşor cuprinde versuri pline de vervă, care urează gospodarilor mult belşug şi sănătate;

	URĂTURILE - sunt însoţite de pocnite de harapnic (bici), clinchete de clopoţei, „răgete de buhai” 
şi sunete de dobă. Nota lor dominantă o constituie întâmplările hazlii şi vorbele de duh. Unele au în 
cuprinsul lor ironia aspră, batjocoritoare la adresa unor trăsături negative de caracter, sarcasmul fiind 
îndreptat deseori împotriva  trândăviei şi inactivităţii, a îngâmfării şi lăudăroşeniei; 
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	OBIECTELE POPULARE, PRODUSE PRIN MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE 
ROMÂNEŞTI - ţesăturile, cusăturile, ceramica, obiectele din lemn, pe care copiii le colecţionează, le 
observă şi le descoperă frumuseţea, le înţeleg utilitatea şi le „recreează”, cu instrumentele şi posibilităţile 
specifice copilăriei;

	COSTUMUL POPULAR - haina de muncă şi sărbătoare a românului de la sate, pe care copiii îl observă 
descoperind: ineditul pieselor, frumuseţea motivelor cusute şi ţesute, aflând despre varietatea modelelor 
de la o zonă la alta a ţării, apoi trăiesc sentimente unice, de fior şi mândrie, când „le poartă” la serbări, 
sau la alte manifestări cultural-artistice;

	DANSURILE POPULARE - mijloace complexe de realizare a educaţiei fizice, dar şi de familiarizare 
a copiilor, cu elemente ale folclorului tradiţional. De la grupa mică la cea pregătitoare, de la paşii simpli, 
până la dificultatea paşilor autentici, dansurile sunt o prezenţă activă în viaţa copiilor, cultivându-le 
gustul pentru frumos, graţie şi armonie.

	ŞEZĂTOAREA  TRADIŢIONALĂ - un obicei drag românilor, care se constituie ca un adevărat 
omagiu, sincer şi cald, la adresa limbii române şi a vorbitorilor ei.
În încercarea noastră de a reînvia aceste obiceiuri tradiţionale ale românilor şi de a  scoate la lumină, 

din sfânta noastră ,,ladă de zestre”, tezaurul inestimabil de spiritualitate românească, păstrat cu multă grijă 
de poporul nostru, orice întâlnire a copiilor noştri cu aceste producţii populare, am pregătit-o atent, în aşa fel, 
încât să fie o reuşită, iar impresiile lăsate să se imprime adânc în sufletul celor mici, constituind începutul unor 
sentimente autentice, care să-i lege treptat, cât mai profund şi durabil, de pământul pe care s-au născut, care le 
este leagăn şi casă, şi de neamul nostru românesc.

Cu credinţa fermă, că  aşa cum afirma Florian Aaron ,,nimic nu poate fi la o naţiune mai scump decât 
începutul său” am considerat, că în mod special, noi, dascălii, avem datoria  sfântă, de nu lăsa să piară, ci de a 
perpetua, această comoară de valori tradiţionale româneşti, care creează adevărate punţi trainice între generaţii.  

În această idee, continuând tradiţia din anii şcolari trecuţi, pentru sebarea de Crăciun, am conceput cu 
mare grijă, un scenariu pentru o serbare-şezătoare, sub genericul ,,Deschide  uşa creştine!”, în care am 
încercat transpunerea în plan real, a tuturor elementelor constitutive ale unei şezători tradiţionale de altădată. 
Încă de la început, am acordat o împortanţă deosebită cadrului în care se va desfăşura întâlnirea noastră cu 
tradiţiile româneşti, a unui ,,interior al unei case de la ţară/a unei gospodării ţărăneşti” care va găzdui şezătoarea 
nostră. Am amenajat astfel, sala de grupă, cu ajutorul copiilor şi a părinţilor lor, asemenea unui interior de casă 
ţărănească, a unor oameni gospodari, în care am aşezat cu grijă, tot ceea ce am adunat, am observat şi am 
recreat în activităţile noastre anterioare: de la prosoape ţărăneşti, trăistuţe, ştergare artizanale, diverse vase din 
lut (ulcioare, căniţe, blide), linguri de lemn, icoane pe sticlă, lemn şi piatră, diverse lucruşoare de mână, cusute 
cu motive populare, geometrice şi florale, vârtelniţe, furci, fuse, covoare ţesute în război, coşuri de nuiele, 
feţe de masă de artizanat şi la loc vizibil, o frumoasă lădiţă de zestre, din lemn lăcuit şi decorată cu motive 
geometrice, sculptate manual.
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Cu aceeaşi grijă pentru autenticitate, am adoptat ca îmbrăcăminte festivă a copiilor şi a educatoarelor (a 
părinţilor care doresc), costumele populare româneşti de zonă, sau pe cele specifice diferitelor zone folclorice 
ale ţării, pe care copiii le-au cunoscut anterior în cadrul activităţilor experienţiale derulate şi le-au îmbrăcat cu 
bucurie şi cu mult drag.

         

Aşa cum se cuvine la români, gazdele (un băiat şi o fetiţă) în casa cărora se va desfăşura şezătoarea, 
îşi aşteaptă cu nerăbdare colindătorii, pentru a-i întâmpina cu voie bună, cu mesele pline de bucate, dar şi 
cu obiecte specifice vieţii de la ţară, care să le fie de folos, la îndeletnicirile pe care oaspeţii le vor alege pe 
parcursul şezătorii. Am căutat astfel, să punem la dispoziţia copiilor-oaspeţi, obiecte şi instrumente cât mai 
adecvate desfăşurării, pe parcursul şezătorii, a unor activităţi relaxante şi a unor ocupaţii specifice oamenilor  
care trăiesc în mediul rural: cusutul ştergarelor, ţesutul covoraşelor, tricotatul unor obiecte de îmbrăcăminte 
călduroasă, torsul lânii cu ajutorul furcii şi a fusului, curăţatul boabelor de porumb de pe ştiuleţi, desfăcutul 
boabelor de fasole din păstăi, vânturatul boabelor de grâu,
 depănatul/adunatul lânii în gheme, sau în sculuri, cu ajutorul vârtelniţei ş.a.
               

Cuvântul de deschidere al educatoarelor, către cei prezenţi la şezătoare, a fost în spiritul  împus de 
evenimentul înălţător pe care cu toţii îl aşteptăm, Crăciunul - Naşterea Domnului, pentru evocarea şi cinstirea 
căruia am organizat întreaga noastră acţiune:

,,Îndrăznim, prin cântec, să vă rostim nu o poveste a vorbei, ci a cuvintelor.
Tot ce este vorbă dispare, se risipeşte dincolo de buze şi într-un nimic.
Cuvântul îşi are obârşia în latinescul ,,cuventum”, ,,înţelegere, împreunare de gânduri şi de fapte”; 

în unele limbi ,,cuventum” însemnă însă şi biserică, mânăstire.
Ceea ce se spune în Biblie: ,,La început a fost cuvântul” nu este o metaforă, ci primul insemn al 

fiinţei, al omului şi al credinţei sale. Dar nu despre cuvânt năzuim să ne rostim în prea plin, ci despre 
Crăciun, cu deznădejdea, că nu o putem face atât cât ar trebui. Numele de Crăciun vine în româneşte, 
din latinescul ,,CREATIO”- ,,a crea, a naşte, a ivi”. Francezii îl derivă de la ,,NATALIS”, adică naştere, 
iar italienii îi spun ,,NATALE”. 

Noi românii, suntem întâi şi singuri care credem în necurmare de gând şi făptuire, în DUMNEZEU 
şi în soarele IISUS, care este cea dintâi şi cea mai pură lacrimă a sa. 
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A colinda înseamnă şi însemna-va de-a pururi, a te călăuzi după stele, a crede fără contenire, că 
dincolo de ele stăpâneşte CEL FĂRĂ DE MOARTE.

Dacă noi colindăm anii noştri, o facem pentru nepătrunsul stăpânitor de dincolo de stele, şi pentru 
luceferii din ochii copiilor noştri. Ei sunt şi fi-vor colindele  noastre, pentru că orice moş, orice bunic, 
orice mamă, orice tată, sunt înainte de toate o biserică, un cuvânt, şi, mai cu neostenită cuviinţă, un 
Crăciun, adică o naştere. Şi dacă avem o lacrimă sub streaşina ochilor, ea este pentru cei care, de 
dincolo, de ieri, de azi şi de mâine, rămân stelele şi colindele noastre.

Nu ştim dacă ceea ce încercăm să rostim este o colindă, nu este nici un cântec, nu este nici un plâns. 
E mai presus de toate, o dalbă mângâiere, pentru tot ceea ce noi suntem pe pâmânt.

  Larg deschideţi poarta
  Sufletelor toate,
  N-am venit să cerem,
  Am venit să dăm.
  Dalbe flori; şi dalbe şi adevărate,
  Ca şi vestea bună, ce vi-o colindăm.
  Flori pe care le-am cules azi-noapte,
  Să rodească-n brazda sufletelor toate.
  Dalbe flori şi iarăşi, dalbe flori de măr!”  
Începutul acţiunii a fost făcut de către copiii-gazde, în acelaşi stil tradiţional, sub forma unei veşti şi a 

unei invitaţii-urare în versuri:
Se-aude iar în lume,
Un zgomot cald şi blând
Al zilei când se-arată
ISSUS iar pe pământ.

Şi iar ne intră-n case,
Cu zvon drag de colindă,
Colindători duc vestea
Că vine Seara Sfântă.

Fie ca drag Crăciunul,
Să vă aducă-n prag,
Căldură şi lumină
Şi-n case, pe cel drag.

S-aveţi iar casa plină,
De zâmbet şi bucate,
Iar sufletul, vă fie,
Mai plin de bunătate.

Când vine Sfânt Crăciunul,
Să vă găsească-n pace,
Cu sănătate multă
Şi suflete curate!

Poftiţi la şezătoare,
Cu noi să colindaţi.

           Ca s-aşteptăm Crăciunul,
       Mai buni şi mai curaţi!

Din acest moment dinamica şezătorii începe să crească, se aud glasurile copiilor colindători care se 
apropie de casa gazdelor, însoţindu-şi colindele cu clinchete de clopoţei şi cu bătăi ritmice de tobă şi strigând 
într-un glas, în faţa uşii clasei/casă, larg deschisă: 

- Primiţi cu colinda?
După răspunsul afirmativ al gazdelor: - Primim, primim şi în casă vă poftim!-

pentru că în tradiţia românească, primitul colindătorilor este echivalentă cu primirea lui Hristos - ceata de 
copii aduce prin colinde ,,buna-vestire” a Naşterii Domnului, ei sunt, în sensul cel mai propriu al cuvântului, 
,,purtători de Dumnezeu”, pentru că în curăţenia şi puritatea lor, Dumnezeu este cu ei şi în mijlocul lor, 
colindând împreună cu ei.

În credinţa populară se crede că Dumnezeu a lăsat colindele pentru ca să îi scape pe oameni de păcate, 
prin pomenirea an de an a numelui cel sfânt, al Domnului.

Pe tot parcursul şezătorii, cei prezenţi, copiii-oaspeţi şi gazdele, lucrează cu hărnicie, desfăşurându-
şi cu multă plăcere şi preocupare munca aleasă. Îndemânarea  şi atenţia cu care aceştia lucrează, ne aduce 
mai aproape realitatea şezătorilor de altădată, de la sate, în care interesul pentru muncă, îmbinată cu petrecerea 
timpului liber din preajma sărbătorilor, într-un mod cât mai plăcut şi mai util, aşa cum numai ţăranii români 
ştiu să o facă, ne-au apropiat, pe toţi cei prezenţi,  de datinile şi tradiţiile de iarnă ale românilor. 



60

                                                          

    

Întregul program al  şezătorii a fost presărat cu: ghicitori, strigături, cântece hazlii, proverbe şi 
zicători, rostite într-o limbă românească cât mai autentică (regionalisme), menite să dea dinamism şi savoare 
întâlnirii gazdelor cu colindătorii lor:
        Pomul bun se cunoaşte după roade, omul  după fapte.
        Unde nu intră soarele pe fereastră, intră doctorul pe uşă.
        Omul face banii, nu banii pe om.
         Lacomul nu zice ajunge, un râu în gură de i-ar curge.
         Minciuna are picioare scurte şi întotdeauna o ajunge din 
urmă adevărul.
          Cine-i harnic şi munceşte, lucrul iute isprăveşte.

Şi un an de mă priveşti, 
Tot pe tine te zăreşti.
Ghiciţi ce este? (oglinda)

Este o fiinţă ciudată, 
        Ţese-o pânză minunată!

Fără iţe, fără spată. 
Ghiciţi ce este? (păianjenul)

Cine-i mititel, într-o ureche
Şi vrednic fără pereche?
                             (acul)

             

După momentele hazlii, în care feciorii le ironizează pe fete, care îşi laudă frumuseţea, interpretând 
cântecul ,,La oglindă”, cu următoarele versuri:

 Toată ziua în oglindă
 Şi gunoiu-i până-n grindă!
 Hai să prindem şase boi,
 Să mai scoatem din gunoi! (feciorii râd)

Este rândul fetelor, ca după ce feciorii interpretează melodia ,,O zis mama că mi-o da!, să le răspundă la 
fel de ironic, amuzându-se: 

 Eeee...dar mai ştim şi noi o vorbă pentru voi!!!
 La plăcinte înainte, la război, înapoi! (fetele râd)

   
Pentru a da un plus de dinamism şezătorii, am introdus pe parcursul derulării ei, câteva jocuri cu text şi 

dansuri populare (Alunelul, Hora  şi Ţarina Abrudului), care au dat ocazia copiilor-oaspeţi să-i invite la joc 
pe invitaţi, întreg programul derulându-se într-o manieră interactivă şi antreanantă.
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             - Haideţi fete şi băieţi,
Care vreţi, care puteţi,
Lângă noi să vă prindeţi,
Într-o horă românească,
Pe câmpia strămoşească,
Cine joacă să trăiască!

 
Încăperea s-a umplut deodată de frumuseţea costumelor populare ardeleneşti, puse în valoare de 

dinamismul şi graţia mişcărilor de dans, executate cu vioiciune şi pricepere de către copiii dansatori. 
Către finalul serbării-şezătoare, ca un prilej de odihnă şi linişte sufletească, de reamintire parcă, a scopului 

pentru care ne-am adunat aici cu toţii, mari şi mici, urmează un moment religios, de rugăciune şi pioşenie, în 
care copiii, cu lumânări aprinse în mână, se roagă Mântuitorului îndelung aşteptat, lui ,,Mesia chip luminos”, 
Fiul cerului şi Domnul pământului, pentru toţi cei dragi lor (părinţi, bunici şi fraţi).  

La sfârşitul şezătorii, se cântă de obicei un colind de încheiere, prin care se urează gazdelor să 
rămână sănătoase la chip şi la suflet şi mereu voioase. Dar bucuria adusă de colindători, nu este ca orice altă 
bucurie trecătoare, ea este ,,până-n vecie”. 

În acest ultim colind, se cere de obicei, plata colindatului, iar gazdele, ale căror coşuri de nuiele, sunt 
pline cu bunătăţi, îi răsplătesc cu generozitate pe colindători cu: colaci, mere (fructe diverse), nuci şi covrigi: 

- Dă-mi gazdă un colăcel,
  Nu mă vezi că-s mititel?
  Dă-mi şi nuci, dă-mi şi parale,
  Ca să cresc, să mă fac mare.
- Ne daţi, ne daţi, ori nu ne daţi!

   

Însă misiunea colindătorilor nu se termină în seara Ajunului şi în cea a Crăciunului.
Odată cu începutul Postului Crăciunului se fac repetiţii pentru obiceiurile de Anul Nou: Steaua, 

Sorcova, Pluguşorul, Jocul caprei, Jocul ursului ş.a. alături de alte obiceiuri tradiţionale, care se derulează 
după datina străbună, până în ziua de Sfântul Vasile.
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Şezătoarea noastră, care a respectat în mare parte, parcursul şi elementele componente ale şezătorilor 
tradiţionale, ce se desfăşurau odată şi se mai desfăşoară uneori şi astăzi, pe la sate, se încheie într-o notă 
optimistă şi veselă, de urări reciproce, pentru petrecerea unui Crăciun liniştit şi fericit, alături de toţi cei 
dragi şi pentru un An Nou mai rodnic şi mai bun.

Din haina iernii, an de an,
Un gând curat adun,
Ca să-l trimit spre toţi cei dragi,
În noaptea de Crăciun.

Trimit spre voi colindători,
Ce-n cântul lor duios,
Vă vor vesti, că s-a născut
Din nou, ISSUS HRISTOS.

Frumos vă fie, cald şi drag,
În casă-vă Crăciunul,
Iar Anul Nou, mai împlinit
Şi rodnic, ca niciunul!

Sfânt Crăciun ne bate-n prag,
Gândul zboară la cel drag,
Să-i dorim pe-aripi de vise.
Zările fie-i deschise!

Pace şi lumină-n gând,
Bucurii noi, rând pe rând,
Sănătate şi putere,
Dragoste şi mângâiere.

Cu drag dorim tuturor,
Tot ce să-mplinească vor,
Să fie mereu iubiţi,
,,La mulţi ani şi fericiţi!”

              
În concluzie, şezătoarea tradiţională, ca o activitate extracurriculară inedită, oferă copiilor momente de 

destindere, recreere şi voie bună, alături de satisfacţiile desfăşurării unor activităţi interactive de grup, într-o 
atmosferă caldă, apropiată, de cooperare şi colaborare, în care unii dintre ei au ocazia să îşi afirme talentele şi 
înclinaţiile, având posibilitatea să fie remarcaţi, se se afirme şi să le fie recunoscute aptitudinile artistice.

Accentuăm în final, că indiferent de caracterul distractiv şi de destindere al şezătorilor, scopul şi 
obiectivele pentru care am hotărât desfăşurarea acestui gen de activităţi extracurriculare, cu diferite prilejuri, 
au fost stabilite cu multă atenţie, pentru ca să le ofere copiilor, şansa integrării într-o societate pusă în slujba 
progresului spiritual şi moral, de care are atâta nevoie omenirea, dar şi pentru ca să aducă beneficii în educarea 
personalităţii viitorilor şcolari, în ascensiunea lor pe drumul anevoios al devenirii - ca buni români. 

Am avut astfel în vedere, în permanenţă, următoarele aspecte: 
	motivarea copiilor de a participa la activităţile de cunoaştere a specificului folcloric local: portul 

popular din Zona Pădurenilor/ Ardeal, a cântecului şi a jocului popular, a unor obiectele tradiţionale 
specifice satelor, a tradiţiilor şi obiceiurilor reprezentative locale; 

	implicarea copiilor în conducerea investigaţiilor în domeniul cultural artistic, asupra elementelor 
despre care sunt stimulaţi să afle mai multe aspecte: grai, cântec, port, dans popular, datini, obiceiuri, 
tradiţii, meşteşuguri; 

	cunoaşterea şi imprimarea unor atitudini de manifestare şi comportament în cadrul activităţilor cu 
specific tradiţional, a modului de interacţiune, comunicare şi cooperare, pe care practicarea acestor 
activităţi le implică;

	sprijinirea copiilor preşcolari, pentru a dobândi un volum de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini, vizând 
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educaţia lor în spiritul folclorului şi a tradiţiei locale autentice, a mândriei pentru apartenenţa lor 
naţională;

	formarea unor atitudini receptive şi activ-participative, de sensibilizare a copiilor în ceea ce priveşte 
arta şi tradiţia populară locală/naţională şi înţelegerea protejării şi conservării acestora;

	prefigurarea unor trăsături moral-afective ale copiilor, interesaţi de viaţa satului, de frumuseţea 
creaţiilor folclorice şi a spectacolului folcloric; 

	imprimarea unor trăsături de personalitate, de mici artişti „colecţionari” şi „creatori” de artă populară;
	combaterea atitudinilor de dispreţ şi dezaprobare a folclorului şi a artei populare autentice, care pot 

duce la pericolul deprecierii şi dispariţiei treptate a acestora.
Fără a constitui un şablon, ne-am propus, ca pe o datorie de onoare, ca toate pericolele care pândesc 

folclorul tradiţional românesc să ne stea permanent în atenţie, intenţionând să păstrăm şi să transmitem 
generaţiilor viitoare, în forme nealterate, toate comorile de frumuseţe ale neamului românesc, dovezi ale 
trecerii peste veacuri, pe acest pământ, ale unui popor unit prin limbă, gândire şi acţiune, prin înclinaţiile sale 
morale şi civice, validate de viaţă, prin cugetările sale adânci, adevărate sinteze de înţelepciune şi adevăr. 

Prin lucrarea de faţă, adresăm invitaţia colegelor noastre din ţară şi tuturor celor ce doresc să ni se alăture 
şi care pot să susţină eforturile noastre în direcţiile mai sus precizate, de a ne aduce împreună, noi dascălii 
împătimiţi de dragostea de ţară şi neam, contribuţia modestă la cunoaşterea de către copiii preşcolari şi şcolarii 
mici şi la valorificarea tezaurului artistic al talentatului nostru popor, cât şi la redimensionarea şi valorizarea 
sentimentului de mândrie al acestora, pentru apartenenţa lor naţională.

Efectele şi rezultatele obţinute până în prezent, ne stimulează să continuăm pe acestă linie demersul 
nostru educativ, cu credinţa fermă:

,,Căci nu e datorie românească mai vrednică de a fi îndeplinită şi nu e osteneală mai de folos, decât 
ca să facem părtaşi pe cei mai tineri, pe cei ce vin după noi, de bunurile sufleteşti moştenite din vechime, 
să li le predăm lor, ca pe o zestre de mare preţ.”

                                                                                                           (George Breazul)

BIBLIOGRAFIE: 
1. Lespezeanu, M., 2007, Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar, Editura S.C. Omfal, Bucureşti;
2. Marian, S., M.,1994, Sărbătorile la români, partea a II-a, Editura Fundaţiei Culturale Române;
3. Rădăşanu, M., Lascu, I.,1969, Dansuri populare din toată ţara, Editura Didiactică şi Pedagogică, 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ
 „CĂLĂTORIE ÎN LUMEA PERSONAJELOR DIN POVEŞTI”

                                                                                                             Prof. Cătălina Petroşanu
                                                                                                         Prof. metodist Daniela Jipa
                                                                                                 Liceul „Gh.M. Murgoci” Măcin
                                                                                                                 Grădiniţa cu P.N. Nr.2

UNITATEA DE INVĂŢĂMÂNT: GRĂDINIŢA NR. 2, MĂCIN
NIVELUL/GRUPA: II/MARE PREGĂTITOARE “FLUTURAŞII”
TEMA: “CUM ESTE/ A FOST ŞI VA FI AICI, PE PĂMÂNT? “
SUBTEMA: “POVEŞTI NEMURITOARE”
FORMA DE REALIZARE:  ACTIVITATE INTEGRATĂ“ (DLC’,DŞ) 
„CALATORIE ÎN LUMEA  PERSONAJELOR  DIN POVEŞTI”                                                                                                            
TIPUL ACTIVITĂŢII: CONSOLIDARE-VERIFICARE DE CUNOŞTINŢE

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:
ADP (ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ):

- Întâlnirea de dimineaţă: “Personajul preferat”
- Rutine “Singurel mă îngrijesc”
- Tranziţii:  “Noi suntem piticii ” , “Dacă vesel se trăieşte”.

ALA 1 (ACTIVITĂŢI LIBER ALESE):
 -  Artă: “Tablouri cu personaje din poveşti” – lipire,decorare
 -  Ştiinţă: “Numără şi arată cifra” - fişă de lucru
 -  Joc de masă: “Scene din poveşti” - puzzle
ADE (ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE):

- ACTIVITATE INTEGRATA - “Călătorie în lumea personajelor din poveşti” 
- (DLC, DŞ) : “Recunoaşterea poveştii!”, „Rezolvare de probleme”!

ALA 2 (ACTIVITĂŢI LIBER ALESE):
- Joc distractiv: “Cursa prinţilor şi a prinţeselor”

SCOPUL ACTIVITĂŢII:
- Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral;
- Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic;
- Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive faţă de sine 

şi faţă de ceilalţi;
- Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
  a) cognitive :

•	 să  utilizeze corect instrumentele de lucru;
•	 să aplice în situaţii noi tehnicile de lucru însuşite pentru a realiza compoziţii originale;
•	 să raporteze corect numărul la cantitate;
•	 să asambleze piesele de puzzle într-o imagine corectă,reprezentând o scenă dintr-o poveste cunoscută;
•	 să participe activ, în spiritul regulilor, jocului şi sa-şi aducă contribuţia la reuşita echipei;
•	 să recunoască personajele prezentate şi poveştile din care acestea fac parte;
•	 să răspundă sarcinilor jocului, formulând propozitii corecte din punct de vedere gramatical;
•	 să rezolve probleme simple după ilustrații;
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•	 să efectueze operații de adunare și scădere în limitele 1-8, cu 1 unitate;
 b) psihomotorii:

•	 să mânuiască corect materialele pentru realizarea temei;
•	 să reprezinte grafic propoziţiile şi cuvintele (linia orizontală lungă pentru propoziţie, linii orizontale 

scurte pentru cuvinte);
•	 să se orienteze corect în spaţiul de lucru;

c) afective:
•	 să manifecte spirit de echipă, încredere în propriile forţe;
•	 să se conformeze regulilor de joc.

STRATEGII DIDACTICE:
 a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observaţia, munca independentă, demonstraţia, 
exerciţiul, problematizarea, diagrama Venn, brainstormingul, jocul.
 b)  Mijloace de învăţământ: imagini cu personaje din poveştile cunoscute, păpuşi, siluete ale personajelor 
din poveşti, lipici solid, carton, coli cartonate colorate, puzzle cu imagni din poveşti, creioane colorate, carioci, 
coli A4, fişe de lucru.
 c)  Forme de organizare: frontală, pe grupuri, individuală.

BIBLIOGRAFIE:

1. “Curriculum pentru învăţământul preşcolar” M.E.C.I., 2008.
2. “Jocuri pentru preşcolari” – Culegere, Editura Aramis, 2005.
3. “Metode interactive de grup - Ghid metodic”, S.Breban, E.Gongea, G.Ruiu, M.Fulga.
4. “Metodica activităţii instructiv-educative în grădiniţa de copii”, Editura Gheorghe-Cartu Alexandru, 

Craiova, 2009.
5. “Revista “Învăţământul preşcolar” nr. 1-2/2010.

SCENARIUL ZILEI

 Întâlnirea de dimineaţă: “Personajul preferat”.
 Copiii se adună în sala de grupă. Activitatea debutează cu întâlnirea de grup între copii şi educatoare, prin 
intermediul salutului de dimineaţă. Copiii sunt salutaţi prin intermediul versurilor:                                         “Dimineaţa 
a sosit
                                                          Toţi copiii au venit
                                                           În cerc să ne adunăm
                                                           Cu toţii să salutăm
                                                           Bună dimineaţa, dragi pitici
                                                           Mă bucur că sunteţi aici
                                                           A început o nouă zi
                                                           Bună dimineaţa, copii!” 
Copiii răspund salutului şi intonează în cor  “Bună dimineaţa”!
Prezenţa se realizează prin aşezarea fotografiilor copiilor prezenţi într-un coşuleţ şi a celor absenţi în alt coşuleţ, 
specificându-se numărul celor care lipsesc.
 Se realizează calendarul naturii: se indică pe plansă unde sunt aşezate cartonaşele pe care sunt scrise 
ziua, luna şi anul în care suntem.
 Se descoperă pe o măsuţă o cutie (în care se află mai multe  cărticele şi un plic) adusă de Cioara 
drăgălaşă care a văzut prin ce au trecut personajele noastre şi a venit azi la noi să vadă dacă şi noi am aflat 
povestea lor.
 Discuţiile în cerc cuprind prezentarea musafirilor, discuţii referitoare la tema săptămânii – personajele 
din poveşti. Le arăt cărticele descoperite în cutie şi  adresez copiilor întrebări despre personajul de poveste 
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preferat. Ne vom juca jocul “Adevărat sau fals”, în care le voi spune propoziţii adevărate sau false despre 
personajele din poveştile cunoscute, iar ei vor recunoaşte în care dintre ele am încercat să-i păcălesc:
 “Scufiţa Roşie a fost mâncată de lup”.
 “Albă ca zăpada a fost salvată de către regină, mama sa vitregă”.
 “Scufiţa Roşie era însoţită în drumul ei către bunică de mama ei”.
 “Mama vitregă vorbea cu oglinda”.
 «Lupul s-a deghizat în bunicuţa Scufiţei Roşii «.
           «Fructul otrăvit pe care l-a mâncat Albă ca zăpada era un măr».
 Vom face tranziţia către activităţile liber alese prin cântecul “Noi suntem piticii”. 
 Astăzi,dragi pitici, vom lucra la trei centre şi anume : la Ştiinţă vom rezolva fişa de lucru “Numără 
şi arată cifra”, la Artă vom realiza “Tablouri cu personaje din poveşti” prin lipirea personajului de poveste 
şi decorarea pe margini cu floricele, tablouri pe care le vom dărui mămicilor de 8 Martie, iar la centrul Joc 
de masă vom realiza “Scene din poveşti” prin  ansamblarea pieselor  de puzzle. După prezentarea sarcinilor 
fiecărui sector, copiii aleg centrul la care vor să lucreze, urmând ca pe parcursul activităţii să aibă posibilitatea 
de a schimba sectorul ales iniţial. La final se realizează evaluarea activităţilor pe centre.
 Se realizează apoi tranziţia:
                                    “Rândul iute să-l formăm

Şi spre baie ne-ndreptăm”

 Se pregăteşte sala de grupă pentru următoarea secvenţă, activităţile pe domeniile experienţiale (DLC şi 
DŞ). După intrarea copiilor în sala de grupă se descoperă materialul aşezat pe măsuţe cu ajutorul căruia copiii 
se împart în două echipe. Se prezintă copiilor sarcina de lucru şi  regulile jocului, se realizează jocul de probă., 
apoi se trece la executarea acestuia de către copii.
 Se face tranziţia către activitatea recreativă “Cursa prinţilor şi a prinţeselor”. prin cântecul “Dacă 
vesel se trăieşte...”. Pentru jocul distractiv, educatoarea explică regulile jocului dupa care copiii încep jocul.
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Demers didactic pentru Activitatea integrată 
 

Evenimentul 
didactic 

Conţinut ştiinţific Strategii 
didactice 

Evaluare 

1. Moment 
organizatoric 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Captarea 
atenţiei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Anunţarea 

temei şi a 
obiectivelor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Aerisirea sălii de grupă. 
- Aranjarea mobilierului. 
-Asigurarea unui climat educational favorabil. 
În cadrul Întâlnirii de dimineaţă, după momentul de 

înviorare, se face prezenţa copiilor (“Ce fluturaşi sunt azi 
prezenţi în sala de grupă?Cine lipseşte?”) - îşi alege fiecare 
cartonaşul cu fotografia sa apoi le aşază întru-un coşuleţ; 
observă câte cartonaşe au mai rămas pe masă şi spun câţi 
copii lipsesc). 

Se completează Calendarul naturii cu datele calendaristice 
(anotimp, anul, luna, ziua), starea vremii. 

 
Se realizează prin deschiderea cutiei  adusă de Cioara 

drăgălaşă  de la Zâna Poveştilor. Le citesc copiilor ce ne scrie 
aceasta în scrisoarea găsită în cutie: 

“Dragi copii, numele meu este Zâna Poveştilor şi domnesc 
peste Împaraţia Poveştilor. Eu îndrăgesc foarte mult copiii şi 
îmi pare rău că nu am reuşit să ajung astăzi în vizită la grupa 
voastră pentru că trebuie să mă întâlnesc cu prietenul meu, 
Spiriduşul şi să discut cu acesta despre bucuriile pe care le 
vom face peste câteva zile tuturor mămicilor cu ocazia 
sărbătorii care se apropie... 

 
Şi pentru că sunt sigură că ştiţi foarte multe poveşti şi că la 

rândul vostru realizaţi  poveşti  asemănătoare la fel de 
frumoase, 

Vă anunţ cu bucurie 
Că azi veţi  face o călătorie. 
Nu veţi călători cu avioane, 
Maşini, vapoare sau autocare 
Azi veţi călători cu mare zor 
În lumea minunată a poveştilor. 
Vă veţi juca,vă veţi distra, veţi cânta 
Dar sigur veţi şi învăţa. 
În acest scop v-am trimis câteva plicuri surpriză pe care le 

puteţi folosi în activitatea voastră de astăzi, activitate ce se 
numeşte “Călătorie în lumea personajelor din poveşti!”. 

Sunt sigură că vă veţi descurca de minune pe parcursul 
întregii activităţi ,iar Spiriduşul,prietenul meu  va avea grijă 
de voi şi va vorbi cu Iepuraşul pentru a vă aduce de Paşti cât 
mai multe cadouri. 

 
Cu drag, 
Zâna Poveştilor.” 
 
Copiii vin cu idei despre ceea ce ar trebui să facem şi, în 

urma colectării părerilor, hotărâm: 
- să realizăm imagini din poveşti prin ansamblarea pieselor 

de puzzle; 
- să rezolvăm fişe de lucru individual; 
- să realizăm tablouri cu personaje din poveşti prin lipire şi 

decorare; 
- să rezolvăm problemele de matematică; 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Frontal; 
Conversaţia; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Frontal; 
Conversaţia; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frontal; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Conversaţia; 
 

 
 
 

Observarea 
comporta-
mentului 
copiilor; 

Corectarea 
ţinutei; 

Plasarea 
corectă a 

elementelor la 
Calendarul 

naturii; 
 

Evaluarea 
orală; 

 
 

Se ascultă 
scrisoarea 
trimisă de 

Zâna 
Poveştilor; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observarea 
comporta-
mentului 
copiilor; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formularea cât 

mai multor 
idei pentru 

desfăşurarea 
activităţii; 
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4. Dirijarea 

învăţării 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Obţinerea 

performanţei şi 
asigurarea 
conexiunii 

inverse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le sunt prezentate copiilor centrele de activitate (ALA1), 
sarcinile specifice fiecărei zone, materialele folosite. 

Centrul Artă: “Tablouri cu personaje din poveşti” – lipire, 
decorare. Copiii primesc câte un carton pe care vor lipi un 
personaj de poveste, apoi vor decora pe margini cu floricele. 
În final, vor expune lucrările pe o măsuţă urmând a fi date de 
8 Martie, mămicilor, în dar. 

Centrul Ştiinţă: “Numără şi arată cifra!” Fiecare copil 
primeşte câte o fişă de lucru. Explic sarcinile de lucru, apoi 1-
2 copii repetă ce au de rezolvat. Dacă totul este clar se trece la 
rezolvarea sarcinilor de lucru. 

Centru Joc de masă: “Scene din poveşti” – puzzle. Copiii 
primesc piesele de puzzle pe care le vor ansambla  pentru a 
realiza imagini din  poveste. 

Vor fi apreciaţi copiii pentru modul cum şi-au desfăşurat 
activitatea, iar după ce fac ordine la centre sunt invitaţi să se 
ridice pentru a ieşi din sala de grupă: 

"Rândul iute să-l formăm 
Şi spre baie ne-ndreptăm". 
 
ADE (DLC şi DŞ) 
Copiii intră în sala de grupă şi se aşază pe scăunelele 

aranjate în semicerc. Pe masa, într-un coşuleţ sunt floricele de 
două culori: roşii şi galbene - astfel încât copiii care extrag 
floricele roşii formează grupa Scufiţei Roşii, iar cei ce extrag 
floricele galbene formează echipa Albei ca zăpada. Astfel, 
jocul se desfăşoară pe două echipe: echipa Scufiţei Roşii şi 
echipa Albei ca zăpada. 

Se va prezenta copiilor sarcina de lucru şi  regulile jocului: 
Un copil al unei grupe vine şi extrage o imagine, pe care o 
arată şi colegilor săi.apoi trece la locul său. Pa baza acestei 
imagini adresez o serie de întrebări. Echipa care răspunde 
corect, primeşte câte o floricică. Câştigă echipa cu cele mai 
multe floricele. 

Executarea jocului de probă. 
De exemplu: 
Prima imagine o  reprezintă pe Scufiţa roşie. 
Din ce poveste face parte imaginea? 
Ce adună Scufiţa roşie? (floricele) 
Cu ce sunet începe cuvântul floricele? 
Cui vrea sa i le dăruiască? 
Câte silabe are cuvântul bunică? 
Alcătuiţi o propoziţie care să conţină cuvântul bunică. 
Câte cuvinte conţine propoziţia? 
(Se reprezintă grafic la tablă). 
Scufiţa Roşie vrea sa afle câte floricele a cules. 
Să mergem la panou pentru a o ajuta. 
Scufiţa Roşie a adunat şase floricele. Apoi a mai găsit încă 

una. Câte flori a adunat Scufiţa? 
Se realizează operaţia de adunare în faţa clasei. 
6+1=7 
După jocul de probă se trece la executarea acestuia de 

către copii. Educatoarea va corecta eventualele greşeli şi va 
mai face precizări pe care le consideră necesare pentru o bună 
desfăşurare a jocului. 

Executarea jocului de către copii. 
Cu ajutorul imaginilor copiii vor rezolva problemele. 
A II-a imagine - "Alba ca zăpada". 
Din ce poveste face parte imaginea? 
Unde a ajuns să locuiască Albă ca zăpada după ce a fost 

izgonită de mama sa vitregă? 
Câte silabe are cuvântul pitic? 

 
Explicaţia; 

Conversaţia; 
 

Exerciţiul; 
Lucrul 

individual; 
Turul galeriei; 

 
 

Conversaţia; 
Exerciţiul; 

Lucrul 
individual; 
Explicaţia; 

Conversaţia; 
Exerciţiul; 

Problemati-
zarea; 

 
 

Frontal; 
Exerciţiul; 

 
 

Frontal; 
 

Surpriza; 
Mâna oarbă; 

 
 
 
 
 

Jocul; 
Mâna oarbă; 

 
Explicaţia; 

 
Conversaţia; 

 
Demonstra-ţia 

 
 
 
 
 

 
Conversaţia; 

 
 
 
 
 
 
 

Exerciţiul; 
 
 
 
 
 

Evaluarea 
orală; 

Aprecieri 
pozitive asupra 

activităţii 
copiilor; 

 
 

Evaluarea 
corectitudi-nii 

realizării 
sarcinilor; 

 
Evaluarea 

capacităţii de a 
duce la bun 

sfârşit 
sarcinile; 

 
 
 
 
 

Observarea 
sistematică a  

comporta-
mentului 
copiilor; 

 
 
 
 
 
 

Evaluare orală; 
 

 
 
 

Formativ-
orală; 

 
 
 

Răspund la 
întrebări; 

 
 
 

 
Transfor-

marea 
problemei într-
un exerciţiu; 

 
 
 
 
 

Evaluare orală; 
Formativ-

orală; 
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Cu ce sunet începe cuvântul pitic? 
Alcătuiţi propoziţii cu cuvântul pitic. Spuneţi câte cuvinte 

conţine propoziţia. 
(Se reprezintă grafic la tablă) 
Într-o zi, din cei şapte pitici unul a rămas la mină, ceilalţi 

întorcându-se acasă. Să o ajutăm pe Albă ca zăpada să afle 
câţi pitici au ajuns acasă. 

7-1=6 
A III-a imagine (un purceluş) - "Cei trei purceluşi". 
Din ce poveste face parte imaginea? 
Cine ar fi vrut să-i mănânce pe purceluşi? 
Câte silabe are cuvântul lup? Care este sunetul iniţial al 

cuvântului lup? Dar final? 
Alcătuiţi propoziţii cu cuvântul lup. Spuneţi căte cuvinte 

are propoziţia alcătuită de voi. 
Pe o pajişte erau 3 purceluşi. Au mai venit 2. Câţi 

purceluşi sunt acum pe pajişte? 
3+2 =5 
A IV-a imagine - "Cenuşăreasa" 
Din ce poveste face parte imaginea? 
Ce şi-a pierdut Cenuşăreasa când a fugit de la bal? 
Câte silabe are cuvântul pantof? Cu ce sunet începe 

cuvântul pantof? 
Alcătuiţi propoziţii cu cuvântul pantof. 
La bal dansau 8 prinţese. Doua au plecat mai devreme. 

Câte prinţese au  rămas la bal? 
8-2=6 
A V-a imagine (o ridiche) - "Ridichea uriaşă" 
Din ce poveste face parte imaginea? 
Care este ultimul animăluţ care vine sa ajute la scoaterea 

ridichii? 
Câte silabe are cuvântul şoricel? 
Care este sunetul iniţial al cuvântului şoricel? 
Alcătuiţi propoziţii cu acest cuvânt. Spuneţi câte cuvinte 

conţine propoziţia. 
Bunicul a pus în grădiniţă o ridiche care a crescut mare cât 

capul omului. Moşul a încercat să o scoată singur dar nu a 
putut. I-au venit in ajutor încă 5 personaje. Câte personaje au 
reuşit să smulgă ridichea? 

1+5=6 
A VI-a imagine - "Mica Sirenă" 
Din ce poveste face parte imaginea? 
Cine era prietenul Micii Sirene în adâncuri ? 
Câte silabe are cuvântul delfin? Cu ce sunet începe 

cuvântul delfin? 
Alcătuiţi propoziţii cu acest cuvânt. Spuneţi câte cuvinte 

conţine propoziţia. 
Pe ţărm, Mica Sirenă a găsit 6 steluţe de mare.Valul a luat 

trei. Câte steluţe au rămas ? 
6-3=3 
A VII-a imagine  (un ied) - "Capra cu trei iezi". 
Din ce poveste face parte imaginea? 
Ce îşi ascute lupul la fierar ? 
Cu ce sunet începe cuvântul limbă? 
Câte silabe are cuvântul limbă? 
Alcătuiţi propoziţii cu acest cuvânt. Spuneţi câte cuvinte 

conţine propoziţia. 
2 iezi se joacă în curte. Mai apare unul. Câţi iezi se joacă 

acum? 
2+1=3 
A VIII-a imagine (fata moşneagului) - "Fata babei şi fata 

moşneagului" 
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70  7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Din ce poveste face parte imaginea? 
Ce primeşte fata moşneagului de la Sfânta Duminică? 
Câte silabe are cuvântul ladă? 
Care este sunetul iniţial al cuvântului ladă? 
Alcătuiţi propoziţii cu acest cuvânt. Spuneţi câte cuvinte 

conţine propoziţia. 
Sfânta Duminică avea în pod 6 lăzi. Dacă fata moşneagului 

a luat o ladă, câte lăzi au rămas în pod? 
6-1=5 
A IX-a imagine (o vulpe) - "Ursul păcălit de vulpe" 
Din ce poveste face parte imaginea? 
Ce i-a cerut ursul, vulpii? 
Câte silabe are cuvântul peşte? 
Cu ce sunet începe cuvântul peşte? 
Alcătuiţi propoziţii cu acest cuvânt. Spuneţi câte cuvinte 

conţine propoziţia. 
Urcându-se în carul cu boi al ţăranului, vulpea aruncă 

prima dată  5 peşti, apoi încă 2. Câţi peşti a dus vulpea în 
vizuina sa? 

5+2=7 
A X-a imagine (un cocoş) - "Punguţa cu doi bani". 
Din ce poveste face parte imaginea? 
Unde a fost aruncat prima dată cocoşul? 
Cu ce sunet începe cuvântul fântână? 
În ce poveste am mai întâlnit fântâna? 
Câte silabe are? 
Alcătuiţi propoziţii cu acest cuvânt. Spuneţi câte cuvinte 

conţine propoziţia. 
Era odată o babă şi un moşneag. Baba avea o găină, şi 

moşneagul un cucoş. Câte păsări aveau amândoi? 
1+1=2 
 
Voi adresa cateva intrebari care solicita gandirea copiilor: 
-Ce s-ar fi intamplat dacă regina o iubea pe Albă ca zăpada 

? 
-Ce s-ar fi intamplat daca iedul cel mare ar fi stiut karate si 

s-ar fi luptat cu lupul? 
-Ce s-ar fi intamplat daca Scufita Rosie ar fi ascultat-o pe 

mama ei si nu ar fi stat de vorba cu strainii (lupul)? 
-Ce s-ar fi intamplat  daca nu ar fi venit printul sa o salveze 

pe Alba ca Zapada? 
 
În a doua variantă a jocului, se va realiza un poster pe care 

se află diagrama Venn (două cercuri care se intersectează). 
Echipa Scufiţelor Roşii va completa cercul roşu al diagramei 
cu personajele din povestea Scufiţa Roşie, echipa Albei ca 
zăpada  va completa cercul verde al diagramei cu personajele 
din povestea Albă ca zăpada şi cei şapte pitici şi amândouă 
echipe vor completa spaţiul galben care intersectează cele 
două cercuri cu elemente asemănătoare celor doăuă poveşti 
(Personaje pozitive şi negative, formula de început şi de 
sfârşit, pădurea, vânătorul). 

 
Se fac aprecieri asupra activităţii. 
-Ce am reuşit să realizăm noi astăzi din ceea ce ne-am 

propus? 
*Am realizat tablouri cu personaje din poveşti; 
*Am rezolvat fişa de lucru la sectorul “Ştiinţă”; 
*Am ansamblat piesele de puzzle; 
Am alcătuit propoziţii, am despărţit cuvintele în silabe; 
*Am rezolvat probleme ilustrate. 
Fiecare echipă numără floricele primite. Câştigă echipa 
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Exerciţiul; 
 

 
 

Conversaţia; 
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6. Asigurarea 
retentiei si a 
transferului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Evaluarea 

activităţii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

8. Încheierea 
activităţii 

carea a acumulat mai multe floricele. Se felicită echipa 
câştigătoare. 

Vom face tranziţia către activitatea următoare prin 
cântecul: “Dacă vesel se trăieşte...”  . 

ALA 2 
Ziua se încheie cu un joc distractiv: “Cursa prinţilor şi a 

prinţeselor”. 
Copiii rîmân împărţiţi în cele două echipe: a Scufiţei Roşii 

şi a Albei ca zăpada. Jocul se desfăşoară în perechi. Se 
stabileşte o linie de start şi un traseu aplicativ. Pe traseu se 
găsesc două scăunele pe care copiii trebuie să le ocolească. 
Fiecare copil trebuie să-şi aleagă un coechipier. Aceştia merg 
împreună, ţinând balonul cu trupurile între ei, fără a-şi folosi 
mâinile. Ei trec printre obstacole, ocolindu-le şi ajungând 
astfel la capătul şirului. Fiecare balon nespart sau nescăpat de 
copii, adus la capătul şirului marchează câte un punct. 

Arbitrez jocul şi ţin evidenţa punctelor. 
Jocul se poate complica, solicitând copiii să transporte 

balonul spate în spate. 
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activitate pe 
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zilei; 
 
 
 

Observarea 
comportament
ului copiilor în 
timpul jocului 

distractiv. 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

„DIN LUMEA CELOR CARE NU CUVÂNTĂ”

Educator: Steluţa Stănciulică 
Grădinița nr. 1 Târgoviște, Dâmbovița

NIVEL: I (grupa mică “Greieraşii veseli”)
EDUCATOARE: Stănciulică Steluţa 
TEMA ANUALĂ: ”CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”
TEMA PROIECTULUI: ”DIN LUMEA CELOR CARE NU CUVÂNTĂ”
SUBTEMA: ”Vieţuitoarele pădurii”
TEMA ACTIVITĂŢII: ”Petrecerea ursuleţului”
TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare de cunoştinţe şi  deprinderi
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
DURATA: 3h
Categorii de  activităţii:
    ADP  : 

•	 Întâlnirea de dimineaţă - “Ne pregătim pentru ziua ursuleţului!”
•	 Tranziţii: ”Ursuleţii s-au trezit, bună dimineaţa”  joc cu text şi cânt

   ADE:
•	 DOS: (Act. practică) “Măşti pentru petrecere” -  lipire cu material textil

    ALA I: 
•	  Bibliotecă: ”Invitaţii pentru petrecerea ursuleţului” - formulare de propoziţii şi semne 

grafice                            
•	 Construcţii: ”Amenajăm pădurea prieteniei pentru petrecere” – construcţii prin alăturare
•	  Ştiinţă: ,,Găseşte invitatul potrivit’’ – sortare de jetoane cu animale sălbatice
                     “Găseşte mama puiului” – fişă de lucru
•	 Joc de rol : “Prăjituri pentru petrecerea ursuleţului”- depr.practic-gospodăreşti – umplem 

prăjituri     
         ALA II:   

•	 Joc de atenţie: “Cine face aşa?”
•	 Joc de mişcare: “Schimbă  prietenul”
•	 Joc liniştitor: “Iepuraşul şi vulpea”

                                                  
SCOPUL ACTIVITĂŢII

•	 Consolidarea cunoştinţelor despre animalele sălbatice din ţara noastră şi a capacităţii de a 
intra în relaţie cu cei din jur respectând normele de comportare civilizată.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE
ADE     DOS: (Act. practică)  “Măşti pentru petrecere” 

•	 Să aplice pasta de lipit pe suprafaţa măştii.
•	 Să lipească firele tăiate pe toată suprafaţa dată, conform indicaţiilor primite.             

ALA I     Bibliotecă:
•	 Să formuleze propoziţii simple.
•	 Să traseze liber linii pe invitaţie.

              Construcţii:
•	 Să alcătuiască pădurea din materialele puse la dispoziţie.
•	 Să selecteze animalele sălbatice aşezându-le în pădure.
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•	 Să alăture piesele lego delimitând padurea.
              Ştiinţă:

•	 Să sorteze jetoane cu animale sălbatice. 
•	 Să realizeze corespondenţe găsind mama puiului.

           Joc de rol: 
•	 Să pregătească prăjiturile respectând normele de igienă şi utilizând corect ustensilele de 

lucru.
•	 Să respecte reţeta ilustrată.

ALA II
•	 Să participe cu plăcere la jocurile distractive.
•	 Să respecte regulile de joc.

                              
STRATEGII DIDACTICE

1. Metode şi procedee: observaţia, conversaţia, explicaţia, expunerea, exerciţiul, demonstraţia, jocul, 
dialogul, aprecierea verbală.

2. Mijloace de învăţământ: fiere tăiate de diferite culori, şablon pentru mască, lipici, şerveţele umede, 
invitaţii în formă de animale, creioane, copaci, piese lego, animale din plastic, animale din pluş, bucăţi 
de polistiren, crenguţe de copaci, jetoane cu animale, planşă, fişe de lucru,  şorţuleţe, boneţi, farfuriuţe, 
cuţite, prăjitură în formă de ursuleţi, dulceaţă de zmeură, dulceaţă de mure.

Bibliografie: 

MECTS  “Învăţământul preşcolar în mileniul III” Editura REPROGRAPH
MEC “Curriculum pentru învăţământul preşcolar”(3-6 / 7 ani), 2009
Revista învăţământului preşcolar nr. 3 – 4, 2010                                                  

SCENARIUL ZILEI

În cadrul întâlnirii de dimineaţă copiii vor descoperii cu surprindere că se află  într-o “pădure”. După  
salut şi  prezenţă,  prin intermediul jocului “Cine lipseşte astăzi din pădure?”, stabilim cum este vremea în 
pădure alegând cartonaşul potrivit la calendarul naturii. Printr-o scrisoare trimisă de animalele din pădure 
copiii află că ursuleţul este foarte supărat deoarece, crede că toate animalele au uitat de ziua lui. Împreună cu 
copiii hotărâm să îi organizăm noi petrecerea. De aceea vom formula propoziţii şi vor scrie invitaţiile pentru 
petrecere (centrul bibliotecă), selectăm invitaţii care vor veni la petrecere (centrul ştiinţă), pregătim prăjituri 
pentru invitaţi (centrul joc de rol), amenajăm pădurea unde dăm petrecerea (centrul construcţii).

Dacă vor să paticipe la petrecere trebuie neapărat să-şi confecţioneze masca.
După ce termină toate pregătirile îşi pun măştile şi pornesc la petrecere, unde sărbătoresc ziua de 

naştere a ursuleţului. La finalul petrecerii ursuleţul le mulţumeşte copiilor şi le dăruieşte, în semn de prietenie  
inimioare din turtă dulce.
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EVENIMENTE 
DIDACTICE CONŢINUT ŞTIINŢIFIC

STRATEGII DIDACTICE EVALUARE / 
INSTRUMENTE 
ŞI INDICATORI

Metode şi 
procedee

Mijloace de 
învăţământ

1. Moment 
organizatoric

  Se asigură condiţiile necesare 
pentru desfăşurarea în condiţii 
optime a activităţii. Mijloacele 
de învăţământ necesare vor fi 
distribuite în fiecare centru de 
interes
Întâlnirea de dimineaţă 
debutează cu salutul “Bună 
dimineaţa, animăluţelor!”
Copiii se vor saluta între ei 
“Bună dimineaţa, iepuraş 
Anne”... “Bună dimineaţa 
ursuleţ Mihnea”
Tranziţie “Ursuleţii s-au trezit, 
bună dimineaţa” (joc cu text şi 
cânt)

- conversaţia

- joc muzical

-observarea 
comportamentului
-răspunsuri ale 
copiilor

2. Captarea 
şi orientarea 
atenţiei

Se realizează printr - un element 
- surpriză : un colet primit de la 
poştaş

- expunerea
- conversaţia

cutie-
surpriză

3. Anunţarea 
temei şi a 
obiectivelor

Se va face prin intermediul unei 
poezii:
“ Animalele pădurii 
Vă roagă pe voi copiii
Să le ajutaţi puţin
Surpriza să pregătim
Pe ursuleţ să bucurăm 
Cu toţii să ne distrăm”

- expunerea - observarea 
comportamentului

4. 
Reactualizarea 
cunoştintelor

Copiii sunt solicitaţi să spună 
cum se pregătesc pentru ziua 
unui prieten.

- conversaţia - răspunsuri ale 
copiilor

ADP Tranziţia către centrele de interes 
se va realiza prin intermediul 
cântecului “Câte unul pe cărare”. 

5. Dirijarea 
procesului de 
consolidare
(ADE-DOS )

Activitatea practică se desfăşoară în 
centrul Artă 
- se intuiesc materialele din care va 
fi alcătuită masca;
- se explică etapele de lucru; 
-se face precizarea că toţi  vor trebui 
să realizeze masca pentru a participa 
la petrecere. 

- conversaţia
- explicaţia

-şablon 
-pastă de 
lipit
-fire de 
diferite 
culori

- observarea 
comportamentului
- înţelegerea 
mesajului transmis

6. Obţinerea 
performanţei  
(ADE –DOS)

- se execută exerciţii de încălzire a 
mâinilor 
- copiii realizează sarcinile 
- toţi copiii realizează masca pentru 
petrecere 

- exerciţiul

7. Evaluarea 
performanţei 
(ADE - DOS)

  Se face aprecierea lucrărilor după 
următoarele criterii de evaluare:
- respectarea sarcinilor de lucru
- finalizarea lucrărilor
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5. Dirijarea 
procesului de 
consolidare 
(ALA I ) 

Sunt prezentate sarcinile fiecărui 
centru: 
Bibliotecă: vor realiza invitaţia 
pentru petrecere 
Ştiinţă: vor sorta şabloane cu 
animale sălbatice şi vor găsi pe fişă 
puiul corespunzător mamei. 

Joc de rol: vor pregăti prăjituri 
pentru petrecere 

Construcţii: realizează pădurea în 
care se va da petrecerea având la 
dispoziţie diverse materiale.

-exerciţiul

- invitaţia, 
creioane
- şabloane 
cu  
animale, 
fişă de 
lucru
- biscuiţi, 
dulceaţă
- piese 
lego, 
animale 
din 
plastic, 
animale 
din pluş, 
crengi, 
polistiren

-capacitatea de 
concentrare
- manipularea 
materialelor şi 
instrumentelor de 
lucru

6. Obţinerea 
performanţei 
(ALA I )

Copiii realizează sarcinile în centrul 
ales.

- lucru 
individual
- exerciţiul

7. Evaluarea 
performanţelor 

Se face aprecierea lucrărilor după 
următoarele criterii:
- respectarea sarcinilor de lucru
- finalizarea lucrărilor
- gradul de implicare în activitate

- aprecieri verbale 
pozitive

ADP Fiecare copil îşi ia masca şi se 
fac pregătirile pentru începerea 
petrecerii

5. Dirijarea 
procesului de 
consolidare 
(ALA II)

Se vor desfăşura jocurile distractive:
“ Cine face aşa?”- reguli de joc:  
copilul numit de mine imită un 
animal, va numi un alt copil care va 
trebui să ghicească, dacă cel numit 
ghiceşte va imita şi el un animal. 
Copilul care nu va ghici va primi o 
pedeapsă.
“Schimbă  prietenul”- fiecare copil 
ţine în mână un animal preferat cu 
care va dansa, la comanda schimbă, 
va trebui să schimbe cu alt coleg 
animăluţul, cel care nu va reuşi 
să schimbe va primi o pedeapsă 
hazlie.“
“Iepuraşul şi vuplea” copiii sunt 
aşezaţi pe covor în semicerc, va 
pleca primul iepuraşul din mână 
în mână de la un copil la altul şi 
nu va trebui să se întâlnească. In 
momentul în care se întâlnesc în 
mâna unui copil acela va ieşi din 
joc.

- explicaţia
-demonstraţia
- exerciţiul 

- iepuraş, 
vulpe

- iepuraş, 
vulpe, 
veveriţă, 
căprioară, 
cerb, 
ursuleţ din 
pluş

- observarea 
comportamentului

- aprecieri verbale

- observarea 
comportamentului

- aprecieri verbale
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6. Obţinerea 
performanţei 
(ALA II)

Copiii desfăşoară jocurile 
respectând regulile de joc

7. Evaluarea 
performanţelor

Se fac aprecieri asupra gradului de 
participare şi a respectării regulilor 
de joc.

- aprecieri verbale 
pozitive

8. Încheierea 
activităţii

În încheiere, ursuleţul le mulţumeşte 
copiilor pentru petrecerea 
organizată, şi le dăruieşte inimioare 
din turtă dulce în semn de prietenie.

inimioare din 
turtă dulce

IMAGINI DIN ACTIVITATE
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PARTENERIATUL ȘCOALĂ – FAMILIE: ATITUDINI, VALORI, 
COMPORTAMENTE, EFICACITATE

                              
                                                                    Educatoare Daniela Nicoleta Niţă 

                                                                    Grădiniţa Inocenţa Găeşti - Dâmboviţa

Încă de la începutul secolului trecut, Kant - urmărind un proiect de emancipare a condiţiei umane - scria: 
„Părinţii care au primit ei înşişi o educaţie sunt deja nişte modele după care se îndreaptă copiii. Dar pentru 
a-i face pe aceştia mai buni, este necesar să facem din pedagogie un studiu; altfel nu este nimic de sperat de 
la dânsa, iar educaţia este încredinţată unor oameni cu pregătire rea” (Kant, Im. 1992, p.15). Spre sfârşitul 
aceluiaşi secol, Eminescu - cu genialitate si profunda simţire - nota: „Astăzi, ca totdeauna, ei (n.n. - adică 
„speculanţii frumoaselor principii”, care în locul unei legi pentru întemeierea instrucţiei generale au urzit o 
cabala”) striga: „răspândirea luminii si culturii în masa poporului”; în vremea aceasta însa poporul dacă ar fi 
întrebat, le-ar răspunde: „boieri dumneavoastră, lumina ca lumina, nu zicem ca nu-i bună; dar, până una alta, 
daţi-ne mijloace de hrană, scăpaţi-ne de biciul administraţiei” (Eminescu, M. 1991, p.156). Din perspectiva 
istorică, educaţia părinţilor - ca si educaţia (poporului) în general - apare necesara, atât pentru creşterea si 
educarea copiilor, cât și ca o cale de emancipare spirituală şi socială, ca un vector al democratizării educaţiei 
şi societăţii. 

Atunci când părinţii, elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, 
se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute 
ca o componentă esenţială în organizarea şcolii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate doar 
o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. În ţările dezvoltate, cu 
deosebire pe continentul nord-american, parteneriatele şcoala-familie-comunitate sunt esenţiale în procesul 
de educaţie a elevilor şi în succesul lor la şcoală. Dovada o reprezintă faptul că Departamentul de Educaţie 
al SUA are un subsecretar de stat pentru servicii comunitare şi parteneriate şi un director pentru parteneriate 
educaţionale şi implicare a familiei. De asemenea, la nivelul fiecărui stat şi district al organizării administrative 
americane se găsesc responsabili oficiali care se ocupa de servicii educaţionale comunitare. În fiecare ţară din 
Uniunea Europeana există structuri formale organizate de participare a părinţilor în sistemul educaţional. 

Legislaţiile şi proiectele de reformă educaţională ale anilor ’90 au definit în majoritatea ţărilor noi legi 
referitoare la participarea parentală în sistemele educaţionale. Autonomia şcolilor şi participarea părinţilor la 
gestiunea lor se afla în centrul dezbaterilor şi legislaţiilor actuale.

Accelerarea transformărilor sociale, democratice, emanciparea femeii (la preocupările materne şi 
gospodăreşti adăugându-se preocupările profesionale şi de studiu), modificarea statutului copilului, dispersia 
familiei, încercarea de a restitui prestigiul educaţiei familiale (pe care l-a avut până la introducerea învăţământului 
obligatoriu), progresele sociologiei şi psihologiei, precum şi alte cauze au dus la înţelegerea faptului că orice 
sistem de educaţie rămâne neputincios dacă se izbeşte de indiferenţa sau de opoziţia părinţilor. Şcoala capătă 
astfel o misiune suplimentara. „Deoarece axa directoare a civilizaţiei occidentale este înaintarea persoanei spre 
mai multă libertate şi fericire, înaintarea societăţilor spre mai multă înţelegere şi justiţie... şi dat fiind demisia 
unui număr de părinţi şi faptului că un număr crescând de copii vin fie din familii destrămate, fie din medii 
analfabete şi o comunicare între părinţi şi copii nu se face întotdeauna foarte bine (părinţi născuţi într-o lume 
aproape imobilă încă, au copii care sunt născuţi într-o lume bulversată), pentru toate aceste motive şcoala are 
în sarcină o misiune suplimentară” (Domenach, J.M., 1989). 

Analiza realităţilor şcolii noastre în intervalul de timp de după 1989, ne-a condus spre o generalizare de 
ordin teoretic şi anume aceea că metoda de lucru a şcolii cu părinţii trebuie să aibă la bază unificarea întregului 
ansamblu de măsuri care contribuie la educaţia copiilor în spiritul „drepturilor omului” pentru afirmarea deplină 
a personalităţii fiecăruia, potrivit potenţialului său nativ şi al mediului familial şi social creat în etapa actuală.

O problemă stringentă pentru România o reprezintă responsabilitatea locala pentru calitatea educaţiei si 
succesul şcolar, care reclamă căi diferite de stabilire a relaţiilor de colaborare între şcoli, familii şi comunităţi. 
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Avem în vedere ca şcolile de toate gradele sunt organizaţii responsabile pentru educaţia formala a copiilor şi 
adolescenţilor. Şcolile care duc la bun sfârşit mult mai eficient această responsabilitate se considera pe ele 
însele și elevii lor ca parte a sistemului social ce include familiile şi comunităţile. 

Cercetările desfăşurate în Statele Unite şi în unele ţări din Europa arată că atunci când şcolile, familiile 
şi comunităţile lucrează împreună ca parteneri, beneficiarii sunt elevii.

Parteneriatele dintre şcoli, familii şi comunităţi pot:
(a) ajuta profesorii în munca lor;
(b) perfecţiona abilităţile şcolare ale elevilor;
(c) îmbunătăţi programele de studiu şi climatul şcolar; 
(d) îmbunătăţi abilităţile educaţionale ale părinţilor; 
(e) dezvolta abilităţile de lideri ale părinţilor; 
(f)  conecta familiile cu membrii şcolii şi ai comunităţii;
(g)  stimula serviciul comunităţii în folosul şcolilor; 
(h) oferi servicii şi suport familiilor; 
(i) crea un mediu mai sigur în şcoli. 

Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să  aibă succes 
la şcoala şi, mai târziu, în viaţă. 

În educarea părinţilor cu copii mici, un rol deosebit au instituţiile de puericultură pentru îngrijirea 
medicală, fizică a copiilor; se impune colaborarea educatori (psihopedagogi) - părinţi în adaptarea copiilor la 
grădiniţă şi la şcoală. 

În ceea ce priveşte relaţia şcoală-familie se impun deschideri oferite părinţilor privind aspectele şcolare, 
psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. Se cunosc următoarele forme mai importante de 
organizare (instituţionalizată) a educaţiei părinţilor şi a colaborării şcoală-familie: asociaţii ale părinţilor (şi 
profesorilor) care au o largă libertate de iniţiativă (au apărut pentru prima oară în Statele Unite ale Americii 
în secolul trecut); şcoli ale părinţilor (iniţiate în Franţa în perioada interbelică) şi şcoli ale mamelor (iniţiate în 
Germania); consilii de administraţie şcolară formate (exclusiv sau în majoritate) din parinti, cu rol informational, 
consultativ si decizional (fiinţează în Belgia, Danemarca, Olanda şi în alte ţări occidentale); comitete de părinţi 
pe clase şi scoli, fără rol decizional, care sprijină şcoala în rezolvarea unor probleme (în tările est-europene). 

Pentru a valorifica avantajul mass-mediei de a se adresa unui public larg, care are libertatea de a alege 
dacă îşi însuşesc sau nu experienţa propusă, în majoritatea ţărilor occidentale există reviste şi programe radio-
TV destinate educaţiei părinţilor. 

Se consideră că punctul cheie îl constituie programele de pregătire a formatorilor, a celor care vor îndruma 
auto/educaţia părinţilor; toate persoanele care prin profesia lor sunt în relaţie cu copiii şi familia (profesori, 
medici, jurişti, preoţi etc.) au nevoie de o pregătire pe probleme ale educării familiei. Anumite categorii de 
părinţi pot fi folosite ca „formatori voluntari”. 

Se recomandă, în general, o restrângere a programului de educaţie a părinţilor pe problemele ce satisfac 
nevoile specifice (de regulă, exprimate de părinţi), îmbinându-se aspectele îngrijirii fizice, medicale, cu 
aspectele psihosociale şi psihopedagogice. Programul trebuie să ţină seama de reţeaua instituţiilor ce pot 
corela oferta cu cererea de educaţie exprimată - ceea ce impune întemeierea lui pe cercetări sistematice. 

Un Raport asupra relaţiilor dintre şcoală şi familie în ţările Comunităţii Europene (Macbeth, Al., 1984), 
bazat pe cercetări comparative, documentare şi empirice (prin ancheta de opinie cu chestionare aplicate pe un 
lot de 1744 conducători de instituţii şcolare) enumera patru motive pentru care şcoala şi familia se străduiesc 
să stabilească legături între ele:

a. părinţii sunt juridic responsabili de educaţia copiilor lor (legislaţia reflectă astfel libertatea părinţilor 
de a-şi creşte copiii aşa cum doresc; există diferenţe între ţări privind: măsura în care părinţii pot alege între 
diferitele şcoli şi cursuri pe care să le urmeze copiii lor; măsura în care părinţii trebuie consultaţi de responsabilii 
şcolari etc.); 

b. învăţământul nu este decât o parte din educaţia copilului; o buna parte a educaţiei se petrece în afara 
scolii; 

c. cercetările pun în evidenţă influenţa atitudinii parentale asupra rezultatelor şcolare ale elevilor, în 
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special asupra motivaţiilor învăţării, precum si faptul că unele comportamente ale părinţilor pot fi favorizate 
datorită dialogului cu şcoala; 

d. grupurile sociale implicate în instituţia şcolara (în special părinţii şi profesorii) au dreptul sa influenţeze 
gestiunea şcolară. 

Obstacolele relaţiei şcoală-familie pot fi de ordin comportamental (întâlnite, atât între părinţi, cât şi la 
profesori şi administratori şcolari) sau de ordin material (relaţia şcoala-familie cere un surplus de efort material 
şi de timp). Dificultăţile pot rezulta din ideile divergente privind: responsabilitatea statului şi a familiei privind 
educaţia copiilor; libertatea de alegere a şcolii de către părinţi sau unicitatea învăţământului; impactul mediului 
familial asupra rezultatelor şcolare ale copilului; randamentul pedagogic şi datoria parentală; participarea 
părinţilor la gestionarea şi procesul decizional din instituţia şcolară. Se consideră, în general, că problema este 
de atitudine; este dificil de pretins, atât la părinţi, cât şi la profesori, că relaţia de colaborare şcoală-familie (nu) 
este doar un „drept de opţiune”. 

Reproşurile care li se fac părinţilor privind colaborarea cu şcoala sunt: apatia (nu vin la reuniuni 
anunţate); lipsa de responsabilitate (aşteaptă iniţiativa profesorilor); timiditate (lipsa de încredere în sine); 
participare cu ingerinţe (critica cu impertinenţă şcoala); preocupări excesive (exclusive) pentru randamentul 
şcolar (notele copilului); rolul parental rău definit (nu înţeleg corect funcţiile şi rolurile în educaţia copilului); 
contacte limitate cu şcoala (numai în situaţii excepţionale, de criza în comportarea copilului); conservatorism 
(reacţii negative la idei noi), activitatea cu părinţii are un caracter neorganizat, sporadic şi la întâmplare sau 
este ignorată în multe şcoli.

Reproşurile care li se fac profesorilor privind colaborarea cu familiile elevilor sunt similare (nu identice!), 
inclusiv privind: dificultăţi de a stabili relaţia cu adulţii (tratează părinţii ca pe copii şi nu ca parteneri în educaţia 
copilului, decizând autoritar la reuniunile cu părinţii); definirea imprecisă a rolului de profesor (oscilează între 
autonomia tradiţională şi perspectivele noi ale parteneriatului); lipsa pregătirii privind relaţia şcoală-familie. 

Printre formele de legătură pe care şcoala trebuie să le organizeze cu părinţii elevilor, sugerăm:
1. Şedinţe lunare cu aceştia, consultaţii bilunare, ori când se ivesc diferite probleme;
2. Vizite la domiciliul lor;
3. Corespondenţa cu părinţii;
4. Lectorate pedagogice organizate pe cicluri de învăţământ sau pe seriile aceleeaşi clase, în cazul 

claselor paralele; 
5. La gimnaziu şi liceu se mai pot adăuga şi alte forme noi de realizare a legăturii cu părinţii, ca de pildă: 

adunări comune cu elevii şi părinţii, reuniuni, excursii, manifestări cultural-distractive etc.
În condiţiile unei societăţi democratice cu o economie de piaţă se pune şi problema: părinţii şi elevii sunt 

utilizatori (clienţi) sau consumatori? Se exprima următoarele puncte de vedere: 
a. deoarece guvernanţii finanţează şcoala în profitul public, guvernanţii şi electorii lor sunt clienţii 

instituţiei şcolare; 
b. deoarece părinţii poartă responsabilitatea fundamentala a educaţiei copilului (până la vârsta de 16 ani), 

iar şcolile nu sunt decât ca să-i ajute, părinţii trebuie consideraţi clienţii şcolii, iar elevii drept consumatori; 
c. o atitudine intermediară considera părinţii drept clienţi ai şcolii din punct de vedere al copilului; 

colectivitatea drept client al şcolii sub unghiul gestiunii instituţiei şcolare şi guvernul drept client al şcolii în 
planul politicii generale a educaţiei. 

O bună parte din problemă se rezolvă în măsura în care părinţii şi profesorii dispun de mecanisme de 
evaluare a activităţii şcolare. Discuţiile (critice) ale specialiştilor şi politicienilor despre instituţia şcolară, 
protestele elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice, alte tensiuni de acest gen au tendinţa de a slăbi susţinerea 
parentală a şcolii. Relaţia familie-şcoală apare justificată în măsura în care restabileşte încrederea colectivităţii 
în instituţia educativă.

Informarea şi formarea părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, cel puţin, ca fiecare 
părinte să cunoască: obligaţiile legale privind educaţia copilului; drepturile de care dispune pentru educaţia 
copilului; importanţa atitudinii lui pentru reuşita şcolară a copilului; metodele de colaborare cu şcoala. În acest 
scop este necesar un dialog între profesori şi părinţi; profesorii trebuie să primească o pregătire în materie de 
relaţie cu părinţii iar competenţa lor în aceasta materie trebuie considerata ca o aptitudine profesionala; părinţii 
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trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în cooperare cu profesorii; şcolile trebuie sa asigure 
(asociaţiilor) părinţilor asistenţa necesară. 

Cooperarea profesor-părinte în beneficiul elevului individual nu se poate substitui participării părinţilor 
la gestiunea scolii, din mai multe motive: părinţii sunt responsabili legali ai educaţiei copiilor lor, deci trebuie 
să aibă posibilitatea de a influenta natura acestei educaţii; modelele participative pot ajuta la coordonarea 
eforturilor educative şi la orientarea adaptării şcolii la schimbările din societate; este necesara o influenţare 
pe plan local asupra rezolvării problemelor locale şi luarea deciziilor la nivelul cel mai de jos cu putinţă; este 
necesară contrabalansarea „îndepărtării” (indiferenţei) guvernamentale; cei care sunt afectaţi de o decizie 
trebuie să poată avea o influenţă asupra ei; dezechilibrele balanţei grupurilor de interes trebuie să fie corijate 
autorizând persoanele interesate sa fie reprezentate după importanţa implicării lor în instituţia şcolară; 
participarea trebuie să facă apel la competenţele locale; participarea poate stimula iniţiativele şi inovaţiile. 

În numeroase ţări reprezentanţii părinţilor în consiliile de administraţie (gestiune) şcolară sunt delegaţi de 
asociaţiile de părinţi, ceea ce le da un statut legal suplimentar de autoritate. Un minimum esenţial al participării 
democratice la gestiunea şcolii constă în instituirea prin lege a consiliului de administraţie şcolară, în care 
părinţii sunt reprezentaţi corespunzător, şi au nu numai rol informaţional şi consultativ, dar şi rol decizional şi 
de control. 

Pentru o cooperare eficace se consideră necesară adoptarea unor comportamente corespunzătoare de 
către membrii consiliului: comunicarea liberă de informaţii; toleranţă când limbajul profesional nu este înţeles 
de nespecialişti (dintre părinţi); încurajarea dezbaterilor pe probleme educaţionale majore (şi nu doar discuţii 
pe probleme administrativ-gospodăreşti); considerarea reciprocă a părinţilor şi profesorilor ca parteneri. 

Un rol deosebit, atât pentru colaborarea familie-şcoala şi participarea la gestiunea şcolii, cât şi pentru 
educaţia părinţilor îl au asociaţiile de părinţi, a căror finalitate este, în principiu, protecţia copilului prin 
educaţie. Se pot deosebi asociaţiile de părinţi şi după scopurile lor, astfel: ca grup de susţinere a şcolii, în 
probleme needucaţionale; ca grup de cooperare care consideră educaţia ca un proces comun în care părinţii 
şi profesorii sunt parteneri, care decid împreună viitoarele programe; ca grup de apărare a intereselor care 
consideră că părinţii au interese ce trebuie promovate în raport cu interesele altor grupuri.

Cele mai frecvente obiective ale asociaţiilor naţionale de părinţi sunt: 
a) sensibilizarea părinţilor privind drepturile şi îndatoririle lor, influenţa comportamentului lor asupra 

copilului; 
b) informarea părinţilor prin publicaţii, radio şi televiziune privind problemele specifice;
c) formarea părinţilor prin cursuri destinate acestora, consultaţii (la sediu, telefonic, prin publicaţii) pe 

probleme de interes (medicale, juridice, psihologice etc.); 
d) reprezentarea părinţilor (reprezentanţii sunt obligaţi să apere interesele celor pe care îi reprezintă, să 

raporteze periodic acestora problemele dezbătute în consiliul de participare şcolară). 

Exista doua teorii importante privind relaţia şcoală-familie: 
- teoria profesionalismului care considera ca un element esenţial serviciul făcut altora, fără a gândi la 

avantaje personale; criteriile acestei teorii sunt: competenţa, servirea clienţilor, un cod de etica profesională; 
- teoria schimbului care consideră acţiunea umană în funcţie de un câştig personal; se consideră privilegii 

tradiţionale ale profesorilor: un grad de autonomie, un salariu asigurat, o competiţie restrânsă. 
Din această perspectivă se pune întrebarea: ce câştigă profesorul într-o cooperare cu familia? Se 

apreciază ca acest câştig poate fi un statut revalorizator în ochii societăţii; cooperarea cu familia poate fi 
un test profesional şi poate fi considerată ca făcând parte din datoria profesională a profesorului deoarece: 
părinţii sunt clienţi ai şcolii; eficacitatea învăţământului (evaluată la şcoli şi profesori) poate fi ameliorată prin 
cooperarea între şcoală şi familie; părinţii sunt responsabili legali de educaţia copiilor lor şi pot avea exigente 
de a evalua rezultatele activităţii şcolare. 

În acest context se pune şi problema: de relaţia cu familiile trebuie să se ocupe profesori specializaţi sau 
toţi profesorii? În mai multe ţări (între care Anglia, Danemarca, Franţa) există profesori specializaţi (consilieri) 
care răspund de această problemă. Soluţia ideală pare a fi: toţi profesorii să aibă relaţii obişnuite de colaborare 
cu familiile; profesorii specializaţi să rezolve cazuri particulare, dificile, să efectueze vizite în familii, când 
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este necesar şi să organizeze reuniunile cu părinţii. 
Se pot deosebi trei etape în evoluţia relaţiei familie-şcoală: 
a. etapa şcolii autosuficiente: şcoala este considerată o instituţie închisă, care nu influenţează mediul 

familial şi nu se lasă influenţată de el. Caracteristicile etapei sunt: contactele cu părinţii sunt rare, formale; 
părinţii accepta ideea ca nu au nimic de văzut despre ceea ce se întâmplă în şcoală; administraţia alege şcoala 
pentru copii; părinţii nu participă la consiliile de administraţie şcolară; asociaţiile de părinţi nu sunt încurajate; 
formarea profesorilor neglijează relaţia între familie şi şcoala. 

b. etapa de incertitudine profesională: profesorii încep să recunoască influenţa factorilor familiali asupra 
rezultatelor şcolare dar părinţii continuă să creadă că şcoala este autosuficientă. Caracteristicile etapei sunt: 
tendinţa de a creşte acuzarea familiei pentru proastele rezultate şcolare; administraţia şcolara are tendinţa de 
a conserva atitudinea din etapa anterioară; contactele formale, de rutina cu părinţii continuă; apar experienţe 
localizate privind comunicarea cu părinţii; apar organizaţiile voluntare de părinţi; se constituie consilii de 
gestiune şcolară, în care participarea părinţilor are un rol minor, nedicizional; formarea profesorilor abordează 
relaţia familie-şcoală ca o problema de importanţă secundară. 

c. etapa de dezvoltare a încrederii mutuale: părinţii şi profesorii descoperă împreună că neîncrederea 
este puţin câte puţin înlocuită cu încrederea unora faţă de alţii. Caracteristicile etapei sunt: relaţia cu familiile 
este din ce în ce mai încurajată de şcoală; consiliul şcolar include reprezentanţi ai (asociaţiilor) părinţilor, cu rol 
decizional în toate problemele educaţionale; organizaţiile de părinţi sunt acceptate şi încurajate în activitatea 
şcolară; profesori specializaţi (consilieri) tratează problemele excepţionale ale colaborării cu familiile; 
organizaţiile de profesori recunosc statutul şi rolul asociaţiilor de părinţi; administratorii şi politicienii educaţiei 
insistă asupra importanţei relaţiei familie-şcoală; formarea profesorilor abordează problema relaţiei cu familia, 
ca una din problemele importante; se organizează cursuri pentru profesori şi părinţi. 

Se prevede ca în ţările Comunităţii Europene să se treacă la o noua etapă a colaborării şcolii cu familia în 
care accentul este pus pe un angajament mutual clar stabilit între părinţi şi profesori, pe un „contract parental” 
privind copilul individual; contractul între familie şi şcoală nu se mai considera doar ca un „drept opţional”, ci 
ca un sistem de obligaţii reciproce în cooperarea părinţilor cu profesorii. 

Cei care lucrează în şcoală şi răspund de destinele educaţiei neamului pot înţelege - dincolo de marile 
dificultăţi şi privaţiuni generate de cei care „urzesc o cabală”, cum zicea exponentul spiritualităţii româneşti - 
condiţionarea calităţii vieţii fiecăruia de educaţia oferită tinerilor şi adulţilor, copiilor şi părinţilor lor; aceasta 
în măsura în care au doar ceva mai multă competenţă, bună-voinţă şi responsabilitate morala decât oricare... 
„administraţie” (de la care nici Dumnezeu nu ar putea cere mai mult). 

PROIECT DE PARTENERIAT 
GRADINITA-FAMILIE

„Împreună vom cucerii noi orizonturi”

ARGUMENT
Datorita faptului ca societatea in care traim este intr-o permanenta schimbare atat parintii cat si educatoarele 
trebuie sa aiba in vedere o adevarata lupta cu mediul,sa fie foarte atente la mijloacele pe care le folosesc pentru 
a putea mijlocii cu copiii, ei fiind foarte vulnerabili la aceasta varsta iar influentele negative sunt la tot pasul. 
Pentru a avea o relatie activa si pozitiva cu prescolarii trebuie sa stim sa le descoperim trebuintele si nevoile, 
pentru ca legaturile ce se stabilesc intre prescolarii si adulti sa se bazeze atat pe incredere dar mai ales pe 
respectul reciproc.
Dupa cum bine se stie familia este factorul primordial in educarea unui copil si educatia incepe in familie 
de aceea legatura dintre gradinita si mediul familial va trebui sa se intrepatrunda, iar educatorul sa cunoasca 
foarte bine mediul de viata al copilului, pentru a putea colabora.
Parteneriatul dinte gradinita si familie, organizat corect, duce la o educatie solida, fara pericolul de esec scolar 
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mai tarziu. Prescolaritatea reprezinta piatra de temelie a personalitatii in formare a copilului, iar prezenta 
familiei in cadrul gradinitei va fi liantul intre copil si mediul necunoscut initial.
Parteneriatul gradinita-familie, actiunile pe care acestia le desfasoara, continuarea de catre familie a activitatilor 
desfasurate in gradinita, nu fac decat sa duca la o mai buna formare a celui ce urmeaza a se forma pentru viata 
de adult ce o va avea, prescolarul.

SCOPUL PROIECTULUI

Colaborarea dintre familie si gradinita pentru o implicare cat mai activa in procesul de formare a prescolarului. 

OBIECTIVE GENERALE

Formarea unor deprinderi si bune practici de relationare si comunicare intre prescolari,parinti si educatoare.
Dezvoltarea unor atitudini positive fata de problemele educative ale prescolarilor, dar si eliminarea 
discriminarilor de orice natura.

OBIECTIVE SPECIFICE

Identificarea responsabilitatilor membrilor parteneriatului;
Derularea unor activitati specifice, pregatite pentru stimularea unor procedee de colaborare intre membri.
Cunoasterea individuala a copiilor, pentru o mai buna colaborare gradinita-copil, gradinita-familie.
 
PARTENERI IMPLICATI

Educatoarea de la grupa mare-pregatitoare
Parintii, bunicii
Prescolarii de la grupa mare-pregatitoare.

OBLIGATII COLATERALE

‒ Educatoarea si consilierul educativ au obligatia de a fi prezenti la activitatile intreprinse;
‒ Au obligatia de a media si solutiona problemele ce pot aparea in urma unor dezbateri si lecturari de 

materiale;
‒ Parintii participa de buna voie la actiunile desfasurate la grupa, dar au obligatia de a asigura mijloacele 

necesare pentru prescolari.
‒ Sa se implice activ in activitatile desfasurate si sa se implice in solutionarea unor probleme de tip 

educational;

DURATA
 Durata parteneriatului: un an scolar, 2010-2011;

GRUP TINTA
Parinti, bunici prescolari,educatoare;

LOCUL DE DESFASURARE
Gradinita nr. 3 Gaesti

RESURSE:
•	 UMANE  - Prescolarii de la grupa mare-pregatitoare;
 - Educatoarea  de la grupa; 
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           - Parintii prescolarilor;
* MATERIALE – carti, pliante, reviste, fise, calculator, ecusoane;
* FINANCIARE – bugetul minim alocat de membrii proiectului;

MODALITATI DE REALIZARE
	Sedinte cu parintii;
	Lectorate pe diverse teme;
	Vizite, excursii, drumetii;
	Activitati desfasurate impreuna cu parintii;
	Sarbatorirea onomastica si de nastere a copiilor;
	Expozitii cu lucrarile copiilor;
	Serbarile realizate in diferite momente ale anului

CALENDARUL ACTIVITATILOR DESFASURATE

Perioada/ 
Tema

         Obiective Modalitati de 
realizare

Locul 
desfasurarii

Responsabilitati

Septembrie 
“Să ne 
cunoaștem”

-să luam la cunoștință 
regulile si obligatiile 
fiecarui membru in parte;
-stabilirea obtionalelor de 
la grupa;

 

Sedinta cu parintii

Expuneri 

Gradinita 
Sala de grupa

Dirijarea 
intalnirii  
Prezentarea 
emelor din 
proiect
Distribuirea 
unor chestionare 
pentru parinti

Octombrie 
“Asa este 
copilul 
meu”

-realizarea unei 
scurte caracterizari a 
prescolarilor;
- lecturarea unui referat cu 
tema “Copilul si violenta 
infantila”

Lectorat 

Masa rotunda

Gradinita 
Sala de grupa 

Coordonarea 
activitatii 
realizate
Discutarea 
unor probleme 
survenite in 
urma discutarii 
cu parintii 
Inregistrare foto 
a activitatii

Noiembrie
“Maini 
dibace”

Realizarea unei 
activitati de Activitate 
practica,impreuna cu 
parintii 

Activitate colaterala 
cu parintii 

Sala de grupa Coordonarea 
activitati 
derulata 
impreuna cu 
parintii 
Observarea 
unor neajunsuri 
si ameliorarea 
acestora.

Decembrie 
“Uite 
vine Mos 
Craciun”  

Participarea la serbarea de 
Craciun 

Serbare de Craciun 
Expuneri 

Sala de 
grupa de la 
gradinita

Organizarea unei 
serbari specifice 
Prezentarea 
temei pentru 
luna viitoare
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Ianuarie 
“Copilul 
hiperactiv”

Prezentrea unor referate 
specifice temei propuse 
Intalnirea cu medical 
specialist pentru mai multe 
lamuriri

Intalnirea cu 
medicul
 Masa rotunda 
Lectorate 
Expunri

Sala de grupa 
Curtea 
din jurul 
gradinitei

Luarea la 
cunostinta cu 
micile probleme 
ale prescolarilor
Chestionar dat 
parintilor pe 
tema :”Copilul 
meu” 

Februarie
“Hrana 
sanatoasa 
pentru 
un corp 
sanatos”

implementarea unor noutati 
pe teme sanatatea copiilor

Lamuriri ale temei de azi

Vizionarea unor cd 
cu imagini ale unor 
copii cu probleme 
de sanatate  datorate 
hranei nesanatoase
Discutii libere pe 
tema propusa

Sala de grupa Citirea unor 
referate pe tema 
propusa 

Martie
“Ziua 
mamei”

Sa participle la serbare 
Lecturarea referatului cu 
tema “serbarea sufletul 
copiilor”

Serbarea inchinata 
zilei mamelor

Gradinita Participarea la 
serbarea copiilor
Daruirea unor 
diplome speciale 
mamelor 
Prezentarea 
temei pentru 
luna viitoare

Aprilie 
“Pastele la 
romani”

Observarea 
comportamentului copiilor 
in mediul religios
Referat cu tema”Biserica si 
importanta religiei”

Vizita la biserica 
din sat 

Biserica din 
Sat

Observarea unor 
particularitati 
specifice 
bisericii

Mai 
In curand 
vom fi 
scolari”

Discutarea unor probleme 
intampinate pe parcursul 
anului si solutionarea 
acestora
Stabilirea unor norme de 
comportare pentru scoala

Masa rotunda 
Expuneri  
Relatari 

Gradinita Participarea la 
masa rotunda 
cu idei noi,cu 
observatii pentru 
copii

MODALITATI DE EVALUARE

          Întâlnirea se va desfășura lunar, pe o perioadă de un an școlar, timp de o oră, moment în care se vor 
discuta temele propuse.
          La finele fiecărei întâlniri, educatoarea anunță teme pentru luna viitoare, pentru a le  da posibilitatea 
părinților de a se pregăti cu materiale si noutăți.
          Se vor distribui diferite fișe de observație, chestionare și alte modalități de evaluare.

BIBLIOGRAFIE
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2. Neacșu Ioan, Curs managementul calității în educație, Proiect POSDRU For Edu
3. Zăpârțan Marioara, „Eficiența cunoașterii factorilor de personalitate în orientarea școlară și profesională a 

elevilor”, Editura Dacia, 1990
4. Stoica Cornelia, „Educație și comportament”, EDP, RA, București, 1998
5. M.Ed.C. „Revista Învățământului Preșcolar”, nr. 1-2/2006
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PLEDOARIE PENTRU PROFESIA DE EDUCATOARE

Profesor Ioana Lazia 
Grădiniţa nr. 3 Step by Step, Tulcea

S-au scurs 35 de ani de când am absolvit liceul pedagogic şi sunt în măsură să spun dacă am făcut cea 
mai bună alegere.

Am petrecut alături de copiii din grădiniţă multe, multe lucruri frumoase, dar au fost şi mici accidente 
ce mă determinau să cred, pentru un moment, că ar fi fost mai bine să mă fi făcut tehnician dentar sau orice 
altceva.

Dacă aş putea da timpul înapoi aş retrări emoţiile cu care, copil fiind,  păşeam în prima mea zi de 
grădiniţă.

Diferenţele dintre condiţiile de atunci, dotarea unei grădiniţe de la ţară – boabe de fasole colorate, cuburi 
de lemn într-un cufăr învechit, raportate la tot ceea ce este în jurul meu în sala de grupă în care lucrez, aş putea 
spune că este chiar o diferenţă ca de la cer la pământ.

Nu regret nimic, mă bucur că Dumnezeu m-a înzestrat cu bunătate, îngăduinţă, răbdare şi copiii m-au 
iubit şi mă iubesc, chiar dacă de unii m-am despărţit mai bine de câteva zeci de ani.

Cu mulţi dintre foştii mei copii mă reântâlnesc, familişti acum, tătici sau mămici la rândul lor, retrăim cu 
bucurie şi emoţii multe din cele petrecute în vremea când ei erau la vârsta copiilor lor, iar momentul revederii 
este cuprins de un farmec aparte.

Regretul care mă încearcă este acela că în copilăria mea nu am beneficiat de toate condiţiile şi metodele 
pe care le oferă Programul Step by Step copiilor din grădiniţa noastră. 

Cred că aş fi fost mai puternică, mai îndrăzneaţă, mai tenace.
În toţi anii petrecuţi ca educatoare am înţeles că este bine ca un lucru început să îl duci până la capăt, iar 

ceea ce nu ai reuşit să faci azi să faci mâine, niciodată nu va fi prea târziu pentru copii.
După 1989 viaţa mi-a oferit prilejul să mai încerc şi alte profesii, un an lucrând consilier la un cabinet 

parlamentar, iar mai târziu doi ani să fiu administrator la o societate de transport, activităţi total diferite de cea 
de educatoare.

Într-o concurenţă destul de acerbă oamenii nu se respectă, nu sunt fair-plair, fapt pentru care m-am 
reîntors la grădiniţă.

Aici unde este o lume inocentă, pură, nevinovată, depinzând doar de noi educatoarele să  reuşim să îi 
formăm pe cei mici în aceleaşi coordonate morale. 

Am enumerat numai câteva din considerentele cu care pledez pentru profesia de educatoare.  
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EDUCAŢIA PENTRU VOLUNTARIAT ÎN RÂNDUL COPIILOR

Profesor Anica Berdilă
Şcoala Gimnazială Nr. 28 ,,Mihai Eminescu”, Galaţi

Motto: „Fericit, ori nefericit, omul are nevoie de alt om,
căci nu trăieşte decât pe jumătate când trăieşte doar pentru el.”

(Jacques Delille) 

1. Voluntariatul în România – reglementare legală
Conform legislaţiei în vigoare, voluntariatul este activitatea de interes public desfaşurată din proprie 

iniţiativă de orice persoana fízică, în folosul altora, fără a primi o contraprestaţie materială; activitatea de interes 
public este activitatea desfaşurată în domenii cum sunt: asistenţă şi serviciile sociale, protecţia drepturilor 
omului, medico-sanitare, cultural, artistic, educativ, de învatământ, ştiinţific, umanitar, religios, filantropic, 
sportiv, de protecţie a mediului, social şi comunitar si altele asemenea. 

Pentru ca o activitate să poată fi considerată voluntariat, trebuie să aibă următoarele caracteristici: 
- să fie desfaşurată de o persoană fizică;
- să fie desfaşurată în beneficiul altcuiva - indiferent dacă este o persoană, o familie, un grup, o comunitate 

sau societatea în general; 
- să fie desfasurată fără ca cel care o desfăşoară să primească o recompensă materială, calculată raportat 

la valoarea muncii prestate;
- sa fie desfaşurată din proprie initiaţivă.  
Voluntariatul reprezintă un schimb reciproc avantajos între om şi comunitate. Oricine doreşte poate fi 

voluntar. Copii, tineri, adulţi, persoane de vârsta a treia. Persoane cu şi fără dizabilităţi. Persoane de toate rasele 
şi etniile. Persoane de orice sex sau orientare sexuală. Persoane implicate politic / religios sau nu. Persoane cu 
studii postuniversitare şi persoane fără studii sau cu studii minime. Persoane cu venituri mari, medii şi mici. 

                  
2. Rolul şcolii în educaţia pentru voluntariat în rândul copiilor
Pentru a participa la o activitate de voluntariat trebuie în primul rând să-ţi doreşti lucrul acesta. Ceea ce 

faci trebuie să vină din inimă şi nu dintr-o constrângere sau impunere din partea cuiva. Consider că trebuie să 
conştientizezi acele probleme ,acele lipsuri pe care le constaţi în jurul tău şi dacă doreşti şi ai forţa necesare să 
încerci o rezolvare sau măcar o ameliorare a acestora. 

Noi, dascălii avem nobila misiune de a-i forma pe elevii noştri în spiritul acelor valori umane care să le 
permită o bună integrare în societate.

Organizarea unor activităţi extraşcolare prin care elevii să contribuie, după puterile lor, la creşterea 
calităţii vieţii în comunitatea în care trăiesc, are nenumărate avantaje din punctul de vedere al educaţiei pe care 
o face şcoala. Acestea sunt:

- împletirea teoriei cu practica, elevii constatând că ceea ce învaţă la şcoală poate fi aplicat în cadrul unei 
acţiuni concrete;

- acţiunile dezvoltă la elevi  responsabilitatea şi sensibilitatea faţă de semenii lor;
- se creează legături la nivelul comunităţii;
- se stimulează gândirea critică;
- se educă percepţia multiculturalităţii;
- se dezvoltă stima de sine şi devotamentul pentru ideile civice.
În ceea ce priveşte activitatea de voluntariat trebuie să recunosc că m-am lovit de anumite idei preconcepute 

pe care mi-a fost destul de greu să le demontez.Astfel am întâlnit copii care mi-au spus că nu li se pare normal, 
de exemplu să strângă gunoaiele din pădure ,după cei certaţi cu buna cuviinţă.Le-am spus că această acţiune 
nu este obligatorie şi să privească doar la colegi.Bineînţeles că în cadrul acelor ore care mi-au permis (civică , 
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consiliere , ştiinţe) am încercat să discut pe aceste neînţelegeri ivite şi am ajuns la concluzia că  facem un bine 
pădurii, şi apoi nouă tuturor.În ceea ce-i priveşte pe cei care au ignorat regulile de comportare civilizată, poate 
vor realiza într-o zi că acţiunile lor dăunează şi vor încerca să nu mai repete greşeala .Astfel,copiii şi-au dat 
seama că ei sunt cei care pot face ceva, dându-le un exemplu parinţilor, fraţilor, rudelor, cunoştinţelor.Stă în 
puterea noastră, a tuturor, să facem ca lucrurile să se schimbe.

Pot spune că acum acţiunile de voluntariat sunt percepute altfel de către elevi, iar de multe ori ideile 
pentru activităţile viitoare vin de la ei.Sunt mândri că pot oferi ceva fără ca să aştepte altceva în schimb. 

3. Etapele unui proiect de voluntariat 

Un proiect educaţional de voluntariat are mai multe etape, şi anume :
a) PREGĂTIREA – profesorii şi elevii lucrează împreună:

•	identificarea unei nevoi a comunităţii;
•	colaborare cu parteneri din comunitate;
•	dezvoltarea unui plan al activităţii;
•	includerea conţinuturilor curriculare în proiect;
•	căutare de noi informaţii.

b) ACŢIUNEA – elevii lucrează sub îndrumarea profesorilor:
•	se desfăşoară serviciul în folosul comunităţii;
•	se aplică cunoştinţele şi abilităţile dobândite anterior;
•	se extinde învăţarea şi se învaţă din greşeli.

c) REFLECŢIA – elevii lucrează sub îndrumarea profesorilor:
•	se înregistrează gânduri, idei, sentimente;
•	se adresează întrebări colegilor şi se dau răspunsuri;
•	se descriu evenimente din timpul activităţii;
•	se comentează eventualele puncte de vedere diferite ale partenerilor comunitari;
•	se comentează impactul proiectului;
•	se plasează experienţă într-un context mai larg de învăţare.

d) DEMONSTRAŢIA – elevii îşi demonstrează noile abilităţii sau cunoştinţe dobândite şi sărbătoresc 
noua experienţă de învăţare:

•	se raportează şi se împărtăşesc experienţa cu colegi, profesori, persoane din comunitate;
•	se scriu scrisori, se organizează expoziţii în cazul unor probleme de interes major;
•	se planifică un eveniment prin care să se sărbătorească beneficiul adus comunităţii;
•	se dezvoltă noi idei pentru a se continua demersul.

4. Proiectul Educaţional ,,Voluntariada copiilor 2011”

Sub egida Anului Internaţional al Voluntarilor am lansat Concursul ,,Voluntariada copiilor” care  s-a 
derulat în perioada 5 noiembrie 2010- 21 ianuarie 2011. Au participat elevi şi cadre didactice din 12 judeţe şi 
din municipiul Bucureşti.

Concursul s-a adresat copiilor şi cadrelor didactice interesate de formarea şi dezvoltarea competenţelor 
în domeniul educaţiei pentru voluntariat a copiilor, în vederea conştientizării şi exercitării cetăţeniei 
europene active.Prin implicarea copiilor, după puterile lor, în activităţi de voluntariat, dezvoltăm la aceştia 
responsabilitatea şi sensibilitatea faţă de semenii lor, stima de sine şi devotamentul faţă de ideile civice.

Participanţii au fost :
•	copii – au realizat lucrări, la alegere: desene, postere(afişe), eseuri, power-point-uri. Lucrările exprimă 

nevoi ale membrilor comunităţi în care trăiesc, surprind diversitatea voluntarilor copii şi a activităţilor lor, 
oferă reflecţiile personale ale copiilor implicaţi în activităţi de voluntariat, sub îndrumarea cadrelor didactice. 
Lucrările copiilor pot fi vizualizate pe site-ul http://voluntariadacopiilor.webs.com.

•	cadre didactice – au prezentat un proiect educaţional, având ca temă educaţia pentru voluntariat în 
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rândul copiilor, abordând posibilele modalităţi de formare în acest sens, prin participarea activă a copiilor.  
Exemplific doar câteva proiecte de voluntariat iniţiate de cadre didactice: expoziţie cu vânzare de obiecte 

realizate de către copii; colectă de cărţi; plantare de flori, puieţi; îngrijirea unor spaţii verzi; ajutorarea unor 
bătrâni din cartier etc, avându-se în vedere nevoile şi situaţiile locale.

Cele mai interesante proiecte educaţionale au fost selectate şi publicate într-un volum în format electronic 
(e-book), cu ISBN. 
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INTEGRAREA TEHNOLOGIEI INFORMATICE ȘI COMUNICAŢIONALE ÎN 
ACTIVITATEA DIDACTICĂ

Profesor  Iuliana Rădoi 
Şcoala cu clasele I-VIII „Liviu Rebreanu” – Mioveni

Integrarea tehnologiilor informatice şi comunicaţionale (TIC), în procesul de predare –învăţare – evaluare, 
a devenit în ultimele două decenii o prioritate în educaţie pe toate meridianele lumii întrucât se deschid noi 
orizonturi pentru practica educaţiei: facilitarea proceselor de prezentare a informaţiei, de procesare a acesteia 
de către elev, de construire a cunoaşterii. 

Rolul cadrului didactic din învăţământului tradiţional, de transmiţător al informaţiei, se poate transforma 
în cel de facilitator al învăţării prin regândirea propriei misiuni: crearea unui ambient (scop, informaţii, resurse, 
strategie) care să-i permită elevului să-şi construiască/ dezvolte cunoaşterea, cu ajutorul TIC.

Majoritatea specialiştilor consideră că nu trebuie să ne mai întrebăm dacă instruirea se îmbunătăţeşte prin 
utilizarea calculatoarelor, ci cum pot fi utilizate mai bine calităţile unice ale calculatoarelor, care le deosebesc 
de alte medii. Calităţile unice ale acestui mediu:

• interactivitatea calculatorului;
• precizia operaţiilor efectuate;
• capacitatea de a oferi reprezentări multiple şi dinamice ale fenomenelor;
• interacţiune semnificativă şi diferenţiată cu fi ecare elev în parte.
La începuturile instruirii asistate de calculator dominau programele care valorificau resursele dezvoltate 

prin exerciţiu şi algoritmizare – iar ultima perioadă este marcată prin softuri care încurajează construcţia activă 
a cunoştinţelor, asigură contexte semnificative pentru învăţare, promovează reflecţia, eliberează elevul de 
multe activităţi de rutină şi stimulează activitatea intelectuală asemănătoare celei depuse de adulţi în procesul 
muncii.

Utilizarea calculatorului a condus la dezvoltarea unui sistem de instruire extrem de flexibil, cunoscut sub 
numele de instruire asistată de computer.

Această flexibilitate se datorează: elaborării softului educaţional; organizării interacţiunii dintre elev şi 
program cu reglarea instruirii după modelul sistemelor cibernetice cu comandă şi control; a individualizării 
parcursului în raport cu reacţiile elevului, şi a proiectării întregului demers utilizând cea mai eficientă strategie 
pedagogică în raport cu obiectivele planificate. Pentru a nu se reduce instruirea asistată de calculator la 
utilizarea computerelor pentru activităţi punctiforme, prin „soft educaţional” se înţelege, un program proiectat 
să rezolve o sarcină/ problemă pedagogică, adică softul proiectat pentru a fi utilizat în instruire/ învăţare.

Există o gamă largă de softuri: fiecare din activităţile domeniului „educaţie” – training, instruire, 
învăţare, predare – prin intersectarea cu specificul intervenţiei noilor tehnologii capătă o coloratură proprie, 
diferenţiatoare; de aici şi specificitatea softului proiectat pentru respectiva formă de activitate.

Softurile educaţionale pot fi grupate în mai multe categorii raportându-ne la funcţia pedagogică specifică 
pe care softul o îndeplineşte în cadrul unui proces de instruire:

Softurile interactive pentru însușirea unor cunoștinţe noi
Acestea creează un dialog între educabil(elev) şi programul respectiv. Interacţiunea poate fi controlată 

de computer sau de educabil. Termenul generic de tutor desemnează softul în care „drumul” educabilului este 
dirijat de computer. De regulă, un tutor preia una din funcţiile profesorului, fiind construit pentru a-l conduce 
pe elev, pas cu pas, în procesul de învăţare după o strategie stabilită de proiectantul softului.

Spre deosebire de tutor, softul de investigare foloseşte o altă strategie: elevului nu i se indică calea 
de parcurs – informaţiile deja structurate, ci un mediu de unde elevul poate să-şi extragă toate informaţiile 
necesare pentru rezolvarea sarcinii, pe baza unui set de reguli; calea parcursă depinde într-o mare măsură de 
cel care învaţă (atât de nivelul propriu de cunoştinţe, cât şi de stilul de învăţare).
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Softuri de exersare
Prin softurile de acest tip se realizează exersarea individuală pentru însuşirea unor date, procedee, tehnici 
sau formării unor deprinderi specifice; sunt de obicei, un supliment al lecţiei tradiţionale. Acestea îl ajută pe 
profesor să realizeze activităţile de exersare, permiţând fiecărui elev să lucreze în ritm propriu şi să aibă mereu 
aprecierea corectitudinii răspunsului dat. Valoarea pedagogică este reflectată de măsura integrării în realizarea 
activităţii de învăţare.

Softuri de simulare
Acestea permit reprezentarea controlată a unui fenomen sau sistem real, prin intermediul unui
model cu comportament analog. Se oferă astfel posibilitatea modificării unor parametri şi observării modului 
cum se schimbă comportamentul sistemului.

Experimentul reprezintă o metodă didactică în care predomină acţiunea de cercetare directă a realităţii în 
condiţii specifi ce de laborator şi poate fi desfăşurat cu succes şi cu ajutorul softurilor de simulare. Avantajele 
utilizării activităţilor de simulare pe calculator sunt numeroase: creşterea motivaţiei; învăţarea eficientă; 
controlul asupra unor variabile multiple; prezentări dinamice şi reluarea simulării în ritmul propriu al elevului, 
atât timp cât este necesar, pentru întelegerea fenomenului.

Softuri pentru testarea cunoștinţelor
Specificitatea acestora depinde de mai mulţi factori – momentul testării, scopul testării, tipologia interacţiunii 
(feedback imediat sau nu). Aceste softuri apar uneori independente, alteori făcând parte integrantă dintr-un 
mediu de instruire complex; secvenţe de testare pot exista şi în alte tipuri de softuri, în dependenţă de strategia 
pedagogică şi sunt destinate pentru a măsura progresul în învăţare. Rezultatul evaluării este afişat la terminarea 
testului şi asigură reconcentrarea atenţiei elevului asupra elementelor incorecte din răspuns.

Jocuri educative. 
Softuri care sub forma unui joc – atingerea unui scop, prin aplicarea inteligentă a unui set de reguli – îl 

implică pe elev într-un proces de rezolvare de probleme. De obicei se realizează o simulare a unui fenomen 
real, oferindu-i elevului diverse modalităţi de a influenţa atingerea scopului. Jocul didactic reprezintă o metodă 
de învăţământ în care predomină acţiunea didactică simulată.
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METODELE INTERACTIVE DE GRUP –  
CĂI DE URMAT PENTRU UN ÎNVĂŢĂMÂNT MODERN

Prof. înv. primar Mihaela Vlad  
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Războieni, Neamţ

Învăţământul românesc străbate o perioadă de transformări profunde a  activităţilor  de instruire şi de 
educare a tinerei generaţii. O şcoală pentru toţi, dar şi pentru fiecare individ în parte constituie o prioritate a 
învăţământului modern.

Societatea actuală se confruntă cu o abundenţă informaţională, şcoala contemporană având dificilul rol 
de a forma personalităţi care să ştie să extragă esenţialul din general, să discearnă informaţia preţioasă de cea 
excedentară.

În şcoala tradiţională, cele trei elemente: predarea, învăţarea, evaluarea, funcţionau independent şi 
aveau protagonişti bine diferenţiaţi: cadrul didactic care îşi revendica supremaţia în predare şi evaluare şi 
elevul căruia îi revenea învăţarea. Dacă învăţământul tradiţional era centrat pe cunoaştere, pe distribuirea 
cunoştinţelor, principala preocupare a şcolii moderne este de a face din funcţia cunoaşterii un element motor 
al dezvoltării gândirii, al formării de atitudini şi comportamente, al valorizării comportamentului de care 
dispune elevul la un moment al dezvoltării sale. Elevul învaţă  nu doar pentru „a şti” şi a stoca o serie de 
informaţii din diferite domenii, ci  învaţă pentru „a face”, pentru „a folosi” ceea ce ştie, pentru „a aplica” ceea 
ce a acumulat în folosul său şi al semenilor. Prin modernizarea procesului de învăţământ elevul participă la 
predare şi evaluare, exprimă puncte de vedere proprii referitoare la o problemă, realizează schimb de idei cu 
ceilalţi, manifestă iniţiativă, spirit întreprinzător, îşi asumă riscuri,  are gândire liberă, creativă, critică. Rolul 
cadrului didactic se diminuează, însă creşte responsabilitatea şi timpul de pregătire, deoarece acesta trebuie să 
fie receptiv la tot ce apare nou în domeniul învăţământului. 

Lecţia de predare-învăţare devine astfel „o aventură a cunoaşterii” în care elevul participă activ, după 
puterile proprii, întâlnind probleme şi situaţii dificile, examinându-le şi descoperind soluţii plauzibile. Elevul e 
implicat în procesul de predare, învăţare şi evaluare, iar disciplina devine autodisciplină a muncii şi interesului, 
asigurată de satisfacţia cooperării. 

Metodele de învăţare pot fi instrumente importante pe care învăţătorul le poate utiliza pentru a face 
lecţiile mai atractive, să sprijine elevii în vederea înţelegerii conţinuturilor pentru a fi capabili să le aplice în 
viaţa reală. Opţiunea pentru o metodă sau alta este strâns legată de personalitatea învăţătorului, de gradul de 
pregătire al acestuia, de stilurile de învăţare ale grupului cu care acesta lucrează.

Îmbinarea activităţii frontale cu cea individuală şi pe grupe, realizarea diferenţierii şi individualizării 
activităţii de instruire constituie direcţii importante ale modernizării strategiilor didactice.

Munca în grup are ca principală caracteristică cooperarea şi activitatea comună a elevilor în rezolvarea 
unor sarcini de instruire. Această activitate valorifică cunoştinţele , asigurând condiţiile necesare pentru ca 
efortul comun al elevilor să fie cât mai bine organizat şi susţinut, fără a desconsidera individualitatea elevului. 
Munca în grup poate fi valorificată ca o modalitate de îmbinare a învăţării individuale cu cea de grup şi ca o 
măsură de atenuare a unei individualizări exagerate.

Din multitudinea metodelor şi tehnicilor de grup voi face o clasificare a acestora după funcţia didactică 
principală. Astfel sunt:
	Metode de predare-învăţare de grup: metoda predării/învăţării reciproce, metoda mozaicului, metoda 

cubului, metoda schimbării perechii, metoda piramidei, metoda „Ştiu / vreau să ştiu / am învăţat” ;
	Metode de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor şi de verificare: harta conceptuală, matricele, lanţurile 

cognitive, pânza de păianjen, tehnica florii de nufăr;
	Metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii: brainstorming, metoda pălăriilor 

gânditoare, turul galeriilor, masa rotundă, interviul de grup, studiul de caz, tehnica focus-grup;
	Metode de cercetare în grup: tema sau proiectul de cercetare în grup, experimentul pe echipe, portofoliul 

de grup.
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Metodele  de  învăţare  activă  fac  lecţiile  interesante, ajută  elevii  să realizeze judecăţi  de  substanţă,  
sprijină  elevii  în  înţelegerea  conţinuturilor  pe  care  să  fie  capabili  să  le  aplice  în  viaţa  reală.
           În  vederea  dezvoltării  gândirii  critice  la  elevi, trebuie  să  utilizăm  cu  precădere  unele  strategii  
activ-participative,  creative.  Acestea  nu  trebuie  rupte  de  cele  tradiţionale,  ele  marcând  un  nivel  superior  
în  spirala  modernizării  strategiilor  didactice.
 Prezint în continuare doua metode aplicate la clasă.

METODA CUBULUI - este  o  metodă  folosită  în  cazul  în  care  se  doreşte  explorarea  unui  
subiect, a unei  situaţii  din  mai  multe  perspective.
      Etape:
	Se  realizează  un  cub  pe  ale  cărei  feţe  se  notează:  descrie,  compară,  analizează,  asociază,  

aplică,  argumentează;
	Se  anunţă  tema / subiectul  pus  în   discuţie;
	Se  împarte  grupul  în  şase  subgrupuri,  fiecare  subgrup  rezolvând  una  dintre  cerinţele  înscrise  

pe  feţele  cubului;
	 Se  comunică  forma  finală  a  scrierii,  întregului  grup  (se  pot  afişa/ nota  pe  caiet).

EXEMPLU:
Limba  şi  literatura  română
Clasa  a  IV-a
Lecţia:  Substantivul  

1. Descrie  partea  de  vorbire: substantiv.
Partea  de  vorbire  care  denumeşte  fiinţe,  lucruri,  fenomene  ale  naturii,  stări  sufleteşti,  acţiuni  se  

numeşte  substantiv.

2. Compară  în  exemplele  următoare  felul  substantivelor.
Pe o creangă stau două vrăbiuţe golaşe.  (substantiv comun)
Marele povestitor Ion Creangă s-a născut la Humuleşti. (substantiv  propriu)
Scrisul   este  o  necesitate. (denumirea  acţiunii – substantiv)
Oamenii culeg roadele toamnei. (denumeşte  o  fiinţă)
Calculatorul este prietenul multor copii. (denumeşte  un  lucru)

3. Analizează  substantivele din  propoziţia: 
Elevii  merg  la  teatru.  (fel,  gen,  număr)
elevii – substantiv  comun,  genul  masculin,  numărul plural;
teatru – substantiv  comun,  genul  neutru,  numărul  singular.

4. Asociază  substantivelor adjective potrivite:
fata……          fetele…..
cântece….                                        cântecul….
băieţi…..                                          băiatul…..

5. Aplică   utilizând  într-un  scurt  text 5/10  substantive  pe  care  să  le  subliniaţi.
Corina  a  plecat  în  excursie.  Ea  vede  multe  lucruri  interesante. A cumpărat  suveniruri pentru  

părinţi. Ce  fericită  este  fata  că  a  mers cu colegii în  excursie !

6. Argumentează  de  ce  cuvintele  subliniate  în  propoziţia  următoare  sunt  substantive:  Elevii  
merg  la  şcoală.
	denumesc  * fiinţe: elevii;

                       *lucruri: şcoală;
	se  numără:  un  elev – doi  elevi;

                                 o  şcoală – două  şcoli;
	li  se  poate  adăuga  un  adjectiv:  elevii  silitori;

                                                                    frumoasa  şcoală.
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METODA „ŞTIU / VREAU  SĂ  ŞTIU / AM  ÎNVĂŢAT”- se  bazează pe  cunoaştere  şi  experienţele  
anterioare  ale  elevilor, pe  care  le  vor  lega  de  noile  informaţii ce  trebuie  învăţate.

Etape:
	Completarea individuală a rubricii „Ştiu” din tabel;
	Confruntarea răspunsurilor;
	Elaborarea întrebărilor şi completarea individuală a rubricii „Vreau să ştiu”;
	Lectura independentă a materialelor informative şi confruntarea în perechi pentru stabilirea 

răspunsurilor;
	Prezentarea informaţiilor;
	Revenirea la rubrica „Vreau să ştiu”;
	Trecerea răspunsurilor în rubrica „Am învăţat”;
	Compararea informaţiilor noi cu cele anterioare;
	Reflecţii în perechi sau cu întreaga clasă.

EXEMPLU:
Matematică  
Clasa  a IV-a
Lecţia:  Ordinea  efectuării  operaţiilor

ŞTIU VREAU SĂ ŞTIU AM ÎNVĂŢAT
	Cele patru operaţii matematice: 

adunarea, scăderea, înmulţirea, 
împărţirea.

	Cum rezolvăm un exerciţiu cu 
mai multe operaţii de acelaşi 
ordin?

	Într-un exerciţiu cu mai multe 
operaţii de acelaşi ordin, 
efectuăm operaţiile în ordinea 
în care sunt scrise.

	Terminologia matematică: 
termen, sumă, descăzut, 
scăzător, diferenţă, factor, 
produs, deîmpărţit, împărţitor, 
cât, rest.

	Cum rezolvăm un exerciţiu 
cu mai multe operaţii, fără 
paranteze?

	Într-un exerciţiu cu mai 
multe operaţii, fără paranteze, 
efectuam mai întâi înmulţirile 
şi împărţirile, apoi adunările şi 
scăderile, respectând ordinea.

	Proba  operaţiilor:
 T1=S –T2
 D=R+ S;  S=D - R
 F1=P: F2
 D=Cx Î+ r ;  Î=(D - r): C

	Cum rezolvăm un exerciţiu ce 
conţine paranteze rotunde şi 
pătrate?

	Rezolvăm  exerciţiile  din  
paranteza  rotundă  şi  apoi  din  
cea  pătrată.

	Operaţiile de ordinul întâi: 
adunarea şi scăderea;
	Operaţiile de ordinul al doilea: 

înmulţirea şi împărţirea.

	Care este ordinea rezolvării 
operaţiilor într-un exerciţiu cu 
paranteze rotunde şi pătrate?

	Într-un exerciţiu cu paranteze 
rotunde şi pătrate, efectuăm 
operaţiile din parantezele 
rotunde, pe cele din parantezele 
pătrate, apoi pe cele din afara 
parantezelor, respectând 
ordinea.

	Parantezele rotunde şi pătrate. 	Cum rezolvăm probleme 
printr-un exerciţiu?

	Pentru a scrie rezolvarea unei 
probleme printr-un exerciţiu 
cu mai multe operaţii, folosim 
schema de rezolvare.

	Să rezolv probleme cu cele 
patru operaţii.

	Cum compun probleme după 
un exerciţiu cu mai multe 
operaţii?

	Folosim expresiile specifice 
operaţiilor exerciţiului, 
gândindu-ne la ordinea 
integrării în enunţ.
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 Specific  metodelor  interactive  de  grup  este  faptul  că  ele  promovează  interacţiunea  dintre  minţile  
participanţilor, dintre  personalităţile  lor,  ducând  la  o  învăţare  mai  activă  şi  cu  rezultate  evidente.  
     Acest  tip  de  interactivitate  determină  „identificarea  subiectului  cu  situaţia  de  învăţare  în  care  
acesta  este  antrenat”  ceea  ce  duce  la  transformarea  elevului  în  stăpânul  propriei  formări.

Majoritatea acestor activităţi presupun o abordare inter şi transdisciplinară a noţiunilor studiate.
    Ca educatori avem sarcina să-i învăţăm pe elevi să înveţe, să-i abilităm cu diferite tehnici de învăţare 

eficientă, pregătindu-i în acelaşi timp pentru autoînvăţare şi educare permanentă.
     Învăţarea trebuie să fie tot mai mult un proiect personal al elevului, iar educatorul să fie un asistent 

al acestuia cu rol de organizator, animator, manager al situaţiilor de instruire prin care să faciliteze învăţarea 
eficientă.       
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 1.Creţu, Carmen, Curriculum diferenţiat şi personalizat, Editura Polirom, Iaşi, 1998
 2.Dumitru, Ion Al., Dezvoltatea gândirii critice şi învăţarea eficientă, Editura de Vest, Timişoara, 2000
 3.Păcurari, Otilia, Strategii didactice inovative, Centrul Educaţia 2000 +, Bucureşti
 4.Stanciu, Mihai, Didactica postmodernă, Editura Universităţii, Suceava, 2003
 



96

FIŞELE DE LUCRU – MODALITĂŢI DE ÎNVĂŢARE, FIXARE, 
CONSOLIDARE, VERIFICARE ŞI EVALUARE 

A CUNOŞTINŢELOR MATEMATICE

                                                             Prof. înv. primar Magdalena Moromete,
                                                        Şcoala Nr. 2 „Ion Minulescu” Piteşti, Argeş

Fişele  de lucru sunt mijloace, instrumente de care se foloseşte învăţătorul, pe care le concepe, le structurează 
eficient, le distribuie, le controlează, le integrează în sistemul lecţiei. Fiind mai dificil de construit, de 
proiectat, de transmis, învăţătorul le reduce adeseori la prezentarea orală sau pe tablă, elevii rezolvând pe 
caietul de notiţe.
Mulţi învăţători au îmbrăţişat, mai ales, fişa de muncă independentă pentru variantele de organizare a 
activităţii elevilor, rezultând următoarele tipuri de fişe:
a) cu conţinut comun, sarcini unice;
b) cu conţinut unic, sarcini pe grupe de lucru eterogene;
b) cu conţinut unic, sarcini de nivele diferite de dificultate;
d) cu conţinut unic, sarcini individualizate.
Se observă că primele două categorii corespund etapei dobândirii, a treia pentru constatarea nivelului 
dobândirii, iar ultimele două pentru învăţarea deplină de către toţi elevii, la nivelul lor, în partea finală.
Fişa de lucru poate atinge dimensiunile unei foi de caiet sau a unei părţi din aceasta, iar elevul poate 
răspunde direct pe fişă sau în caietul de lucru.
Este bine ca elevii să semneze fişele pentru a facilita cunoaşterea nivelului rezolvării obiectivului.
La redactarea fişei de lucru în dobândire, este necesar ca învăţătorul, pe lângă obiective, sarcini, timp de 
lucru, materiale necesare, să precizeze şi indicaţiile de rezolvare.
Pentru ca elevul să aibă prezente în faţă toate acestea, pentru autocontrol, fişa trebuie să cuprindă:
Obiectul;
Capitolul;
Subiectul lecţiei;
Timpul acordat;
Sarcinile corespunzătoare obiectivelor operaţionale;
Indicaţii de lucru. 
Pe verso trebuie consemnate aprecieri ale învăţătorului, aspecte pentru diferenţiere.
Unele discuţii se poartă şi în jurul altor indici care să fie prevăzuţi pe fişă: etapa lecţiei, când este utilizată, 
tipul lecţiei, nivelul iniţial al elevilor, precizarea rezultatelor. Aceste precizări reprezintă de fapt aspecte 
ale pregătirii învăţătorului pentru lecţie, pentru redactarea lor. Important este ca o fişă să fie operativă 
pentru elevi.
Pentru ca fişele de lucru să aibă maximum de eficienţă, trebuie să se reţină unele aspecte care arată încă 
necesitatea aprofundării:
	se indică numai sarcina, fără alte puncte de reper pentru elevi;
	se dau numai cu caracter aplicativ, de exersare;
	în fixare se aplică fişe de evaluare, uneori chiar diferenţiate;
	în verificare se aplică fişe de diferenţiere, iar ca o probă construită pe sarcini cu dificultate progresivă, 

pe obiectivele lecţiei;
	nu cuprind indicaţii suplimentare pentru rezolvare, nici chiar în cazul fişelor de recuperare;
	conceperea fişelor numai în fixare, consolidare, aplicare, nu şi dobândire, ca necesare învăţării prin 

cercetare, descoperire;
	rare sunt fişele pentru organizarea pe grupe eterogene;
	rezolvarea este legată mai ales de metoda exerciţiului, deşi toate metodele au valenţe activizate şi pot 

fi implicate.
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O analiză constructivă conceperii şi utilizării fişelor de muncă independentă trebuie raportată însă şi la etapa 
utilizării lor în raport cu structura lecţiei. Cercetări întreprinse au demonstrat că orientarea spre formativ 
impune ca muncă independentă să fie prezentă constant proporţional, bine dozată în toate elementele 
structurale ale lecţiei, combinate ca unitate de învăţare.
În etapa verificării se pot aplica fişe de lucru care denotă imperativul înţelegerii, construirii şi varierii 
obiectivelor formative, prin sarcinile date:
	sarcini pe două grupe sau fişe de dezvoltare;
	sarcini de aplicare, de creaţie, de corelare intra şi interdisciplinare
	sarcini comune, după verificarea clasică a temei, în dorinţa trecerii către noua învăţare, prin 

reactualizarea celor învăţate.
O altă etapă în care se pot folosi fişele de muncă independentă este pregătirea elevilor pentru dobândirea 
noilor cunoştinţe. În această etapă învăţătorul trebuie să reflecteze asupra unor corelaţii mai ample:
	prin munca independentă de rezolvare prealabilă a unui plan orientativ de căutare, reactualizare a 

cunoştinţelor, algoritmi necesari şi integrarea apoi în aplicaţie, înţelegere, analize, dialog euristic;
	obişnuitul „pasaj” către lecţia nouă atrage atenţia, dar mai puţin pregăteşte învăţarea activă. Munca 

independentă apare fie ca „meditaţie”, fie ca rezolvarea unor sarcini de reactualizare, de corelare, de 
prevedere a unor noi soluţii, cu deschiderea spre noua învăţare. 

         Cu ocazia recapitulărilor finale pentru a depista eventualele lacune ale elevilor, se pot aplica fişe de 
muncă independentă, care să cuprindă cunoştinţele acumulate pe parcursul întregului an  şcolar.

BIBLIOGRAFIE:

1. Barbu Maria – Tehnici şi instrumente de evaluare a randamentului la matematică. Revista de pedagogie – 
1993.
2. Paraschiva Marius – Modalităţi de lucru în predarea modernă a matematicii. Revista de pedagogie – 1988.
3. Roman Precup – Fişele curente - mijloc eficient pentru activizarea elevilor. Revista de pedagogie – 1981. 
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BARIERE ÎN COMUNICAREA DINTRE: MANAGER-PROFESOR, PROFESOR-
PROFESOR, PROFESOR-ELEV, PROFESOR-PĂRINŢI ŞI MODALITĂŢI DE 

AMELIORARE A COMUNICĂRII

                                                    Profesor Florentina Corduneanu
                               Şcoala cu Clasele I-VIII Doljeşti, judeţul Neamţ

Bariere în comunicarea eficientă:
- Tendinţa de a judeca, de a aproba sau de a nu fi de accord cu părerile interlocutorului. 

Convingerea unor persoane că cei din jurul lor nu îşi vor îmbunătăţi comportamentul decât dacă 
sunt criticaţi este o barieră în calea unei comunicări eficiente. Comunicarea poate fi stânjenită 
de folosirea etichetelor de genul:,,Eşti un naiv că ai făcut….” Aceste etichetări transform tonul 
conversaţiei într-unul negative, consecinţa fiind blocarea comunicării;

- Oferirea de soluţii este o altă modalitate de a bloca procesul comunicării, fie direct, prin oferirea 
de sfaturi, fie indirect, prin folosirea întrebărilor, într-un mod agresiv, autoritar sau cu o notă 
evaluativă;

- Recurgerea la ordine este un mesaj care are ca efecte reacţii defensive, rezistenţă, reacţii passive 
sau aggressive; consecinţele unei astfel de conversaţii, în care se dau ordine, sunt scăderea stimei 
de sine a persoanei căreia îi sunt adresate acele ordine;

- Folosirea ameninţărilor este o modalitate prin care se transmite mesajul că, dacă soluţiile 
propuse nu sunt puse în practică, persoana va suporta consecinţele negative (de exemplu 
pedeapsa);

- Moralizarea este o altă manieră inadecvată în comunicare, ce include, de cele mai multe ori, 
formulări de genul:,,ar trebui” sau ,,ar fi cea mai mare greşeală din partea ta să…”;

- Evitarea abordării unor problem importante, cea mai frecventă metodă de a schimba cursul 
conversaţiei de la preocupările celeilalte persoane la propriile preocupări este folosirea tacticii 
devierii, a abaterii- ,,mai bines ă vorbim despre…”;

- Încercarea de a rezolva problema comunicării prin impunerea unor argument logice proprii; 
situaţiile în care o persoană încearcă în mod repetat să găsească soluţii logice la problemele unei 
alte persoane conduce la frustrare prin ignorarea sentimentelor şi a opiniilor celeilalte persoane.

EXEMPLE DE MODALITĂŢI INEFICIENTE DE COMUNICARE:
Comunicare ineficientă Descrierea modalităţii Exemple

CRITICA Evaluarea negativă a celeilalte 
persoane, a atitudinilor sau 
acţiunilor sale

,,Tu eşti de vină- eşti singurul 
vinovat pentru dezastrul în care 
te afli.”

ETICHETAREA Folosirea etichetelor în 
caracterizarea 
unei persoane

,,Ce prostie! Vorbeşti ca o 
fată!”
,,Eşti exact ca toţi ceilalţi. Toţi 
sunteţi nişte insensibili.”

LAUDA EVALUATIVĂ A evalua în termeni generali 
o altă persoană, acţiunile sau 
atitudinile ei

,,Întotdeauna ai fost o fată 
bună! Nu-i aşa că mă vei ajuta 
la examen?”

OFERIREA DE SFATURI A oferi soluţii la problemele 
celeilalte persoane

,,Dacă aş fi în locul tău, cu 
siguranţă l-aş refuza.”
,,Asta-i foarte uşor de rezolvat! 
În primul rând..”
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FOLOSIREA EXCESIVĂ 
SAU NEPOTRIVITĂ A 
ÎNTREBĂRILOR

Întrebările închise sunt de 
cele mai multe ori bariere în 
comunicare; se poate răspunde 
la ele printr-un singur cuvânt.

,,Când s-a întâmplat asta?”
,,Regreţi 
cele întâmplate?”

A DA ORDINE A ordona unei alte persoane să 
facă ceea ce vrei tu să facă.

,, Fă-ţi tema imediat!”
,,De ce?- Pentru că am spus 
eu!”

AMENINŢĂRI Încercarea de a comanda
acţiunile 
celeilalte persoane prin 
ameninţarea ei cu privire la 
consecinţele negative care vor 
apărea

,, O vei face sau dacă nu..”
,,Încetează imediat,sau…”
,,Dacă nu faci ce spun eu, 
atunci…”

MORALIZAREA A spune unei alte persoane 
ce ar trebui să facă: ,,A ţine 
predici” unei alte persoane

,,Trebuie să-ţi ceri scuze de la 
el”
,,Ar trebui să…”

ABATEREA Distragerea de la interesele 
celeilalte persoane

,,Nu te mai gândi la ce s-a 
întâmplat. Hai să vorbim 
despre ceva mai plăcut.”

ARGUMENTAREA LOGICĂ 
IMPUSĂ

Încercarea de a convinge 
cealaltă persoană prin 
argumentare logică sau dovezi 
logice, fără a ţine cont de 
factorii emoţionali implicaţi

,,Uite cum stau lucrurile; dacă 
nu ai cumpărat X, ai fi putut 
merge vara asta la mare.”

 Modalităţi de ameliorare a comunicării:
 1. Limbajul responsabilităţii
 Limbajul responsabilităţii este o formă de comunicare prin care îţi exprimi propriile opinii şi emoţii 
fără să ataci interlocutorul, fiind o modalitate de deschidere a comunicării, chiar şi pentru subiectele care 
sunt potenţial conflictuale. Această formă de comunicare este o modalitate de evitare a criticii, etichetării, 
moralizării interlocutorului, focalizând conversaţia asupra comportamentului şi nu asupra persoanei. Astfel, 
limbajul responsabilităţii utilizează trei componente:

- Descrierea comportamentului ( de exemplu:,,când nu dai un telefon acasă”, ,,când vorbeşti urât cu 
mine”, ,,când nu respecţi regula”);

- Exprimarea propriilor emoţii şi sentimente ca o consecinţă a comportamentului interlocutorului 
(,,mă îngrijorez că s-a întâmplat ceva cu tine”, ,,mă supără când”, ,,sunt furios când”);

- Formularea consecinţelor comportamentului asupra propriei persoane (,,...pentru că nu ştiu unde 
ai putea fi”, ,,pentru că nu-mi place să nu respectăm regulile”).

Limbajul la persoana a II-a ,,tu” implică judecarea interlocutorului şi întrerupe comunicarea din 
cauza reacţiilor defensive pe care le declanşează.

Exemple de mesaje la persoana a II-a:
,, Nu mai fi atât de critic”
,, Este o glumă proastă”
,,Vezi-ţi de treaba ta!”
,, Nu ştii să-ţi ţii promisiunile.”
,, Iar nu ţi-ai făcut temele?”
,, Nu înţelegi ce-ţi spun?”
,, Nu-mi spui adevărul!”

Mesajele la persoana I sunt focalizate pe ceea ce simte persoana care comunică şi pe comportamentul 
interlocutorului şi, astfel, previn reacţiile defensive în comunicare.
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Exemple de mesaje eficiente:
- ,,Sunt stânjenit (emoţia- ce simt faţă de comportament) când vorbeşti despre notele mele de faţă cu 

prietenii mei (comportamentul care m-a deranjat). O să creadă despre mine că sunt un prost (consecinţa 
comportamentului asupra mea).”

- ,, Dacă nu mă duci la şcoală dimineaţa la timp (comportamentul), voi întârzia şi profesorul va fi 
furios pe mine (consecinţa). Asta mă face să fiu nervos dimineaţa (emoţia) .

- ,, Sunt îngrijorată (emoţia şi consecinţa), pentru că nu m-ai anunţat că nu vii la şcoală ( 
comportamentul).”

Avantajele comunicării mesajelor la persoana I:
- Previne declanşarea reacţiilor defensive în comunicare, prin evitarea criticii şi a evaluării 

persoanei cu care comunici. Limbajul la persoana a II-a, ,,tu” (,,Ai întârziat!”, ,,Ţi-ai încălcat promisiunea.”) 
duce de cele mai multe ori la întreruperea comunicării şi la amplificarea conflictelor.

- Procesul de comunicare este mai complet, datorită schimbului mai mare de informaţii. Prin 
acest tip de limbaj, persoana îţi poate comunica emoţiile şi descrie cu exactitate comportamentul persoanei 
cu care comunică, fără a face evaluări sau atacuri la persoană. Acest mod de comunicare permite, astfel, 
îmbunătăţirea relaţiei şi modificarea comportamentelor care nu sunt adecvate într-o relaţie.

2. Prevenirea reacţiilor defensive în comunicare
Reacţiile defensive sunt foarte frecvente în procesul de comunicare. Mesajele care provoacă o astfel 

de reacţie sunt în general cele care atacă persoana. Studiile au identificat mai multe tipuri de mesaje care duc 
la declamşarea reacţiilor defensive, precum şi modalităţile de prevenire a acestora:

Evaluare vs. Descriere - cel mai frecvent mod de a provoca o reacţie defensivă este comunicarea 
evaluativă.Mesajele evaluative sunt mesajele adresate la persoana a II-a- ,,Nu ştii despre ce vorbeşti!”, 
,,Fumezi prea mult”, ,,Nu înveţi cât ar trebui!”. Pentru a preveni reacţiile defensive şi blocarea comunicării, 
cea mai eficientă modalitate de comunicare este comunicarea descriptivă- în loc de ,,Vorbeşti prea mult!”, 
poţi spune, ,,Când nu îmi dai posibilitatea să spun ce cred (descrierea comportamentului), devin nervos şi 
frustrat! (emoţia şi consecinţa)”.

Control vs orientare spre problemă - mesajele prin care avem tendinţa de a controla interlocutorul, 
prin oferirea de soluţii şi sfaturi, dezvoltă reacţii defensive. Mesajul implicit este:,, Numai eu ştiu ce este mai 
bine pentru tine, aşa că trebuie să mă asculţi ca să-ţi meargă bine!”. În contrast, comunicarea orientată spre 
problemă ajută interlocutorul să identifice alternativele problemei sale fără a-i impune soluţia.

Manipulare vs spontaneitate - manipularea este o formă de comunicare care transmite mesajul de 
non-acceptare şi neîncredere în deciziile celorlalţi.Ca alternativă a acestei forme ineficiente de comunicare 
este exprimarea spontană a opiniilor personale, fără a încerca să-ţi impui punctul de vedere.

Neutralitate vs empatie - neutralitatea sau indiferenţa în comunicare transmite mesajul că persoana 
cu care comunici nu este importantă pentru tine. Copilul care nu este ascultat de părinte sau profesor ori 
este tratat cu indiferenţă ajunge să creadă despre el că nu este valoros şi nu merită să i se acorde atenţie. 
Comunicarea empatică este forma de comunicare care previne reacţiile negative despre sine şi ceilalţi. 
Limbajul nonverbal este esenţial în comunicarea empatică.

Superioritate vs egalitate - atitudinea de superioritate determină formarea unei relaţii defectuoase 
de comunicare şi încurajează dezvoltarea conflictelor. Această atitudine vine în contradicţie cu acceptarea 
necondiţionată şi cu respectul fiecărei persoane, indiferent de abilităţile sau nivelul său educaţional. Studiile 
din domeniul educaţional au arătat că persoanele cu competenţe intelectuale şi sociale dezvoltate comunică 
mai eficient într-o formă de egalitate şi acceptare şi nu de superioritate, care este considerată o formă de 
nedezvoltare a abilităţilor de relaţionare.
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3. Explorarea alternativelor
Explorarea alternativelor este o altă modalitate de comunicare adecvată în relaţia cu copiii şi 

adolescenţii. Ea nu trebuie confundată cu oferirea de sfaturi sau soluţii.Oferirea de soluţii (,,Fă asta...” sau 
,, Cred că ar trebui să...”) are drept consecinţe negative pe termen lung scăderea capacităţii de rezolvare de 
probleme şi de luare de decizii. Copilul trebuie ajutat să exploreze soluţiile alternative.

Modalităţi de dezvoltare a explorării alternativelor:
-ascultarea reflectivă ajută la înţelegerea şi clarificarea sentimentelor copilului( Eşti supărat...”; ,,Mi 

se pare că te deranjează...”);
-folosirea brainstorming-ului pentru explorarea alternativelor (,,Care ar fi alternativele acestei 

probleme?”);
-asistarea copilului şi a adolescentului în alegerea soluţiei optime (,,Care dintre soluţii crezi că ar fi 

cea mai bună?”;
-discutarea problemelor rezultate ale alegerii uneia dintre alternative (,,Ce crezi că s-ar putea 

întâmpla, dacă faci aşa cum spui?”;
-obţinerea unui angajament din partea copilului (,,Ce-ai ales să faci? Sau ,,Ce decizie ai luat?”);
-planificarea pentru evaluare (,,Când vom discuta din nou despre asta?);
-identificarea avantajelor şi dezavantajelor opţiunilor.
4. Exprimarea emoţională
Una dintre cauzele care provoacă dificultăţi în comunicare este reprezentată de inabilitatea de 

recunoaştere şi exprimare a emoţiilor, de teama de autodezvăluire. Una dintre cele mai mari dificultăţi în 
exprimarea emoţională este existenţa unor stereotipuri sociale ale exprimării emoţionale. A comunica eficient 
presupune a şti să îţi exprimi emoţiile.

Modalităţi de îmbunătăţire a exprimării emoţionale:
1. Discutarea, provocarea şi contracararea miturilor despre emoţii prin: conştientizarea propriilor 

mituri legate de emoţii, identificarea situaţiilor în care comportamentul este influenţat de mituri, identificarea 
situaţiilor în care miturile nu sunt valide, identificarea modalităţilor de reducere a impactului unor mituri.

2. Identificarea şi recunoaşterea diferitelor tipuri de emoţii prin: exerciţii de exprimare verbală a 
emoţiei, de asociere a stării subiective cu eticheta verbală a emoţiei. Indicatorii utilizaţi sunt: modificările 
fiziologice, monitorizarea comportamentului nonverbal, monitorizarea mesajelor verbale transmise celorlalţi, 
a gândurilor şi a relaţiei gând- emoţie- comportament.

3. Identificarea evenimentelor sau a situaţiilor care declanşează emoţia prin: exerciţii de asociere 
a unor evenimente (comportamente, gânduri) care declanşează emoţia, înţelegerea diferitelor efecte ale 
situaţiilor sau ale evenimentelor asupra stării emoţionale, înţelegerea importanţei modului de interpretare a 
evenimentelor declanşatoare a emoţiilor.

4. Identificarea modalităţilor de exprimare comportamentală a emoţiei prin: recunoaşterea reacţiilor 
comportamentale ale emoţiilor, diferenţierea dintre emoţie şi comportament, învăţarea modului de 
înţelegere a mesajelor emoţionale transmise de alte persoane, conştientizarea relaţiei dintre gând- emoţie- 
comportament.

5. Exprimarea emoţiei printr-un limbaj adecvat: învăţarea vocabularului emoţiilor pentru a nu reduce 
comunicarea afectivă în termenii de bine sau rău; emoţia poate fi exprimată:

- printr-un cuvânt: ,,Sunt supărat/ bucuros/ curios/ încântat”;
- prin descrierea a ceea ce s-a întâmplat cu tine: ,,Îmi tremură vocea când vorbesc cu el”, ..Mă simt ca 

şi cum aş fi centrul universului”;
- prin descrierea a ceea ce-ţi doreşti să faci: ,, Simt că-mi vine să o iau la fugă.”
6.   Exprimă clar ceea ce simţi:
- sumarizează printr-un cuvânt ceea ce simţi: bucuros, confuz, resemnat, rănit;
- evită evaluarea emoţiei într-un mod codat. În loc de,, mă simt singur”, ai putea spune: ,,m-aş bucura 

dacă ne-am întâlni să petrecem mai mult timp împreună”;
- exprimă mai frecvent emoţii faţă de un comportament specific: în loc de ,,Sunt nemulţumit”, poţi 

spune: ,,Sunt nemulţumit când nu îţi respecţi promisiunile”; exprimarea clară a emoţiilor este un mod în care 
ne facem înţeleşi de ceilalţi.
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7.  Acceptă responsabilitatea pentru ceea ce simţi: în loc de ,, M-ai supărat”, poţi spune: ,,Sunt 
supărat” sau în loc de ,,M-ai rănit”, poţi spune: ,,Mă simt rănit când faci acest lucru”. Asumarea 
responsabilităţii a ceea ce simt şi exprim este o formă de validare personală.

Sugestii de activităţi care facilitează exprimarea emoţională:
a) ,,Vocabularul” emoţiilor: Se utilizează un set de cărţi de joc care au notate pe una dintrte 

părţi denumirea unei emoţii ( trist, fericit, frustrat); fiecare elev sau grup de elevi alege câte o carte şi 
încearcă să exprime emoţia notată printr-un comportament; ceilalţi elevi trebuie să identifice emoţia prin 
comportamentul exprimat de elevi sau grupul de elevi.

b) ,,Parola” emoţiilor. Elevul sau grupul de elevi alege o carte cu o emoţie şi simulează ce ar gândi o 
persoană care manifestă o asemenea emoţie; ceilalţi elevi trebuie să identifice emoţia.

c) ,,Statuile emoţiilor”. Câţiva elevi voluntari vor putea avea trei roluri: de sculptor, statuie şi 
observator. Elevul care şi-a ales rolul de sculptor alege o carte cu o emoţie, îşi caută un elev care şi-a ales 
rolul de statuie şi va încerca să ,,modeleze” statuia în funcţie de emoţia pe care trebuie să o reprezinte, 
modelându-i expresia facială, postura. Elevul care are rolul de observator va nota toate modalităţile pron care 
elevul ,,sculptor” încearcă să exprime emoţia. Ceilalţi elevi trebuie să identifice emoţia exprimată de elevul 
cu rolul de ,,statuie”.

d) ,,Imaginile” emoţiilor. Fiecare elev va extrage câte o carte, citeşte denumirea emoţiei şi încearcă 
să o reprezinte printr-un desen care să fie semnificativ pentru emoţie. Elevul care identifică primul emoţia 
reprezentată de un coleg va prezenta el însuşi emoţia exprimată prin desen. Exerciţiul  se poate realiza şi 
folosind aceeaşi emoţie pentru toţi elevii. Rolul exerciţiului este să-i facem pe elevi conştienţi de diferenţele 
în manifestarea unei emoţii.

e) ,,Sunetele” emoţiilor. Fiecare elev va extrage câte o carte cu o emoţie şi va încerca să o reprezinte 
printr-un sunet caracteristic, fără să folosească cuvinte. Cine va identifica primul emoţia exprimată de un 
coleg va descrie o situaţie în care a simţit acea emoţie, ce a gândit şi cum s-a comportat.

Fiecare elev va face o listă de 10 activităţi plăcute care ne determină să ne simţim bine. Toate 
activităţile fiecărui elev se vor afişa în sala de clasă, pentru ca elevii să conştientizeze modalităţile prin care 
ne putem îmbunătăţi starea emoţională.

Alte căi de îmbunătăţire a comunicării elev- profesor:
- Clarificarea diferenţelor dintre nevoile copilului şi nevoile adultului şi identificarea căror nevoi 

le răspunde modul în care comunică adultul cu copilul;
- În comunicarea emoţiilor, este mai eficient să se aplice limbajul responsabilităţii. Prin 

formularea mesajelor la persoana I, copiilor li se comunică modul în care comportamentul lor a 
interferat cu cel al adulilor şi ceea ce simte adultul despre această situaţie. E foarte important ca 
emoţiile să fie comunicate copilului fără a-l învinovăţi- ,,M-a deranjat foarte tare că nu...” şi nu 
formulări ca: ,,Uite ce am păţit din cauză că tu nu ai...!!!”.

- Limbajul responsabilităţii se foloseşte atât pentru a comunica sentimentele pozitive, cât şi pentru 
comunicarea lucrărilor sau a situaţiilor care ne deranjează.

- Mesajele responsabilităţii comunicate pe un ton nervos devin mesaje negative. Acestea 
învinovăţesc copilul şi îl critică, omiţând mesajul care ar trebui să indice care este 
responsabilitatea lui pentru a schimba ceea ce a făcut. Tonul mesajelor negative dă dovadă de 
lipsa respectului pentru cel căruia îi este adresată afirmaţia.

- Sarcasmul, ridiculizarea şi presiunile sunt o formă de nerespectare a drepturilor personale.
- Etichetările arată lipsa încrederii în copilul căruia îi este adresat mesajul.
- Încrederea se comunică prin cuvinte, gesturi, tonul vocii.
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ROLUL ÎNVĂŢĂTORULUI ÎN ACTIVIZAREA
 ELEVILOR ÎN ORELE DE MATEMATICĂ

 
                                                                          Prof. înv. primar Suzana Dumitru, 
                                                            Şcoala Nr. 2 „Ion Minulescu” Piteşti, Argeş
                                                                           

O importantă misiune ce ne revine nouă, învăţătorilor, este aceea de a face ca  matematica, disciplină 
cu mare pondere în planul de învăţământ, să fie înţeleasă şi îndrăgită de cât mai mulţi elevi. Acest lucru este 
posibil doar dacă urmărim cu atenţie mecanismul gândirii concrete, gândire specifică elevilor de vârstă şcolară 
mică, încercând să-l apropiem în mod progresiv de o gândire matematică abstractă care să permită înţelegerea 
şi însuşirea cunoştinţelor cu grad sporit de dificultate.

Primele patru clase au un rol hotărâtor pentru parcurgerea de către elev a întregului sistem al învăţământului 
matematic. Cu “echipamentul “pe care i-l dau aceste clase, elevul face întreaga “călătorie” în domeniul acestei 
ştiinţe.Este vorba vorba de cunoştinţe înţelese sau mai putin înţelese, pe care se clădeşte apoi întregul edificiu al 
învăţământului matematic. În măsura în care cunoştinţele noi găsesc suport în mintea elevului, ele se sudează, 
se cimentează şi construcţia se ridică solidă şi estetică în acelaşi timp. Invers, se creează goluri, se fac legături 
slabe, cu multe dificultăţi, se ajunge la o construcţie şubredă.

Aici, în primele clase, se naşte la elev dragostea, atractivitatea sau repulsia pentru studiul matematicii. 
Dacă el simte ca pătrunde în miezul noţiunilor matematice, dacă gândirea lui este stimulată în mod sistematic 
să facă un efort gradat şi simte că fiinţa lui adaugă ceva în urma fiecărui “antrenament”, dacă el trăieşte 
bucuria fiecărui succes, mai mare sau mai mic, toate aceste trăiri cultivă interesul şi dragostea pentru studiul 
acestei frumoase discipline. În formarea atractivităţii pentru matematică se petrece un proces similar cu acela 
al invatatrii unei limbi străine sau al îndrăgirii muzicii simfonice. La început este vorba de o muncă mai puţin 
placută, de acumulare (înveţi cuvinte, asculţi sunete). Când se ajunge însă la un anumit nivel de înţelegere, 
deodată parcă se deschide în faţa un orizont larg, ca atunci când ai ajuns pe vârful unui munte. Cuvintele se 
leagă cu înţeles, ba poţi înţelege sensul propoziţiei chiar dacă nu cunoşti toate cuvintele, acordurile se înlănţuie 
parcă în idei, descifrezi mesajul compozitorului.     

S-a născut atractivitatea care, din acest moment, nu te mai părăseşte. Merge cu paşi grăbiţi către pasiune. 
Tot aşa şi în studiul matematicii. Câţi elevi nu ajung matematicieni pasionaţi datorită învăţătorului sau 
profesorului lor de matematică? 

Încă din ciclul primar elevii sunt obişnuiţi cu folosirea literelor pentru a exprima : operaţiile aritmetice, 
proprietăţile operaţiilor, transcrierea în limbaj matematic pornind de la exprimarea în limbajul obişnuit. 
Efortul intelectual este mare, dar şi satisfacţia reuşitei este mare. Toate acestea consolidează demersul 
gândirii creatoare matematice, deoarece conţin în sine ambiguităţi şi incertitudini care miră, dar suscită 
operativitatea mintală, care uimesc, dar bucură, care cer soluţii din ce în ce mai elegante, mai simple, mai 
inventive, implicând creativitatea.

Modul cel mai eficient de a învăţa matematica nu presupune un limbaj riguros matematic, pe care copiii 
nu-l pot înţelege, ci traducerea noţiunilor de bază în limbajul propriu al copilului cu asigurarea înţelegerii, a 
sesizării notelor esenţiale ale acestor noţiuni. Un asemenea învăţământ al matematicii nu exclude folosirea 
metodologiei clasice, ci, dimpotrivă, poate duce la potenţarea formativă a metodelor de învăţământ, la 
explorarea şi mai bogata a eficienţei lor formative.        

Fiecare situaţie de învăţare acceptă una sau mai multe variante metodice. Opţiunea pentru o variantă sau 
alta este condiţionată de nenumăraţi factori. Aceasta nu înseamnă că învăţătorul poate utiliza o singură metodă 
pentru realizarea oricărui obiectiv. Pornind de la ideea ca învăţământul activ se realizează cu ajutorul metodelor 
active, se impune diminuarea ponderii activităţilor care limitează activizarea si extinderea utilizării metodelor 
moderne, active, care dezvoltă gândirea, capacitatea de investigaţie a elevilor, precum si participarea lor la 
însuşirea cunoştinţelor, la munca independentă,deprinderea de a aplica in practică cele însuşite.

Metodele active sunt metodele operatorii, cele care conduc la suscitarea si realizarea efectivă a 
operaţiilor de gândire, cele care prin excelenţă devin adecvate si favorabile dezvoltării unui constructivism 
operatoriu. Esenţialul rezidă într-o pedagogie a efortului autentic si multilateral care izvorăşte din interiorul 
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conştiinţei şi al gândirii proprii a elevului. Aceasta constituie adevărata metodologie participativă in măsura 
sa favorizeze, concomitent, atât elaborarea noilor cunoştinţe prin eforturi proprii, cât si construcţia operaţiilor 
mintale corespunzătoare, pe care vrem să le formăm, în loc ca toate acestea să fie primite de-a gata, pregătite 
de dinainte de învăţător, demonstrate sau luate din manuale, cu un minimum de efort de memorizare, de 
reproducere a exemplelor si metodelor propuse.

Sunt considerate active acele metode care nu încorsetează elevul într-o reţea de expresii fixe sau de 
reguli rigide, ci care rezervă o pondere crescândă elevului in interacţiunea lui cu obiectele învăţării, care 
determină un maximum de activism al structurilor operaţional-mintale în raport cu sarcinile de învăţare în care 
este angajat acesta.

,,Activ” este elevul care gândeşte, care depune un efort de reflecţie personală, interioară şi abstractă, 
care întreprinde o acţiune mintală de căutare, de cercetare si redescoperire a adevărurilor, de elaborare a noilor 
cunoştinţe şi nu cel care se menţine la nivelul acţiunii concret-senzoriale, intuitiviste şi nici cel care face apel la 
facultatea de receptare şi de reproducere apoi a cunoştinţelor. Având in vedere că nici metodele clasice nu sunt 
lipsite de virtuţi, pentru activizarea elevilor pot fi îmbinate în mod armonios metodele clasice cu cele moderne. 
Metodele de învăţământ sunt căile folosite de elevi şi învăţători cu scopul ca elevii să se formeze, atât prin 
activitatea îndrumată de învăţători, cât şi prin cea organizată independent si diferenţiat.
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CODUL DEONTOLOGIC 
AL PROFESIUNII DE DASCĂL

Prof. înv. primar Ovidiu Durac,  
Şcoala cu clasele I-VIII Păstrăveni, Neamţ

Motto:
 „Învăţătorul este cel care dăruieşte fiecărui om, la pornirea lui pe drumul spre lumină, primele 

elemente, călăuzindu-i paşii spre marele titlu de OM. El este acela care modelează materialul cel mai de preţ – 
COPILUL – tinzând ca din fiecare bloc de marmură brută să realizeze o fiinţă înzestrată cu cele mai frumoase 
trăsături, un om care să înmănuncheze trăsăturile morale cele mai înalte. El este acela care ajută fiecare copil 
să descopere tainele naturii. Toate acestea au făcut ca activitatea sa să fie socotită PROFESIUNE DE AUR.”

Dumitru Salade

Orice profesie are două caracteristici fundamentale:
	Existenţa unui set de cunoştinţe generalizate şi sistematice de care profesia respectivă se foloseşte 

pentru exercitarea cu profesionalism a activităţii pentru care e exercitată;
	Orientarea spre interesul comunităţii mai mult decât spre interes personal. Această caracteristică e 

un criteriu în elaborarea unei deontologii a unei profesii şi implicit a codului deontologic al acesteia.
Fiecare profesie are încorporat un cod etic reglementativ care obligă la comportament etic pe membrii 

săi. Termenii „profesional” şi „etic” se reunesc, formând deontologia profesională.
Codul etic al profesiei este atât formal, cât şi informal. Cel formal este codul scris pe care profesionistul 

jură pentru a fi admis în practică (exp.: jurământul lui Hipocrate din profesia medicală). Cel informal este codul 
nescris, având însă greutatea prescripţiilor formale. Angajamentul profesiei către bunăstarea socială devine, 
prin codul etic, un angajament public către comunitate, asigurând astfel încrederea comunităţii în profesie.

Codul deontologic al cadrului didactic este un ansamblu de reguli menite să regleze în permanenţă 
activitatea didactică, atât teoretică, dar mai ales practică. Cuprinde două sectoare:

	Relaţia cadru didactic – elev;
	Relaţia coleg – coleg.

1. Relaţia cadru didactic – elev
Cadrului didactic îi revine rolul de educare şi instruire a elevilor şi totodată el trebuie să ţină cont de 

realitatea şi individualitatea copilului, fiind conştient că există personalităţi ce nu pot fi modificate  şi este 
responsabil pentru modul de dezvoltare al copilului şi de formarea lui ca om.

Are obligaţia să ţină cont de diferenţele culturale, individuale, de rasă, sex, vârstă, etnie, naţionalitate, 
religie, handicapuri, limbă sau statut social existent şi să încerce să elimine toate preconcepţiile care pot afecta 
munca şi ce provin din aceste diferenţe. El este obligat să nu discrimineze pe baza acestor factori.

Grija cadrului didactic pentru o educaţie optimă este influenţată de utilizarea de metode variate în cadrul 
procesului educaţional. El trebuie să se bazeze pe experienţa practică şi teoretică într-o cunoaştere optimă a 
elevilor în vederea aplicării unor metode activ-participative adecvate, care au ca scop fundamental pregătirea 
pentru viaţă a elevilor.

În optimizarea predării la clasă, alături de alte elemente, relaţia învăţător-elev trebuie să devină mai 
umanizată, mai democratică, mai deschisă şi mai optimistă. Este necesară realizarea unor raporturi noi între 
învăţător şi elev, raporturi care ajută educarea unor şcolari încrezători în forţele lor, independenţă în gândire şi 
acţiune. Este un proces greu, dar la această vârstă devine posibil începutul. 

Cadrul didactic are datoria morală de a-şi folosi cunoştinţele şi experienţa practică în a depista posibili 
factori de risc în evoluţia elevului şi în a acţiona pentru prevenirea insuccesului şcolar. Totodată are şi o 
responsabilitate socială, trebuind să fie conştient că formează viitorii membri ai societăţii şi că de modul cum 
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profesează depinde viitorul societăţii, de aceea trebuie să-şi utilizeze cunoştinţele pentru a contribui la binele 
celorlalţi şi nu pentru a produce rău societăţii.

 

2. Relaţia coleg – coleg
Dascălul trebuie să aibă permanent în vedere că este un profesionist, membru al unei echipe în care sunt 

relaţii de consultanţă, fiind obligat să manifeste spirit cooperant, să se informeze şi să împărtăşească cunoştinţele 
cu ceilalţi colegi de breaslă, să recunoască şi să accepte performanţele în practică şi teorie ale colegilor, să fie 
un susţinător efectiv al breslei, nedefăimându-şi profesia. El trebie să-şi cunoască propriile atribuţii cât şi pe 
cele ale colegilor săi, să se repereze ca membru al echipei, cu rol bine definit, să relaţioneze cu alţi specialişti 
pentru o  mai eficientă îndeplinire a misiunii sale profesionale, să se informeze şi să se formeze continuu în 
vederea desfăşurării cu profesionalism a profesiei didactice, să se consulte cu colegii pentru a preveni un 
comportament neetic. Este dator să-şi menţină neutralitatea emoţională în relaţiile cu elevii, să dovedească o 
bună pregătire de specialitate care să asigure menţinerea unui standard ridicat în activitatea sa profesională, să 
nu transmită şi să impună elevilor sau colegilor propriile orientări ideologice (politico-religioase).

Învăţătorul este veritabilul misionar al neamului trimis în toate colţurile lumii “să semene lumină”. El 
are soarta lumânării. Luminează celor din jur consumându-se pe sine.

Meseria de educator este o mare şi frumoasă profesiune care seamănă cu nici o alta; o meserie care nu se 
părăseşte o data cu hainele de lucru. O meserie aspră şi plăcută, umilă şi mândră, exigentă şi liberă, o meserie 
în care mediocritatea nu este permisă, unde pregătirea excepţională este abia satisfăcătoare, o meserie care 
epuizează  şi înviorează, care te distrează şi exaltă, o meserie în care a şti nu înseamnă nimic fără emoţie, în 
care dragostea este sterilă fără forţa spirituală, o meserie când apăsătoare, când implacabilă, ingrată şi plină 
de farmec.

E muncă şi trudă, e dragoste şi ataşament din partea tuturor copiilor şi dascălilor, a tuturor celor care 
muncesc cu răbdare şi migală construieşte caractere şi modelează vieţi, vieţi care trebuie bogate-n bine şi 
sărace-n rău.

Marele pedagog Komenski, vorbind despre învăţători, despre locul lor în ierarhia socială, afirmă că 
“ocupă un loc de cea mai înaltă cinste şi lor li s-a încredinţat o sarcină atât de aleasă cum nu există alta sub 
soare”.

Copilul, pentru a deveni OM, trebuie format prin educaţie, iar cadrul didactic este cel căruia îi revine 
nobila misiune de a-i modela comportamentul şi intelectul prin delicateţea sufletească şi competenţa 
profesională. Pedagogia ne învaţă că profesiunea de dascăl este una dintre cele mai frumoase şi totodată din 
cele mai grele, că a fi dascăl înseamnă a fi intelectual de seamă, un om de înaltă cultură, un om de caracter, un 
permanent exemplu pentru cei din jur. 

„Ce-şi mai aduce aminte fiecare dintre noi din sutele de lecţii şi zecile de manuale citite şi memorizate, 
uneori aşa de cu greu în anii copilăriei? Foarte puţin, iar din unele aproape nimic. Cele mai multe au scăpat 
dincolo de orizontul memoriei. E ceva care însă rămâne totdeauna: e amintirea vie a dascălului şi îndeosebi 
celui mai iubit. Ca o lumină totdeauna egală cu sine însăşi, amintirea aceea îţi luminează şi-ţi îndreaptă toţi 
paşii vieţii. El e toată şcoala; restul rămâne în umbră, apoi cu vremea se cufundă în întunericul desăvârşit al 
uitării.” 

SIMION MEHEDINŢI
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RELAŢIA ÎNVĂŢĂTOR - ELEV,  
PREMISĂ A SUCCESULUI

Profesor Sanda Iuliana Ghira  
Gimnaziul „Avram Iancu” Târnăveni

„Există numai un singur fel de a înţelege bine oamenii,  
anume, de a nu ne grăbi să-i judecăm, ci de a trăi în preajma lor,  

a-i lăsa să se explice, să se dezvăluie zi de zi  
şi să se zugrăvească ei înşişi în noi”

(Ch. A. Sainte-Beuve)

Analizată într-un mod oarecum simplist, relaţia dintre învăţător şi elevi pare a se reduce la acea comunicare 
zilnică, prin care se realizează actul educaţional. Ei bine, lucrurile nu stau chiar aşa şi nu trebuie privite doar 
din această direcţie. Semnificaţia ei este mult mai largă şi implică o multitudine de laturi ale personalităţii 
umane, circumscrise acţiunii de realizare a scopurilor şi idealurilor învăţământului românesc. Fără a exagera 
sau a fi acuzaţi de narcisism profesional, am putea spune că această releţie înseamnă totul, înseamnă sensul şi 
rostul întregii activităţi a învăţătorului.

Alegerea meseriei de învăţător, după părerea mea, este în bună măsură determinată de prezenţa unor 
sentimente de iubire faţă de copii, sentimente conştiente sau , uneori, sentimente  care au originea în inconştient.

Se spune că meseria de învăţător este dificilă nu din cauza laturii ştiinţifice, ci din cauza celei metodice. 
Nu e greu să ştii operaţiile matematice , ci să-l faci pe elevul de vârstă şcolară mică să opereze cu ele. Luând în 
calcul aceste aspecte cât şi multe altele, se pune foarte serios problema alegerii celor mai eficiente modalităţi 
de lucru pentru a obţine performanţe/competenţe atât în domeniul cunoaşterii , cât şi în cel relaţional-
comportamental . Pentru a avea succes în această muncă, învăţătorul trebuie să aibă competenţe cognitive, 
apoi relaţionale, cât şi compor- tamental-atitudinale. El trebuie să îndeplinească standardele de performanţă 
ce se fundamentează pe un sistem de principii care exprimă concepţia actuală asupra conţinutului specific 
al profesiei didactice şi asupra calităţilor unui bun pedagog. Aceste principii , numite şi principii nucleu, 
cer învăţătorului să cunoască domeniul şi didactica disciplinelor predate, să-şi cunoască elevii şi să asiste la 
propria lor dezvoltare, să se integreze activ în comunitatea locală, să aibă o atitudine reflexivă şi să promoveze 
un sistem de valori în concordanţă cu idealul educaţional. 

Rezultă de aici că învăţătorul trebuie să cunoască foarte bine specificul comunităţii sociale al zonei 
unde lucrează, exigenţele şcolii, apoi, să cunoască temeinic colectivul de elevi. Toate acestea încep o dată cu 
primirea unei noi generaţii de copii.

Când vine în clasa I, elevul ia contact cu lucruri noi. El vede că în loc de jucării trebuie să aibă cărţi, că 
doamna educatoare e înlocuită cu doamna  învăţătoare sau domnul învăţător, că orele de curs sunt mai lungi şi 
că activitatea zilnică este alta şi decurge în alt fel. Acest moment de trecere poate avea repercursiuni nedorite 
asupra aşteptărilor copilului, dacă învăţătorul nu-l pregăteşte cu tact pentru ceea ce va urma. În mintea copilului 
sunt foarte multe necunoscute şi toate acestea trebuie elucidate în perioada de relaţionare de la început. Copilul 
încearcă să facă comparaţii între grădiniţă şi şcoală, între educatoare şi învăţător şi, dacă nu-i convine, apare 
inhibiţia ori împotrivirea.  Simion Mehedinţi spunea că „numai un iubitor de copii poate fi şi un bun învăţător”. 
Este foarte adevărat că această trecere nu lasă urme în atitudinea copiilor dacă învăţătorul are un suflet cald, 
dacă se apropie cu drag de ei, dacă are un spirit ludic şi îmbină echilibrat exigenţa cu destinderea. El trebuie 
să-şi înceapă activitatea de cunoaştere a particularităţilor individuale şi de grup, apelând la cunoştinţele de 
pedagogie şi psihologie învăţate, apoi să-şi noteze toate observaţiile în fişa psiho-pedagogică. Dacă în perioada 
preabecedară învăţătorul a reuşit să-i câştige sufleteşte pe copii, înseamnă că primul pas a fost făcut cu succes.

Urmează apoi o altă etapă, perioada abecedară, când copiii trec la un alt program de învăţare, când apar 
aprecierile cu calificativ în catalog, când randamentul lor trebuie să crească prin învăţarea alfabetului şi a 
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primelor operaţii matematice. Este perioada când se reduce ponderea învăţării prin joc, când trebuie să li se 
inculce elevilor un program zilnic de învăţare bazat pe un alt tip de motivaţie, când fiecare trebuie să devină 
conştient de sarcinile pe care le are. Este momentul când începe cu adevărat viaţa de şcolar, când aprecierile 
verbale şi calificativele pot influenţa în bine sau în rău relaţia dintre învăţător şi elevi, sau dintre învăţător şi 
părinţi.

Corectitudinea, onestitatea, sinceritatea pot fi dovedite de ambele părţi dacă există o relaţie de comunicare 
, menită a concura la reuşita activităţii didactice. Învăţătorul trebuie să stabilească de la început cu elevii un 
set de reguli, al căror rost trebuie înţeles şi respectat de elevi. Dacă acest lucru se pune în aplicare, se va reuşi 
ceea ce se cheamă disciplină şi învăţare liber consimţite, eliminându-se din start neînţelegerile, supărările 
şi nedoritele tulburări de comportament. Elevii trebuie învăţaţi de pe acum că hotărârile adoptate trebuie 
respectate.

Integritatea este fundamentul pe care se construiesc alte calităţi: respectul, demnitatea şi încrederea. 
Chiar şi oamenii care pot să-şi ascundă lipsa de integritate un timp vor cunoaşte eşecul, iar influenţa temporară 
va dispărea. Integritatea este o chestiunepersonală şi nu trebuie confundată cu reputaţia. Circumstanţele în 
care trăim ne determină reputaţia , care este o umbră a caracterului. Învăţătorul poate fi pus în situaţia de a-şi 
compromite caracterul integru atunci când, sub influenţe externe (ale unor părinţi care intervin prin mijloace 
diferite, a directorului şcolii care-i cere procentaje favorabile la sondajele sau testele standardizate etc), acordă 
calificativele care nu corespund realităţii evaluate.

Învăţătorul trebuie să fie cât se poate de obiectiv în orice fel de apreciere făcută, corect cu el însuşi şi 
cu elevii, să se ferească de orice fel de didactogenii, iar în evaluarea rezultatelor elevilor să evite distorsiunile 
datorate trăsăturilor de personalitate, a efectelor halo, de anticipaţie de rol, de ordine de contrast, de contaminare 
sau de dependenţă. De asemenea, trebuie eliminate erorile în aprecierea conduitei elevilor – eroarea prin 
asemănare, prin contrast, din generozitate sau din blândeţe. Tot Simion Mehedinţi spunea că „orice copil are 
ceva bun în el şi că acel bun trebuie dascoperit şi pus în valoare”. De aceea, este necesară şi foarte utilă tratarea 
diferenţiată a elevilor atât sub aspectul cântăririi atente a volumului de cunoştinţe cerut, cât şi a metodelor de 
abordare a comunicării.

Încrederea este factorul cel mai important în relaţiile personale şi profesionale. Calităţile integrităţii pot 
fi păstrate şi dezvoltate , în primul rând, prin modelarea consistenţei caracterului, pentru ca oamenii să aibă 
încredere în noi tot timpul, fără fluctuaţii. Un învăţător care-şi schimbă hotărârile sau atitudinile de la o zi la 
alta îi va influenţa negativ pe elevii săi şi-i va determina pe părinţii lor să nu aibă încredere în el şi chiar să-şi 
„mute” copiii la alt învăţător.

Un învăţător onest îşi respectă promisiunile. Dacă promitem elevilor că-i ducem într-o excursie şi nu 
facem acest lucru, riscăm să pierdem încrederea lor.

Beneficiul încrederii este influenţa. Abraham Lincoln spunea că: „Aproape toţi oamenii pot face faţă 
potrivniciilor, dar dacă vrei să-i pui la încercare caracterul unui om, dă-i puterea”. Raportul dintre autoritate şi 
putere este foarte delicat în meseria de învăţător.

Persistă în şcoală mentalitatea, chiar cu pretenţia de a fi ştiinţifică, a „rolului conducător pe care-l are 
profesorul în activitatea didactică”. În fapt este vorba de tendinţe inconştiente de dominare: el este cel competent, 
„stăpân pe materia sa” şi, prin extensie, şi pe elevi, are dreptate, este cel care îşi spune ultimul cuvânt , trebuie 
să corecteze cât mai repede orice greşeală etc., în timp ce elevul nu ştie, în majoritatea cazurilor este vinovat, 
subordonat cadrului didactic. Atitudini de genul „distanţa de la catedră la clasă”, „necesitatea prestigiului de 
educator”, înţeles ca varianta de rigiditate, comportamentul „cu catalogul în mână”, „puteţi să mă înţelegeţi 
după ce veţi fi mai mari” reprezintă tot atâtea obstacole în calea relaţiei deschise dintre educator şi educat.

În relaţia dintre educator şi educat şi-au făcut apariţia, pe parcursul timpului, două tendinţe extreme: 
magistrocentrismul, bazat pe o concepţie autoritaristă, în care elevul era obiect al învăţării, şi pedocentrismul, 
bazat pe liberalismul pedagogic. Pedagogia contemporană încearcă să depăşească aceste două tendinţe 
extreme, acceptându-l pe elev ca subiect al învăţării, iar la etapa de evaluare se insistă asupra a ceea ce ştie, 
şi nu asupra a ceea ce nu ştie elevul. Acest aspect al evaluării are un efect stimulator şi încurajează şi cele 
mai mici speranţe ale elevului, dându-i încredere în forţele proprii. Constantin Brâncuşi spunea că „lucrurile 
nu sunt greu de făcut, ceea ce este cu adevărat greu este să ne punem în starea de a le face”. Gândindu-ne la 
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un obiectiv al învăţământului românesc, care cere formarea şi dezvoltarea personalităţii copiilor, am putea 
spune că şi noi putem să devenim „sculptori” de caractere, să influenţăm comportamentul elevilor avându-l ca 
model pe al nostru, să le promovăm valorile morale, să ridicăm munca la rang de virtute prin munca noastră, 
să-i determinăm să iubească frumosul prin ţinuta şi decenţa noastră, să-i determinăm să ia cele mai frumoase 
modele din societate, dar primul etalon să fim noi, în orice împrejurare. 

O persoană care educă este o persoană care oferă, în primul rând, dragoste, fără de care nu poate 
exista nici o legătură , nici un viitor, nici o colaborare pozitivă. Fiecare elev simte nevoia să fie preţuit, iubit. 
Învăţătorul le poate demonstra iubirea sa prin fiecare cuvânt, gest, prin grija pe care le-o poartă. Îi respectă 
prin faptul că îi tratează ca personalităţi unice. Le dă sentimentul siguranţei, mai ales atunci când acţiunile 
sale sunt conforme cu un înalt cod moral. O mare greşeală este nerecunoaşterea sau neaprecierea celorlalţi. 
O simplă apreciere verbală despre modul în care elevul a scris o compunere, de exemplu, poate să însemne 
enorm pentru imaginea de sine a acestuia. E bine ca învăţătorul să recunoască meritele elevilor săi de câte ori 
are ocazia. Trebuie depăşită prejudecata potrivit căreia nu este bine să lauzi prea mult elevul întrucât el „se va 
culca pe laurii victoriei”. 

Un bun educator poate să le insufle elevilor încredere prin motivarea succeselor anterioare ale elevilor, 
prin încurajare în caz de eşec, prin motivarea obţinerii unor succese viitoare printr-o colaborare strânsă, care 
conferă o încredere reciprocă.

Învăţătorul îi înţelege pe elevi ascultându-i. Din clipa în care elevii îşi dau seama că sunt înţeleşi devin 
mai dispuşi să înţeleagă punctul de vedere al învăţătorului. În educaţie, un rol important îl are empatia, 
capacitatea de a te transpune în gândurile şi sentimentele celuilalt. Atunci când există empatie între învăţător şi 
elevii săi, când se află pe aceeaşi lungime de undă, procesul de predare-învăţare-evaluare se desfăşoară firesc, 
fără blocaje, iar rezultatele sunt superioare. Un bun învăţător va şti să le insufle elevilor un mod de gândire 
pozitiv, optimist şi să se poarte cu fiecare ca şi când ar fi cea mai importantă persoană pentru el, comunicându-
le acest lucru.

Există însă învăţători care rămân distanţi faţă de copii, nu realizează empatia, nu reuşesc să retrăiască 
universul psihic infantil. Nu se poate invoca necunoaşterea acestei etape ontogenetice, deoarece orice om 
a parcurs-o. Cum poate fi explicată atunci lipsa de înţelegere a copilăriei? Probabil că la mijloc se află o 
rigiditate afectivă.

Un cadru didactic ştie multe despre fiecare dintre elevii săi, dar descoperă adevărata lor personalitate 
numai atunci când îşi propune să se ocupe în mod special de fiecare, organizat şi sistematic.

Ştim cu toţii că, la nivel declarativ, multe lucruri sunt corecte în ceea ce-i priveşte pe elevi. Adevărata 
faţă a unui copil se vede, însă, atunci când el se consideră liber , când crede că nimeni nu-l observă şi dă frâu 
liber impulsurilor sale interioare, când face ceea ce crede el cu adevărat. Acelea sunt momentele de adevăr 
care-l caracterizează cel mai bine. Astfel de ocazii se pot ivi în pauze, în excursii, în drumul spre casă, pe 
terenul de joacă, etc. De aceea este necesar ca uneori să fim şi acolo, pentru ca diagnosticul nostru să fie cât se 
poate de real. Dacă în astfel de situaţii se constată abateri, este recomandabil ca îndreptarea lor să se facă prin 
discuţii directe, iar la nevoie, împreună cu familia, după ce aceasta a luat cunoştinţă de ele. 

Elevii trebuie învăţaţi să-şi recunoască greşelile, să le depisteze şi să le corecteze şi pe cele ale colegilor 
lor, să cedeze în faţa adevărului, dar să se apere când au dreptate. Învăţătorul trebuie să formeze personalităţi 
puternice, să-i determine pe elevi să nu accepte umilinţa sau compromisul şi să-i facă toleranţi atunci când 
situaţia o impune.

Se poate afirma că relaţia învăţător-elevi-familie funcţionează normal dacă:
•	 atunci când se iau decizii, în privirile copiilor nu apar sentimente de nemulţumire;
•	 elevii vin cu drag în jurul învăţătorului, dorind să comunice cu el;
•	 nu comentează calificativele obţinute;
•	 comportamentul copiilor, în condiţii de libertate totală, este unul civilizat;
•	 situaţia la învăţătură este una bună sau foarte bună;
•	 elevii îşi apără învăţătorul în faţa unor afirmaţii nedrepte şi incorecte făcute de terţe persoane;
•	 elevii respectă cu stricteţe îndrumările şi recomandările învăţătorului;
•	 în vacanţe elevii menţin diferite forme de comunicare cu învăţă-torul lor;
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•	 rezultatele testelor de opinie scot în evidenţă relaţia afectivă dintre cei trei factori implicaţi;
•	 părinţii vin la şedinţe şi fac aprecieri pozitive asupra activităţii desfăşurate în clasă.
•	 după trecerea timpului elevii îşi aduc aminte cu drag de învăţător „Azi, ca un sfânt dintr-o icoană 

veche,/ Blând îmi răsai cu faţa ta blajină,/ Cu zâmbet bun, cu ochi cuminţi şi limpezi,/ Strălucitori de 
lacrimi şi lumină.” (O. Goga „Dascălul”)

Îmi place foarte mult metafora lui John Maxwell , prin care învăţătorul poate fi asemănat cu un „navigator” 
care deschide drumuri pentru alţii. Această metaforă sugerează multe: o navă maritimă (sala de clasă), pe 
care s-au îmbarcat marinarii (elevii) şi care este condusă de un „navigator” – căpitan, om experimentat 
(învăţătorul). Cursa iniţială, în şcoala primară, reprezintă doar începutul unei călătorii pe durata întregii vieţi.  
Cel mai important rol în această călătorie, pentru ca aceasta  să se desfăşoare plăcut şi eficient, îi revine relaţiei 
învăţător – elevi. O relaţie pozitivă îi atrage pe elevi să participe activ la procesul instructiv – educativ, îi 
motivează să depună efort pentru a obţine rezultate cât mai bune la învăţătură. O relaţie negativă între învăţător 
şi elev îl va îndepărta pe acesta din urmă de învăţătură, îl va face să opună rezistenţa la orice iniţiativă a şcolii. 
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ROLUL STUDIULUI TEMATIC ÎN ASIGURAREA SUCCESULUI ŞCOLAR ÎN 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

Profesor Elena Condurache 
                                                                   

GENERALITĂŢI

Un scop important al Programului Step by Step pentru invatamantul primar este de a cultiva la copii 
trasaturi cum ar fi curiozitatea, admiratia, imaginatia, gandirea critica, spontaneitatea si placerea in experientele 
estetice. Aceste caracteristici se manifesta la toti copiii de varsta frageda, dar sunt deseori pierdute in timpul 
primilor 10 ani de viata. Cadrele didactice din programul step by step pentru invatamantul primar pun mare 
pret pe aceste activitati, deoarece ele influenteaza capacitatea copilului de a receptiona notiuni si de a utiliza 
idei intr-un chip original. Odata cu trecerea copilului din invatamantul prescolar in cel scolar, cadrele didactice 
se folosesc de programa pentru a sprijini dezvoltarea si a cultiva aceste caracteristici pretuite. Scopul urmarit 
il atingem pe calea predarii grupate pe subiecte sau pe unitati tematice.  

Ciclurile tematice, ca de exemplu cea referitoare la paine, subliniaza activitatile care pretend gandirea 
individuala, folosirea experientei personale, capacitatea de a face distinctii si de a lua decizii, initiative, 
inventivitate, stapanire de sine si spirit de colaborare. „Astfel de imbinari de gandire constienta, sentimente 
si actiuni realizate de copii tind sa le creeze o experienta de auto-adaptare (fluenta), deosebit de importanta in 
dezvoltarea personalitatii la varsta de formare.”

O abordare tematica a predarii pune accentual pe aspectele intelectuale, sociale, emotionale, fizice si 
estetice ale dezvoltarii copilului. Predarea tematica sprijina dezvoltarea  concomitenta a acesor domenii in 
loc sa se concentreze pe un aspect izolat, ceea ce ar fi nefiresc pentru dezvoltarea copilului. Atunci cand 
invatatorii vor deslusi cai de proiectare a unitatilor tematice, ei vor putea daposibilitatea copiilor de a folosi o 
gandire originala, plina de ingeniozitate. Invatatorii ii pot incuraja pe copii sa raspunda in mod semnificativ 
si satisfacator la continutul predat. Activitatile adecvate copiilor sunt programate pentru a obtine de la acestia 
ganduri si comportamente care sa le dezvolte spiritul de competitie si sa ii pregateasca pentru succes.

Copiii bine pregatiti care cunosc reusita, se dezvolta intr-un mediu care ii stimuleaza si le acorda 
atentie. Acest tip de anturaj este cultivat de S.B.S. pentru invatamantul primar. Atunci cand porneste o unitate 
tematica invatatorul creaza in mod constient posibilitatea de a arata copilului ca adultii se preocupa de ei si 
ca le urmaresc cu mult interes progresele. Invatatorii, invatatorii stagiari si parintii, dirijeaza invatarea prin 
conversatii care orienteaza atentia si energia copiilor asupra continutului. Ei ii ajuta sa ajunga la o gandire 
structurata prin dialoguri tot mai deschise si lipsite de ascunzisuri. Aceasta ghidare permite copiilor sa 
dobandeasca competente de gandire si de exprimare precum si increderea in sine care permite gasirea unor noi 
cai de aplicare a cunostintelor cultivate.  

Predarea tematica este benefica pentru toata lumea. Parintii sunt implicati si in cunostinta de cauza 
atunci cand impartasesc din experienta lor in cadrul diferitelor activitati ale clasei. Invatatorii sunt stimulati 
de continutul mereu nou si de posibilitatile foarte interesante de metodologii didactice noi. Copiilor li se 
recunoaste capacitatea de gandire originala si competenta si li se permit noi cai de a-si dovedi cunostintele. Un 
astfel de model integrat de predare, atunci cand este pregatit si aplicat cu grija, poate conduce la constituirea 
unei comunitati de elevi care:

* Se preocupa unul de celalalt.
* Efectueaza asocieri intelectuale interesante.
* Dezvolta deprinderi de comunicare si dialog.
* Formeaza spiritul de colectiv.
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 PREDAREA TEMATICA
Predarea tematica presupune integrarea diferitelor discipline prin explorarea unei idei interesante care 

se leaga de mai multe domenii. Predarea tematica se face in asa fel incat eleviii sa vada legaturile dintre 
diferitele discipline si legaturile acestora cu viata. Predarea tematica priveste mai multe discipline si solicita o 
planificare si o cooperare didactica. De exemplu:

Servindu-se de tema padurii elevii pot dobandi deprinderi de matematica si geografie, rezolvand probleme 
cum ar fi sa calculeze distanta de acasa pana la padure si durata calatoriei. Ei pot sa studieze animalele si plantele 
si sa-si exerseze deprinderile de scriere imaginand povestirea unei calatorii sau scrierea de carti postale dintr-o 
asemenea calatorie imaginara.

Predarea tematica permite invatatorului sa-si organizeze programa in jurul unor teme, probleme 
sau chestiuni esentiale pe care copilul le gaseste antrenante. Ea ofera posibilitatea de a organiza planul de 
invatamant altfel decat pe baza unei singure discipline. Este un proiect interdisciplinar, asa cum este si viata 
si problemele pe care ni le ridica. Astfel de proiecte capata imediat o semnificatie pentru copiii carora li se 
prezinta o problema reala de rezolvat sau o idee noua de investigat. Proiectele sau studiile tematice nu sunt o 
noutate in didactica ciclului primar.

Ideea de  pastra  interesul copilului intr-o pozitie centrala, atunci cand se proiecteaza un studiu tematic 
sau un proiect asigura motivatia copilului si daruirea sa in cursul invatarii. Majoritatii copiilor le plac proiectele 
care se adreseaza interesului lor, spre deosebire de foile de exercitii scolare plictisitoare. In pregatirea unei 
unitatii tematice un invatator trebuie sa se gandeasca la urmatoarele intrebari: 

* Temele alese raspund intrebarilor pe care si le pun copiii?
* Incurajeaza aceste teme gandirea imaginativa, creativa?
* Temele alese pot fi ele conduse in asa fel incat sa permita o implicare pe mai multe planuri, iar fiecare 

elev sa se simta recompensat? 
* Vor trebui elevii sa faca apel la deprinderile de baza castigate prin invatamant pentru a reusi proiectul 

din studiul tematic?       
* Se vor ivi posibilitati de colaborare si responsabilitate sociala in timpul lucrului la proiect? 
* Se vor oferi copiilor sanse de a-si mari nivelul de cunostinte si de experienta cu obiecte personale si 

evenimente din lumea inconjuratoare?
* Reflecta proiectele incercarile copiilor de a-si constitui propria intelegere si interpretare a informatiei 

noi?
Trei elemente sunt esentiale in predarea tematica: - planificarea profesorului
                                                                                - mini-lectile
                                                                                - invatarea in grup.
Acestea sunt instrumente aflate la dispozitia invatatorilor.

PLANIFICAREA PROFESORULUI
In planificarea unei unitati tematice de studiu trebuie luate in considerare urmatoarele chestiuni:
* Care sunt scopurile invatarii pentru copii.
* Ce realizari asteptati din partea fiecarui copil
* Pe ce deprinderi va concentrati atentia
Raspunzand la aceste intrebari veti defini scopurile didactice pentru unitatea tematica respectiva. Dupa 

aceea va ganditi la actiunile urmatoare:
* Alegeti o tema care sa fie dezvoltata impreuna cu copiii
* Aduceti la cunostinta parintilor printr-o scrisoare, ce tema urmeaza sa fie studiata in clasa.
* Solicitati participare si ajutor din partea parintilor
* Controlati ca temele sa oglindeasca interesul copiilor si sa fie potrivite pentru varsta lor
* Planificati durata de studiu a temei si prevedeti un timp suplimentar pentru proiectul final
* Prevedeti din timp toate resursele necesare: documentatie scrisa si carti de lectura, invitatii adresate 

specialistilor din domeniu, alte surse de informare.
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* Stabiliti un calendar de activitati in registrul dumneavoastra. Pe baza acestei planificari, faceti in clasa, 
cu ajutorul elevilor, un calendar al temei.

  

MINI-LECTIILE
Predarea urmatoarelor indemanari asigura motivatia fiecarui elev si controlul asupra studiului temei: 
* Cum se scrie o scrisoare pentru a obtine o informatie
* Cum se adreseaza o intrebare pentru a obtine o informatie
* Cum se iau notite
* Cum se redacteaza un raport simplu

INVATAREA IN GRUP
Invatarea cooperativa este o metoda educativa in care elevii lucreaza impreuna in grupuri mici pentru 

a atinge un obiectiv comun. Obiectivul poate fi rezolvarea unor probleme, investigarea unei chestiuni, sau 
exersarea unei deprinderi care este in legatura directa cu tema aflata in studiu. Cateva principii generale pentru 
invatarea cooperativa:

* Prevedeti ca elevii sa lucreze in grupuri eterogene cooperative pe toata durata temei
* Permiteti elevilor sa planifice impreuna timpul. Aratati-le strategii de brainstorming si de comunicare 

a ideilor in grup
* Stabiliti obiectivele didactice si de dezvoltare in asa fel incat sa fie asigurat succesul tuturor elevilor

REZUMAT
Elementele esentiale ale planificarii invatarii tematice sunt:

* planificarea profesorului
* mini-lectiile
* invatarea in grup

Foloasele invatarii tematice sunt atat pentru invatatori cat si pentru elevi:
* o mai buna intelegere a temei
* stabilirea unei legaturi intre diferite discipline de studiu
* cresterea motivatiei elevilor
* o predare mai agreabila
* o explorare atat extensiva cat si in profunzime a unui subiect care este potrivit varstei.

BIBLIOGRAFIE:

KATE BURKE WALSH - Predarea orientata dupa necesitatile copilului
GAMBERG R.                 - A invata cu placere - Studii tematice
JACOBS H.                      - Modelul interdisciplinar
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ÎNVĂŢĂREA TEHNICILOR MUNCII CU CARTEA  
PRIN EFORT INTELECTUAL PROPRIU

Prof. inv. primar Amalia Nica,  
Școala cu clasele I-VIII Perieți

Ca obiect de studiu, limba şi literatura română are obiective, conţinuturi şi metodologii, inclusiv criterii, 
tehnici şi instrumente de evaluare cu prioritate formative, Acestea au implicaţii majore în dezvoltarea unor 
competenţe şi capacităţi, cu valenţe atât intensive, cât şi extensive, pe întregul parcurs al formării personalităţii 
umane, nu numai în anii de studii, dar şi în procesul integrării socio – profesionale şi în cel de adaptare şi 
readaptare continuă la schimbările ce au loc în societatea contemporană. Asigurarea succesului în formarea 
unor capacităţi şi atitudini este determinată în mod hotărâtor de folosirea strategiilor participative în activitatea 
didactică. Acest adevăr de necontestat îşi află domeniul de afirmare îndeosebi în “dezvoltarea competenţelor 
proprii rezolvării de probleme” 1. Iar un asemenea domeniu îl constituie şi cel al formării capacităţii de lectură/
citire. Iniţierea elevilor cu tehnici ale activităţii cu cartea se realizează în toate împrejurările în care elevii sunt 
puşi în situaţia să exerseze în mod independentent acţiuni implicate nemijlocit în însuşi procesul citirii. 

Considerând că orice act de învăţare se desfăşoară cu bune rezultate numai prin angajarea efortului 
personal al celui ce învaţă, este firesc ca şi însuşirea instrumentelor muncii cu cartea să se realizeze prin punerea 
elevilor în situaţia de a opera în mod independent cu elemente ale lectuni explicative. Toate componentele 
de bază ale lecturii explicative pot constitui, ele însele, forme de muncă independentă sau semiindependentă 
utilizate la lecţiile de citire şi, în general, în împrejurările în care elevii sunt puşi în situaţia să folosească 
manuale sau alte cărţi. Numai operând cu aceste instrumente ale muncii cu cartea elevii şi le vor putea însuşi 
ca bunuri personale, pe care să le utilizeze în munca lor independentă, numai astfel vor învăţa cum să înveţe 
prin mijlocirea cărţii.

Tocmai de aceea apar utile şi necesare prezentarea şi analiza unor asemenea forme de muncă independentă 
la citire, privite din perspectiva familiarizării elevilor cu instrumentele muncii cu cartea. 

Lectura integrală a unui text la orele de citire poate fi efectuată, de la caz la caz, şi în mod independent. 
De fapt, experienţa de zi cu zi demonstrează că, în condiţiile în care elevii cunosc tehnicile cititului, ei citesc 
în mod frecvent cu anticipaţie textul pe care-l vor pargurge la lecţia de citire, aşa încât curiozitatea pe care o 
ofera o prima lectură este deja satisfăcută. 

Cu totul altfel este exersată această primă lectură a textului când se face pe baza unor cerinţe formulate 
de către învăţător, precum şi după unele explicaţii prealabile ale acestuia. Avem în vedere explicarea unor 
cuvinte si expresii noi,care vor fi întâlnite în text, precum şi felului în care trebuie realizată lectura în funcţie de 
specificul textului. De asemenea, elevii vor fi orientaţi să reflecteze asupra ideii de bază ce se poate desprinde 
din text, eventual asupra structurii acestuia, a imaginilor artistice etc.

Prima lectură, integrală, a unui text ce urmează,să fie parcurs la ora de citire poate fi realizată în mod 
independent fie ca temă pentru acasă fie în clasă. Ceea ce trebuie avut în vedere este faptul că nu orice text 
poate fi dat spre a fi citit în mod independent, la prima vedere. Astfel, dacă textele aparţinând genului epic pot 
fi citite integral, în mod independent deoarece nu creează dificultăţi, cele cu nuanţă lirică sunt mai dificile şi, 
datorită specificului pe care îl au, înţelegerea lor se realizează printr-o minuţioasă muncă de analiză, în vederea 
dezvăluirii semnificaţiei imaginilor artistice utilizate.

De asemenea, nu este recomandabil să fie date spre a fi citite independent, înaintea analizei lor, textele cu 
pronunţată valoare educativă, formativă . Asemenea texte trebuie înfăţişate elevilor, astfel încât primul contact 
cu faptele pe care le evocă sau cu ideile ce le conţin să dezvăluie elevilor marea lor forţă emoţională. Oricum, 
există numeroase texte fie din manualele şcolare fie din alte cărţi ce se adresează micilor şcolari, care pot fi 
citite integral, în mod independent, în vederea familiarizării lor cu această componentă a lecturii explicative, 
care poate fi de bun augur pentru angajarea elevilor în parcurgerea celorlalte etape ale lecturii explicative.

1  M.E.N., Curriculum Naţional, Programe pentru învăţământul primar, Bucureşti, 1998, p. 14
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În continuare se poate cere elevilor să facă, independent, delimitarea fragmentelor, pe text, orientându-
se după ideile principale formulate, date în prealabil.

 Determinarea structurii unui text, a părţilor sau fragmentelor sale este o activitate destul de dificilă nu 
numai pentru elevi, ci şj pentru cititorii cu experienţă . Pentru a uşura această operaţie se poate face apel la 
unele criterii care stau la baza delimitării fragmentelor. Nu orice parte a unui text este, de fapt un fragment, în 
sensul pe care acesta îl are în lectura explicativă, iar tendinţa manifestată uneori de a se fărâmiţa excesiv un 
text, fără a lua în considerare asemenea criterii, este dăunătoare. Criteriul cel mai bun, ar fi fără îndoială, cel 
logic, fiecare fragment constituind o unitate în ctructura întregii lecturi. Un asemenea mod de abordare a unui 
text poate fi la îndemâna unui cititor cu experienţă, dar este greu d aplicat pentru şcolarii din ciclul primar. 
Cum însă problema care ne interesează este aceea de a-i pune pe elevi să opereze în mod independent cu acest 
instrument al muncii cu cartea, se poate recurge la alte criterii, mai accesibile pentru şcolarii mici, pentru a nu 
realiza fragmentări arbitrare, după criterii formale, cum ar fi strofele sau alineatele.

 Delimitarea fragmentelor depinde şi de specificul textului, de genul sau specia cărora le aparţine. Şi 
în acest caz, textele lirice prezintă unele dificultăţi. Unele dintre ele sunt constituite dintr-o singură unitate, 
incercarea de a lefragmenta fiind nejustificată., diminuând chiar valoarea lor afectivă. Altele cum sunt 
pastelurile, sunt constituite, de fapt, din unu, doua sau mai multetablouri, a căror delimitare se face în funcţie 
de posibilitatea de a raporta fiecare tablou imaginea integrală a poeziei.

Cele mai multe texte, chiar din manualele de citire, pot fi, însă, delimitate în fragmente, după criterii 
determinate fie de structura lor internă, fie de însăşi desfăşurarea acţiunii. Astfel, unele texte sunt concepute 
după structura clasică a unei compoziţii: introducere, cuprins, închejere. Pentru altele, mult mai numeroase, 
prima idee înfăţişează, de regulă, cadrul general al desfăşurării acţiunii, în continuare, marcarea limitelor 
fragmentelor poate fi făcută în funcţie de plasarea în spaţiu a acţiunii, deci de trecerea ei dintr-un loc în altul, 
de succesiunea ei în timp, respectiv momentul deplasării în, timp a acţjunii. Apăriţia sau, dimpotrivă, dispariţia 
în povestire a unor personaje mai importante, precum chiar şi relaţia dintre cauză şi efect pot constitui, de 
asemenea. criterii de împărţire pe fragmente.

Iată doar câteva criterii care pot fi luate în considerare atunci când se stabileşte structura unui text, în 
vederea delimitării fragmentelor, a părţilor sale componente. Le-am amintit deoarece ele pot fi decisive pentru 
desfăşurarea corectă, cu bune rezultate, a acestei etape şi mai ales pentru că numai cunoaşterea lor asigură 
orientarea elevilor în exersarea corectă a acestei importante componente a lecturii explicative, astfel ca ea să 
devină un instrument al muncii cu cartea. Altfel, elevii vor realiza delimitarea pe fragmente la întâmplare sau, 
cum s-a mai arătat, după criterii formale, care ţin de aspectul exterior al unui text, nu de conţinutul său.

O primă condiţie care poate asigura succesul în delimitarea în mod independent a fragmentelor o 
constituie, aşadar, familiarizarea elevilor cu câteva criterii, care să stea la baza unei asemenea activităţi, în 
vederea conştientizării ei.

Deşi importantă, această condiţie nu este însă suficientă, ţinând seama de dificultatea unei asemenea 
activităţi. Elevii au nevoie de unele puncte de sprijin, care să le permită iniţierea lor treptată, dar corectă cu 
acest element important al lecturii explicative. Iată câteva asemenea puncte de sprijin. 

Primele încercări pot consta din identificarea fragmentelor pe text, pe baza ideilor principale formulate 
dinainte fie în manual, fie de către învăţător.Numărul ideilor indică, fireşte, numărul fragmentelor,elevii 
delimitându-le în funcţie de conţinutul fiecărei idei. Este vorba, cum se vede, de recurgerea la calea deductivă, 
îndeobşte rar sau aproape deloc utilizată la lecţiile de citire, dar de o valoare incontestabila în actul cunoaşterii, 
al exersării capacităţilor intelectuale ale elevilor.

În continuare, se pot introduce sarcini suplimentare pentru elevi, crescând gradul lor de independenţă. 
Astfel, se dau ideile principale numai pentru o parte din fragmentele textului, fireşte, pentru primele, solicitându-
se elevilor să identifice fragmentele potrivite pentru fiecare idee. Restul textului va fi împărţit în fragmente 
(două, trei), eventual prin efortul personal al elevilor, iar dacă aceasta este, totuşi dificil se pot da indicaţii 
suplimentare. Se poate sugera, bunăoara, conţinutul esenţial al fiecăruia din ultimele două (trei) fragmente sau, 
dacăjeste suficient, se face doar precizarea câte fragmente mai sunt în afara celor marcate prin ideile r£incipale 
care au fost formulate şi de care elevii au luat cunoştinţă. În cazul unor texte care realizează descrieri, în proză 
sau în versuri, în locul ideilor principale se dau titlurile tablourilor care alcătuies întreaga descriere.
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Sporind gradul de independenţă a elevilor în delimitarea fragmentelor, drept suport se amintesc doar 
câteva dintre crteriile de care trebuie să se ţină seama în acest scop,făcându-se, eventual, precizări cu privire la 
felul în care aceste criterii se aplică, în condiţiile date ale textului. După ce a fost parcurs un asemenea drum, 
în care elevii, pe baza efortului personal dirijat de învăţători, au efectuat în mod independent identificare 
fragmentelor unui text ei se vor familiariza treptat cu această componentă a lecturii explicative care şi-o 
vor putea însuşi ca un instrument al muncii cu cartea.De însuşirea lui depinde, în cele din urmă, capacitatea 
cititorului de a se orienta ăn mod independent într-un text, de a-i vlorifica deplin întregul său mesaj. 

Deşi complexă, analiza în mod independent a unor fragmente este o activitate accesiblă absolut, în 
special pentru elevii claselor a lll-a şi a IV-a; ea este mult mai uşor de etectuat decât delimitarea fragmentelor. 
Faptul se explică, mai ales, prin aceea că se bazează pe modele oferite prin activitatea comună a învăţătorului 
cu elevii. Analiza în mod independt a unui fragment se face după ce această operaţie a fost făcută în colectiv 
pentru o parte din fragmente şi după o pregătire prealabilă corespunzătoare, în special pe marginea problemelor 
de vocabular.

Efectuarea analizei unui fragment în mod independent presupune, de asemenea, formularea prealabila 
şi respectarea unor cerinţe care să fie cunoscute şi urmărite de elevi. Astfel, parcurgerea independentă a unui 
fragment nu se limitează doar la simpla citire a acestuia. Elevii trebuie să ştie că a analiza o parte a unui 
text citit înseamnă să efectueze citirea o dată sau de mai multe ori, să reflecteze asupra conţinutului, asupra 
semnificaţiei unor fapte desprinse, asupra limbajului utilizat, să raporteze mereu fragmentul la întregul text. 
De asemenea, elevii vor fi îndrumaţi să reproducă în gând conţinutul textului citit,folosind o exprimare liberă 
şi să retlecteze asupra ideii principale, căutând cea mai bună formulare a ei. O asemenea activitate solicită un 
mare efort intelectual din partea elevilor, şi numai o pregătire prealabilă adecvat asigură reuşita deplină.

Îndrumarea atentă a elevilor în timpul cât ei lucrează independent este, desigur,obligatorie şi trebuie 
făcută în mod diferenţiat, chiar individuaalizat. Avem in vedre în special sprijinirea elevilor care întâmpină 
greutăţi, a celor care au un ritm mai lent de citire. Timpul afectat pentru citirea şi analiza în mod independent 
a unui fragment trebuie să permită elevilor efectuarea integrală a operaţiilor menite să asigure înţelegerea 
celor citite. În legătură cu aceasta, este necesar să fie combătută tendinţa elevilor de a parcurge în mare grabă, 
deseori superficial, textul citit, fără a-l studia. 

Citirea şi analiza independentă sunt urmate de verificarea măsurii în care elevii au înţeles conţinutul 
esenţial al fragmentului. Spre deosebire de situaţia când analiza se face în colectiv, acum, gradul de 
independenţă a elevilor la comentarea textului este mult mai mare, iar înţelegerea conţinutului este rodul 
efortului lor personal. Aceasta presupune că, pe de o parte, însuşi acest conţinut este mult mai bine asimilat, 
iar, pe de altă parte, că elevii au făcut serioase acumulări în direcţia însuşirii unui instrument de bază al muncii 
cu cartea.

 O formă eficientă de muncă independentă, într-un fel subordonată celei precedente, cu o sferă mai 
restrânsă de acţiune,o constituie selectarea cuvintelor şi expresiilor noi, în general a celor cu o mare valoare 
stilistică. Efectuarea în mod independent a acestei operaţii nu se reduce la simpla stabilire a înţelesului unor 
cuvinte, recurgându-se, cum se procedează de obicei, doar la sinonime. Un cuvânt nu se explică doar prin alte 
cuvinte. A lucra pe text în mod independent cu elemente de vocabular înseamnă a căuta sensul unor cuvinte 
sau expresii, mai întâi în contextul întâlnit în manual, iar apoi a le introduce în contexte noi. De aceea, o 
asemenea activitate trebuie să urmărească, mai ales punerea elevilor în situaţia de a opera în mod independent 
cu noile achiziţii lexicale, prin introducerea lor în alte construcţii de limbă. Explicarea cuvintelor nu trebuie să 
determine însă schimbarea caracterului activităţii, transformând lectura într-o activitate de analiză a sensului 
cuvintelor.

Tema ce se dă spre a fi efectuată în mod independent poate solicita alcătuirea unor scurte compuneri, 
în care să fie utilizate cuvintele şi expresiile noi, sau alcătuirea unor propoziţii dezvoltate cu folosirea acestor 
achiziţii de lexic.
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PROMOVAREA TOLERANŢEI ÎN ŞCOALĂ PRIN ACTIVITĂŢILE 
CURRICULARE ŞI EXTRACURRICULARE

Prof. înv. primar Liliana Olariu 
Şcoala Gimnazială Nr. 28, Galaţi

Suntem diferiţi – prin felul cum arătăm, prin felul cum vorbim, prin felul cum gândim sau prin felul 
nostru de a exista, de a trăi şi convieţui. Ce poate fi mai frumos: o natură în echilibrul său firesc fără intervenţia 
umană sau o lume pestriţă într-o armonie „strâmbă”, dar dreaptă? Nu pot da un răspuns sigur la această 
întrebare, dar ştiu sigur ce trebuie să promoveze „şcoala” în rândul elevilor: TOLERANŢA, atât în activităţile 
didactice de predare-învăţare-evaluare, cât şi în cadrul activităţilor educative din afara şcolii.

De ce TOLERANŢA? Pentru că TOLERANŢA semnifică că nimeni nu trebuie să-şi impună propriile 
opinii altuia. Un om poate să se facă înţeles, poate fi convingător cu alţii fără a ataca şi afecta drepturile 
celorlalţi. Toleranţa vine din cunoaştere, iar cunoaşterea se poate realiza mult mai bine dacă suntem toleranţi 
cu ceilalţi şi învăţăm unii de la alţii, de la oricine, indiferent de vârstă, sex, etnie, cultură, religie, aspiraţii.

Promovarea toleranţei şi modelarea atitudinilor faţă de diferite opinii, în sensul unei deschideri reciproce 
şi al solidarităţii trebuie să aibă loc în şcoli, acolo unde se formează viitorul. Privesc armonia viitorului prin 
toleranţa prezentului. Dar pentru atingerea acestui obiectiv, el însuşi – educatorul - trebuie să fie tolerant 
prin toată fiinţa sa. Nu-i de ajuns doar să vrea să fie tolerant în diferite situaţii, ci trebuie să „respire”, să se 
„hrănească” sufleteşte, să „gândească” şi să „simtă” tolerant. Cu alte cuvinte: educatorul trebuie să se confunde 
cu toleranţa. De-a lungul anilor, lucrând cu elevii, am înţeles că un cadru didactic este acceptat de elevii săi 
doar dacă obţine răspunsuri pozitive la trei aspecte:

- menţinerea ordinii prin respectarea acestora şi a programului şcolar – prezenţa la timp la oră a 
profesorului şi folosirea de către acesta a unui vocabular decent, fără să se simtă jenat dacă îşi cere 
scuze în momentul în care a greşit, fără să se simtă prost dacă foloseşte în vocabular cuvinte precum: 
„te rog frumos”, „scuză-mă”, etc.- toate acestea faţă de proprii învăţăcei;

- menţinerea ordinii să nu se transforme într-un regim de disciplină prea aspră şi represivă – este nevoie 
de o „fermitate simpatică” prin care tonul blând şi privirea uşor severă să se armonizeze cu poziţia 
„deschisă” a corpului – astfel, elevii să înteleagă că suntem responsabili de faptele noastre şi e bine să 
respectăm nişte norme de conduită în societate;

- înţelegerea clasei ca un întreg al grupului de elevi şi a statutului lor şi nu la înţelegerea manifestată în 
raport cu anumiţi membri ai grupului – o apropiere „echidistanţă’ faţă de toţi elevii care să nu ducă la 
interpretări greşite din partea acestora – fiind toleranţi cu cei din jurul nostru, devenim modele de urmat 
pentru elevi.
Elevii „răspund” favorabil acelor profesori care păstrează ordinea, sunt stricţi şi pedepsesc indisciplina; 

acelor care îi „ţin” ocupaţi, le dau exemple, îi ajută şi se fac înţeleşi; celor care sunt interesanţi prin „noutate”, 
sunt cinstiţi şi consecvenţi, nu favorizează pe nimeni, care sunt prietenoşi, amabili şi care ştiu să glumească.

La clasă un profesor care este constant tolerant, atunci când se află într-o dificultate, ştie să rezolve 
„criza” creată fără să-şi piardă credibilitatea, folosind câteva tipuri de strategii: de evitare, de diminuare, de 
confruntare. Toleranţa - această trăsătură în managementul clasei de elevi o consider esenţială şi prioritară. 
Dovadă stau „răspunsurile” aceleiaşi clase de elevi la diferiţi profesori.

Toleranţa ne apare ca o nevoie specific umană de intercunoaştere. În educaţia şcolară, un profesor 
participă  la emoţiile şi sentimentele elevilor, la trăirile lor. Pătrunzând în universul lor lăuntric, profesorul are 
capacitatea de a se transpune în psihologia elevului, de a îndeplini „rolul’ lui şi de a prevedea comportamentul 
ulterior. Empatia predictivă facilitează găsirea modalităţilor de a menţine concentrată atenţia elevilor la lecţie, 
de a se face acceptat de elevi, de a echilibra relaţiile cu ei, asigurând astfel condiţii favorabile pentru procesul 
de predare-învăţare.
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Ce manifestări ale toleranţei trebuie să promovăm? La nivelul indivizilor toleranţa cere să acceptăm 
diferenţele individuale, oricât de diferite ar fi de valorile noastre.

La nivelul relaţiilor noastre cu cei din jurul nostru toleranţa presupune:
-  să-i ascultăm pe cei care au opinii diferite;
-  să analizăm cu obiectivitate argumentele acestora;
-  să nu considerăm că cei care au opinii diferite sunt duşmanii noştri;
-  să ne susţinem propriile opinii cu argumente solide;
-  să acceptăm că, uneori, opiniile noastre  pot fi greşite;
-  să acceptăm că, uneori, opiniile celorlalţi pot fi valoroase.

Elevii sunt diferiţi prin imitarea valorilor comportamentale ale mediului lor familial din care provin, 
prin bagajul lor anterior de cunoştinţe acumulat, prin potenţialul lor cognitiv, emoţional şi motric. Căutarea 
unor idei prin metode tradiţionale şi interactive conferă activităţii un „mister” didactic. La această măiestrie 
didactică se adaugă cunoaşterea exemplară a materiei de învăţământ ce va fi predată. În condiţiile prezentului 
obiectivul prioritar al învăţământului este obţinerea de competenţe profesionale cât mai eficiente şi creatoare. 
În acest sens toleranţa în activităţile curriculare şi extracurriculare aduce o „notă” optimizatoare  a procesului 
de învăţământ. Metodele implică mult tact deoarece cadrele didactice trebuie să-şi adapteze stilul didactic 
în funcţie de tipul de copil timid sau „dificil”, trebuie să-şi adapteze mimica, întrebarea, interjecţia, sfatul, 
orientarea, lauda, reţinerea, aprecierea, entuziasmul în concordanţă cu situaţia creată. 

Când în clasă avem copii cu dificultăţi de învăţare sau avem copii cu deficit de atenţie, trebuie să-i 
„tratăm” ca pe nişte copii care n-ar avea respectivele „probleme”. Prin diverse teme, la anumite lecţii se educă 
aspectul toleranţei şi al înţelegerii faţă de copiii cu nevoi speciale, fără a se face aluzie la cei din clasă. Astfel 
eu încerc să desfăşor activităţi neutre de informare privind nevoile copiilor cu cerinţe educative speciale: 
prezint ilustraţii, texte pentru sudiul de caz cu privire la copiii care au fost mai „puţin norocoşi ca noi’, realizez 
concursuri de desene în care menţionez că şi colegul lor „x” a reuşit o lucrare originală şi interesantă, aduc 
laude tuturor reuşitelor elevilor fără ca cineva să se simtă nedreptăţit. Participarea elevilor cu nevoi speciale 
la toate activităţile în perechi sau pe grupe, creez acea atmosferă de normalitate din cadrul colectivului, astfel 
încât şi acesti copii să fie acceptaţi în mod firesc de către colegii lor.

Pentru dezvoltarea comunicării  şi învăţarea comportamentului social un rol important îl au jocurile de 
rol. O altă tehnică de comunicare şi colaborare pe care o aplic la clasă este predarea-învăţarea reciprocă.

Un impact pozitiv şi eficient o au metodele interactive. Prin modul tolerant al profesorului de a preda 
conţinutul şi de a înţelege „situaţia” psiho-fizică a elevilor se transferă „toleranţa” ca regulă de rezolvare a 
sarcinilor în cadrul grupurilor sau echipelor. Astfel, prin toleranţă se înţelege o atitudine activă generată de 
recunoaşterea drepturilor universale ale omenirii. Un cadru optim unei astfel de atitudini o are lucrul pe grupe, 
în echipă. Dar pentru a se tolera elevii în munca pe grupe trebuie parcurse nişte etape:

- să afle care este „povestea” altei persoane, rugând-o să-i spună câte ceva despre sine; 
- să asculte fără să emită judecăţi;  
- să pună întrebări ca să se asigure că a înţeles bine, să îşi compare convingerile cu cele ale celuilalt;  
- să identifice similitudinile şi diferenţele dintre sistemul său de convingeri şi cel al altuia;  
- să evalueze diferenţele;
- să stabilească, prin argumente pro şi contra, dacă sistemul de convingeri al unuia sau al celuilalt sunt 

deschise revizuirilor;   să verifice legalitatea şi caracterul etic al ambelor poziţii.
Prin metode interactive, elevii îşi exersează capacitatea de a selecta, combina, învăţa lucruri de care vor 

avea nevoie în viaţa de şcolar şi de adult. Situaţiile de învăţare rezolvate prin metode interactive de grup dezvoltă 
elevilor gândirea democratică deoarece ei exersează gândirea critică şi înţeleg că atunci când analizează un 
personaj, comportamentul unui elev, o faptă, o idee, un eveniment, ei critică de fapt comportamentul, ideea, 
fapta şi nu personajul, copilul sau adultul. Elevii devin responsabili în rezolvarea sarcinilor de lucru viitoare 
după fiecare metodă aplicată în care obţin performanţă. Ei înţeleg că implicarea lor este diferită, dar încurajaţi, 
îşi vor cultiva dorinţa de a se implica în rezolvarea sarcinilor de grup, fiind ei înşişi toleranţi faţă de membrii 
grupului din care fac parte. Grupul înţelege prin exerciţiu să nu-şi marginalizeze partenerii de grup, să aibă 
răbdare cu ei, exersându-şi toleranţa reciprocă. Aplicarea acestor metode solicită timp, diversitate de idei, 
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angajare în acţiune, descoperirea unor noi valori, încredere în capacitatea personală de a le aplica creator 
pentru eficientizarea procesului instructiv-educativ.

Un proces de predare-învăţare este eficient şi dacă dovedim toleranţă în multe situaţii prin:
- dozarea efortului intelectual pentru elevii cu dificultăţi de învăţare;
- omogenizarea grupelor de lucru, astfel încât elevii cu potenţial mai mic să poată primi informaţia 

corectă de la cei mai buni, iar sarcinile să fie rezolvate cu succes de către toate grupele de elevi;
- repartizarea pe criterii de competenţă a sarcinilor de lucru în cadrul grupului astfel încât fiecare elev să 

aibă satisfacţia reuşitei;
- acordarea de calificative pozitive pentru toate reuşitele şcolare şi încurajarea elevilor atunci când 

sarcinile nu au putut fi finalizate cu succes, dându-le o altă şansă;
- alegerea temei de clasă sau de acasă de către elevi, pentru unele conţinuturi de învăţare;
- negocierea calificativului/a notei ţinând cont şi de răspunsurile şi activitatea şcolară anterioară. 

Activităţile extracurriculare îşi ating scopul propus dacă acestea au fost propuse şi validate de 
către elevi, dacă ei au un aport mai mare în organizarea şi desfăşurarea lor, fiind îndrumaţi de profesor. De 
asemenea, profesorul trebuie să faciliteze participarea acestora la diverse activităţi culturale prin parteneriate 
la nivel regional, naţional sau internaţional, încurajându-i pe elevi să accepte diversitatea ca pe o şansă de a 
se descoperi ca valoare creatoare. Copilul trebuie educat să respecte propriile valori culturale, dar şi ale altor 
naţiuni, înţelegând că nimic nu justifică ideea superiorităţii unuia sau altuia dintre popoare.

Criterii de succes în realizarea educaţiei interculturale în şcoală sunt:
- asigurarea unei balanţe între diferitele finalităţi majore ale educaţiei (scopuri culturale, profesionale 

de calificare , sociale, de dezvoltare profesională);
- asigurarea de oportunităţi pentru comunicare şi cooperare, chiar între grupuri diferenţiate;
- asigurarea de şanse egale de educaţie;
- reflectarea diverselor realităţi specifice societăţilor multiculturale prin toate tipurile de curriculum;
- prezentarea informaţiilor din cât mai multe  perspective, pentru a stimula conştiinţa diversităţii şi a 

unităţii prin diversitate.
Toţi copiii trebuie educaţi prin şi pentru toleranţă pentru a participa deplin şi a contribui la societatea 

democratică. Astfel ei se angajează în apărarea valorilor democratice dobândind cunoştinţele, deprinderile, 
atitudinile şi abilităţile necesare.Acestea includ un angajament faţă de o ordine socială dreaptă şi umană, 
încredere mutuală, respect pentru drepturile şi identităţile celorlalţi, deschidere, abilităţi analitice, abilităţi 
interpersonale.
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IMPORTANŢA EDUCAŢIEI ANTIINCENDIU ÎN CICLUL PRIMAR

Profesor Karina Preotesoiu
                        Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara

În societatea noastră aflată în continuă dezvoltare, copiii interacţionează firesc cu un flux de informaţie 
tot mai intens. Dezvoltarea tehnologică, precum şi avalanşa de evenimente care se succed continuu duc 
la necesitatea ca părinţii şi dascălii să pună accent pe educaţia antiincendiu, care este o parte esenţială din 
informaţiile necesare unui copil. 

Mulţi adulţi consideră că o simplă interzicere a anumitor activităţi este suficientă, iar mulţi ignoră 
riscurile casnice, care se pot transforma în adevărate tragedii. Conform statisticilor, unul din zece incendii de 
locuinţe are drept cauză jocul copiilor cu focul.

Educaţia antiincendiu trebuie începută la copii cu vârste cât mai fragede. În acest scop, cadrele didactice 
trebuie să adapteze o serie de materiale educative de specialitate la nivelul de înţelegere şi interes al copiilor 
de vârstă şcolară mică, astfel încât rezultatele să fie interesante atât din punct de vedere al conţinutului / 
informaţiei, cât şi din punct de vedere al procesului şi interacţiunii cu elevii.

O modalitate eficientă de instruire a elevilor din ciclul primar cu privire la prevenirea şi stingerea 
incendiilor a fost organizarea unei vizite la Divizia de Pompieri Militari Timişoara.

Pentru a putea înţelege mai bine rolul şi importanţa activităţii desfăşurate de pompieri, elevii au fost 
familiarizaţi în prealabil cu câteva noţiuni elementare, legate de prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi 
de activităţile adiacente muncii de pompier, cum ar fi acordarea primului ajutor în caz de accidente, inundaţii, 
cutremure, descarcerare, precum şi orice alte intervenţii în caz de urgenţă.

Vizita a constat în efectuarea unui tur în incinta Diviziei de Pompieri Militari Timişoara, unde le-au fost 
prezentate elevilor materialele necesare pentru cazurile de intervenţie la care sunt solicitaţi pompierii. Maşinile 
echipate cu instalaţii de stingere a focului, bărcile de salvare, maşinile Serviciului de Salvare SMURD le-au 
captat întru totul atenţia copiilor. 

Acest tur s-a finalizat în sala de conferinţe, unde elevii au vizionat un film care a avut ca temă stingerea 
unui incendiu provocat de joaca unui copil cu focul, intervenţia pompierilor, precum şi urmările lăsate de 
acesta. După vizionare s-au purtat discuţii între pompieri şi elevi. Primele informaţii au fost cerute de la copii, 
pentru a răspunde la întrebarea Cu ce putem aprinde focul? Răspunsurile nu au întârziat să apară. Următoarea 
temă de discuţie a pus accent tot pe cunoştinţele copiilor: La ce ne foloseşte focul? Identificând elementele 
expuse de elevi, care nu fuseseră indicate de aceştia, au fost avansate sugestii şi întrebări pentru a trece în 
revistă cât mai multe utilizări posibile ale focului. Concluzia trasă a fost că focul este folositor în extrem 
de multe situaţii. Apoi, plecând de la tema filmului prezentat, s-au identificat şi alte situaţii în care focul 
este periculos: jocul cu chibriturile, cu aparatele electrocasnice, utilizarea necorespunzătoare a prizelor, focul 
lăsat nesupravegheat atât în spaţiu închis cât şi în mijlocul naturii. S-a concluzionat că focul poate să ne fie 
şi duşman, atunci când ne pune viaţa şi bunurile în pericol. Copiii au înţeles şi pot face diferenţa între  focul 
– prieten şi focul – duşman. Totodată li s-au prezentat elevilor măsurile de prevenire a incendiilor, precum şi 
mijloacele de primă intervenţie, care sunt obligatorii în spaţiile publice  (alarme, hidranţi, furtune, extinctoare, 
nisip, lopeţi, planuri de evacuare, panouri, etc). 

S-a insistat şi pe semnificaţia unor indicatoare, care sunt amplasate în clădiri sau în vecinătatea acestora. 
Acestea sunt importante pentru că ele ne ajută să prevenim producerea unui incendiu, să ieşim dintr-o clădire 
incendiată, utilizând traseele cele mai scurte şi sigure, precum şi direcţia corectă de evacuare, ori să evităm 
pătrunderea într-o zonă periculoasă. Ele sunt internaţionale. După rolul lor, aceste indicatoare pot fi de salvare 
şi prim-ajutor, de interzicere, de avertizare şi semnalizare a pericolului, de semnalare a unei obligaţii, pentru 
marcarea materialelor şi echipamentelor de stingere a incendiilor. 
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Cu ajutorul unui manechin, le-au fost demonstrate copiilor măsurile de prim-ajutor care trebuie acordate 
victimelor, cum ar fi: luarea pulsului, masajul cardiac, respiraţia gură la gură, imobilizarea gâtului cu un corset 
gipsat, etc.

În finalul discuţiei cu elevii au fost listate câteva reguli importante care trebuie urmate de aceştia în caz 
de incendiu: anunţaţi adulţii; părăsiţi încăperea incendiată; strigaţi după ajutor; nu vă apropiaţi de foc; anunţaţi 
telefonic pompierii în caz de incendiu la numărul 112.

Totodată elevilor li s-a atras atenţia că niciodată nu trebuie să sune la pompieri pentru a face o glumă, 
această faptă fiind pedepsită conform legii. Deasemeni, ei nu trebuie să rămână indiferenţi în faţa unei situaţii 
de urgenţă, chiar dacă nu sunt implicaţi în ea, ci trebuie să intervină, putând astfel salva vieţi omeneşti.

Partea teoretică s-a îmbinat foarte bine cu cea practică, în momentul în care alarma unităţii a început 
să sune. Respectând ceea ce au învăţat, elevii au fost evacuaţi din clădire. În curtea unităţii a fost simulat un 
incendiu, iar elevii au asistat la stingerea acestuia de către pompieri, urmărind folosirea corectă a mijloacelor şi 
echipamentelor acestora. Căţiva elevi au fost echipaţi cu costum de pompier şi au participat activ la stingerea 
focului. Aceştia au fost impresionaţi de lungimea jetului de apă şi de greutatea susţinerii unui astfel de 
furtun, de complexitatea echipamentului pe care îl poartă pompierii (costum ignifug, mască de gaze, cască de 
protecţie, cizme, mănuşi, frânghii, cârlige, etc.), precum şi de abilităţile fizice şi intelectuale cu care trebuie să 
fie înzestraţi aceştia.

Reactualizând noţiunile teoretice prezentate în legătură cu intervenţia pompierilor şi în cazul unor 
accidente rutiere grave, soldate cu victime, elevilor li s-a prezentat o situaţie de descarcerare, cu acordarea 
primului ajutor unui rănit. Câţiva elevi au participat la mânuirea cleştelui electric, sub atenta supraveghere a 
pompierilor.

Această activitate s-a consolidat în cadrul diferitelor discipline, cum ar fi: Limba şi literatura română 
– prin redactarea unor compuneri privind vizita la Divizia de Pompieri; Educaţie plastică – desene cu tema 
Focul – prieten şi duşman; Educaţie civică – Măsuri de protecţie civilă; Abilităţi practice -  colaje, Cunoaşterea 
mediului înconjurător – Focul ca factor de poluare a mediului.

În concluzie, putem afirma că, prin această activitate complexă, elevii au devenit conştienţi de pericolul 
pe care îl poate avea focul, de importanţa cunoaşterii măsurilor de prevenire şi de stingere a incendiilor, de 
rolul pompierilor, precum şi de propriul aport pe care îl pot avea ei în salvarea vieţilor omeneşti.
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EVALUĂRILE ACTUALE. EVALUĂRILE DE TIP PISA 
 

Profesor Daniela Cerchez,  
Școala cu clasele I-VIII „Ion Băncila” Brăila 

 
Modernizarea evaluării se realizează într-un ritm foarte rapid, cel puţin la nivel teoretic şi 

această caracteristică se înregistrează mai ales în zilele noastre. 
Drumul parcurs este jalonat de concepţiile care s-au succedat în domeniul evaluării şi care 

pot fi dispuse în timp astfel: 
- Evaluarea „comparativă” a cărei funcţie principală era de a clasa elevi, de a le acorda 

diplome după nivelul lor de reuşită, raportându-i pe unii la alţii; 
- Evaluarea „prin obiective” sau evaluarea „criterială” care are ca rol să furnizeze 

informaţii funcţionale, permiţând elevilor să se situeze în raport cu atingerea obiectivelor şi 
oferind soluţii de ameliorare (Cardinet, 1993). 

Conceptul de evaluare trebuie să răspundă  la următoarele întrebări: 
   
Cui serveşte evaluarea ? 
Elevului ? 
Profesorului ? 
Părinţilor ? 
Menţinerii disciplinei ? 
Societăţii ?  
Ce doresc să evaluez ? 
Cunoştinţe ? 
Atitudini şi comportamente ? 
Procesul învăţării ? 
Produsul ? 
 
Evaluarea în cadrul examenelor naţionale (evaluare nationala, bacalaureat) se face pe 

baza de teste scrise care se bazează pe programa de examen ce precizează obiectivele de evaluare 
şi conţinuturile de evaluat. Pe de-o parte se constată extinderea acţiunilor de evaluare de la 
rezultatele şcolare obţinute de elevi către multiplele aspecte ale activităţii învăţământului ca 
subsistem al sistemului social.  

Pe de altă parte, în corelaţie cu prima tendinţă se constată în acest domeniu aceeaşi 
caracteristică esenţială a ştiinţei contemporane şi anume abordarea multidisciplinară, vizând 
examinarea cât mai completă posibil a unui domeniu atât de complex cum este învăţământul.   

 
PRINCIPIUL  LEGARII TEORIEI DE PRACTICA 
A fost apreciat drept unul din cele mai IMPORTANTE PENTRU A SUBLINIA 

INTEGRAREA învăţământului în viaţa socială. 
Dar, “activitatea practică – ne avertizează pedagogul polonez W.Okon – nu poate să devină 

centrul în jurul căruia să se concentreze întregul învăţământ” 
In timp ce la alte materii, de exemplu în sport sau la muzică,un tânăr elev poate să facă parte 

dintr-o formaţie şi să activeze, la obiecte precum fizică, chimia, biologia cunoştinţele învăţate se 
pot aplica imediat în practică (dizolvă soluţii, creează electricitate prin frecare de exp.), la 
matematică aceste situaţii sunt mai dificil de realizat 

Evident,toată lumea acceptă utilitatea calculelor matematice şi a formulelor elementare de 
geometrie. 
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Dar restul unde se aplică? 
Este destul de greu de convins pe cineva,chiar dacă este de bună credinţă dar nu e în 

specialitate că şi pentru  formula ariei cercului sau a unei elipse,trebuie să se ajungă la calculul 
integral, odată ce lui îi trebuie doar formula … 

Apariţia informaticii aduce matematica spre o latură practică (algoritmizare), dar semni-
ficaţia cuvântului „practică” în legatură cu matematica înseamnă mai mult. în fond este vorba 
despre modelarea matematică a fenomenelor realităţii şi de studierea acestor modele. 

Funcţiile de diferite tipuri , învaţate in gimnaziu şi apoi în liceu, rezolvarea de probleme cu 
ajutorul ecuaţiilor şi sistemelor de ecuaţie, probleme de programare liniară, probleme de 
geometrie, probleme de minim şi de maxim sunt exemple care arată că de fapt există această 
legatură cu practica. 

Trebuie să recunoaştem însă ,că pentru profesorul de matematică adesea îi este foarte uşor să 
rămână în „ograda” sa, să propună şi să rezolve probleme din „interiorul” matematicii. 

Aşteaptă ca alţii (inclusiv colegul de fizică) să-i aducă problemele eventual transpuse deja in 
limbajul matematic şi apoi el să le rezolve. 

Evident că o astfel de atitudine se transmite  şi la elevi astfel încât , într-adevăr trebuie să se 
schimbe această atitudine practicându-se o ieşire în întâmpinare, o căutare a ocaziilor de aplicare 
în practică, şi deci o pregătire si pentru testări de tip PISA.  

Obiective teste PISA 
Întrebările care au stat la baza proiectării PISA sunt: 
- Cât de bine sunt pregătiţi tinerii adulţi să facă faţă provocările viitorului? Ce 

deprinderi posedă aceştia, capabile să le faciliteze capacitatea de adaptare la schimbarea 
rapidă a societăţii? 

- Există anumite moduri de organizare a şcolilor şi a procesului de învăţământ mai 
eficiente decât altele?  

- Ce influenţă are calitatea resurselor şcolare asupra rezultatelor elevilor? 
- Ce structuri şi practici educaţionale maximizează oportunităţile elevilor din medii 

dezavantajate?  
- Cât de echitabilă este oferta educaţională pentru elevii din toate  categoriile de medii 

socio-economice şi educaţionale?  
Competenţele de bază din domeniul matematicii (alfabetizarea matematică) implică 

utilizarea noţiunilor matematice la mai multe niveluri, de la operaţiile matematice 
standard şi până la gândirea şi intuiţia matematică. 

Itemii testului sunt o combinaţie de itemi cu alegere multiplă şi întrebări solicitând elevilor 
să-şi construiască propriile răspunsuri. Itemii sunt organizaţi în grupuri pe baza unui pasaj 
caracterizând o situaţie de viaţă reală.  

Aceste domenii sunt investigate în termenii stăpânirii cunoştinţelor şi deprinderilor de 
bază, necesare în viaţa adultă, pentru educaţia permanentă, pentru piaţa muncii etc. şi NU 
din perspectiva stăpânirii curriculumului şcolar. Evaluarea competenţelor transcurriculare 
este o parte integrantă a PISA. 

Testul PISA este un studiu comparativ international, pretestarea lui nu urmareste 
ierarhizarea scolilor si a elevilor, iar rezultatele nu sunt facute publice. Scopul testului este 
de a identifica problemele în felul în care sunt evaluati elevii.  

De aceea am constatat si modificarea in acest sens a modelului testarii nationale la clasele  
a VIII-a in anul 2010 . 

Astfel, pentru admiterea în clasa a IX-a, se vor lua în considerare rezultatele şcolare obţinute 
pe parcursul claselor V-VIII, ca indicator general al performanţelor elevului. De asemenea se iau 
în calcul şi rezultatele obţinute la o testare naţională realizată la finalul clasei a VIII-a şi 
structurată după modelul testărilor internaţionale.  
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EXEMPLE DE PROBLEME 

              PROBLEMA 1 :  HARTA              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

              Kilometri                 0 200 400 600 800 1000 

                                             

 

 

 

 

 

 

ÎNTREBARE 1.1 

Estimeaza suprafata Antarcticii folosind scara hărţii. 
Arata modul de lucru şi explică cum ai făcut estimarea. 
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PROBLEMA 2 :  FERMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aici puteţi vedea  schema acoperisului  unei  ferme, în formă de piramidă: etaj si mansarda. 

 ABCD în model, este un pătrat. Grinzile  care susţin  mansarda  acoperişului sunt marginile unui 
bloc (prisma patrulatera ) EFGHKLMN.  

E este mijlocul de AT, F este mijlocul de BT, G este mijlocul de CT şi H  este mijlocul DT. 
Toate marginile piramidei în schema au lungime 12 m. 
 

Întrebarea 2.1 
Calculează suprafaţa podelei  ABCD. 
A[ABCD ]=……….. m² 
Întrebarea 2.2 
Calculează lungimea lui  EF, una din marginile orizontale ale blocului de sustinere. 
EF =……. m 

Întrebarea 2.3 
Calculeaza suprafata laterala a prismei MNPQEFGH 

A B 

C 
D 

V 

E 
F 

G 
H 

M N 
P Q 
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PROBLEMA 3 :   CUBURI 

Lui  Mihai ii place sa construiasca corpuri din cuburi ca acesta:           

Are multe cuburi de acest tip si foloseste lipici pentru a confectiona din ele corpuri mai mari. 

Mai intai, Mihai lipeste 8 cuburi si obtine corpul din figura A: 

Apoi confectioneaza corpurile (pline pe dinauntru) din figurile B si C: 

 

Intrebarea 3.1. De cate cuburi are nevoie Mihai  pentru corpul din figura B? 

Intrebarea 3.2. De cate cuburi are nevoie Mihai  pentru corpul din figura C? 

Intrebarea 3.3  Mihai  isi da seama ca ar fi putut folosi mai putine cuburi pentru a face un corp 
care sa arate exact ca cel din figura C. Ar fi putut lipi niste cuburi astfel incat pe dinafara corpul 
sa arate exact ca cel din figura C, dar pe dinauntru sa aiba o parte goala. Care este numarul 
minim de cuburi  necesar pentru a realiza acest lucru? 

Intrebarea 3.4. Acum Mihai  vrea sa faca un corp care sa arate exact ca un bloc  cu lungimea de 
6 cuburi, latimea de 5 cuburi si inaltimea de 4 cuburi (paralelipiped dreptunghic). 

El vrea sa utilizeze cel mai mic numar posibil de cuburi, lasand cat mai mult spatiu gol in 
interior. Care este numarul minim de cuburi de care are nevoie pentru a construi acest bloc? 
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PROBLEMA 4 :   Internet   

 
Mark  (din  Sydney, Australia) şi Hans (din  Berlin, Germania), de multe ori comunica unul cu 
celălalt  ,pe internet. Ei trebuie sa intre pe messenger  în acelaşi timp, pentru a putea vorbi. 
Pentru a găsi un moment potrivit, Mark  a constatat următoarele: 
 

Greenwich                                                          Berlin                                                      Sydney  

12 Midnight                                                           1:00                                                         10:00                   
 

 

 

 

 

ÎNTREBARE 4.1 
La 7:00 în Sydney,  ce ora este în Berlin? 
Răspuns:  
ÎNTREBARE 4.2 
Mark şi Hans, nu sunt în măsură să vorbeasca intre 9:00 - 4:30, ora lor locala, deoarece ei trebuie 
să plece la şcoală. 

De asemenea, de la 11:00 p.m. până la 7:00  a.m. ,ora lor locala, nu vor fi în măsură să 
vorbeasca, deoarece ei vor dormi. 
Când ar fi un moment bun pentru Mark şi Hans sa vorbeasca ? Scrie orele locale în tabel. 

LOCALITATE TIMP 

SIDNEY  

BERLIN  

 

Bibliografie: 
• Modele de instruire formative la disciplinele fundamentale de invatamant - Eugen 

Noveanu, Dan Mihalca 
• BROŞURA DE TEST - antrenament - PISA 2006, 2009 
•  PISA - PROGRAMUL INTERNAŢIONAL OECD PENTRU EVALUAREA 

ELEVILOR – RAPORTUL NAŢIONAL AL ADMINISTRĂRII PROGRAMULUI: 
2005- 2006  

 http://pisa-sq.acer.edu.au/  
 http://pisa-sq.acer.edu.au/showQuestion.php? 
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MODELUL COMUNICATIV-FUNCŢIONAL – 
VIZIUNE MODERNĂ ÎN PREDAREA LITERATURII

Profesor Mariana-Carmen Ilică,  
Grupul Şcolar „Vasile Gherasim” Marginea, judeţul Suceava

,,Modelul comunicativ-funcţional este denumirea noii paradigme pe care se bazează studiul tuturor 
disciplinelor din aria curriculară Limbă şi comunicare.”1 

Scopul studierii limbii române în perioada şcolarităţii obligatorii este acela de a forma un tânăr cu 
o cultură educaţională şi literară de bază, capabil să înţeleagă lumea, să comunice şi să interacţioneze cu 
semenii, să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile pentru rezolvarea unor probleme concrete din 
viaţa cotidiană, să poată continua în orice fază a existenţei sale procesul de învăţare, să fie sensibil la frumosul 
din natură şi la cel creat de om. 

În acest sens, Curriculum-ul de limba și literatura română pentru clasele V-VIII propune o mutaţie 
fundamentală la nivelul studierii limbii şi literaturii. În locul compartimentării artificiale a disciplinei limbă 
şi literatură, se propune un nou model, cel comunicativ-funcţional, adecvat nu numai specificului acestui 
obiect de studiu, ci şi modalităţilor propriu-zise de structurare a competenţei de comunicare a elevilor. În mod 
concret, acest model presupune dezvoltarea integrată a capacităţilor de receptare şi exprimare orală, respectiv 
de receptare a mesajului scris şi de exprimare scrisă.2 

De altfel, comunicarea se constituie prin fuziunea celor patru capacităţi menţionate anterior şi este 
prezentată în calitatea ei de competenţă umană fundamentală.

Modelul comunicativ, complex şi restructurat, aduce în abordarea didactică şi posibilitatea diversificării 
şi deschiderii spre o metodologie modernă, adecvată vârstelor şi necesităţii de cunoaştere şi receptare a elevilor. 

Alina Pamfil, în Limba și literatura română în gimnaziu-Structuri didactice deschise, observă că punerea 
în practică a modelului comunicativ impune predominanţa metodei active şi a variantei sale cooperative: sub 
incidenţa lor se situează integral activităţile de comunicare globală.3

Modelul comunicativ-funcţional este centrat pe formarea competenţei de comunicare şi a competenţei 
culturale vizând: în plan pedagogic constituirea unui cadru de învăţare capabil să acorde un spaţiu larg 
iniţiativei elevului; în plan psihologic generalizarea unei practici motivate şi funcţionale a limbii şi literaturii; 
în plan lingvistic ,,deschiderea studiului limbii spre aspecte interactive şi sociale; în plan cultural extinderea 
domeniului literaturii spre literatura de frontieră şi contemporaneitate şi extinderea problematicii textului în 
zona nonliterarului.”4

Opţiunea şcolii româneşti pentru modelul comunicativ este justificată de coerenţa şi deschiderea acestui 
tipar structurat. Afirmaţia are în vedere, pe de o parte, orientările care l-au fundamentat, iar pe de altă parte, zona 
de libertate pe care o generează şi în care pot fi integrate cercetările recente din domeniile psihopedagogiei, 
lingvisticii şi teoriei literare.5

Medierea unei întâlniri adevărate cu literatura impune parcurgerea unor etape succesive, cum ar fi aceea 
centrată asupra lecturii inocente şi preocupată de valorizarea reacţiei emoţionale faţă de text. În felul acesta 
lectura poate deveni o experienţă personală sporită, o experienţă ce poate fi prelungită prin reflecţia asupra 
aspectelor lingvistice şi textuale care au făcut-o cu putinţă. Astfel lecţia de limba română devine prin lectură, o 
formă de dialog cu autorul, cu textul şi cu sine însuşi, iar prin limbă, o modalitate fundamentală de comunicare 
interumană.

Schimbările survenite în procesul instructiv educativ în învăţământul actual conform tendinţelor actuale 
din societate şi a ultimelor descoperiri în materie de psiho-pedagogie şcolară (teoria inteligenţelor multiple, 
ceea ce presupune tratare diferenţiată pentru fiecare elev în funcţie de predominantele sale individuale şi 
stiluri diferite de învăţare), au condus la mutaţii în planul metodologiei didactice. Este necesară combinarea 
metodelor tradiţionale, unilateral centrate pe o informaţie prelucrată de cadru didactic şi transmisă univoc 
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(lăsând elevul pe planul factorului pasiv), cu metode interactive centrate în primul rând pe activitatea elevului, 
care devine în felul acesta un factor activ, implicat energic în procesul de învăţare.

Datorită avalanşelor informaţionale care abundă societatea românească, învăţământul are rolul de a 
inventa viitorul, de a facilita adaptarea, de a forma indivizi care să poată trăi în acord cu provocările timpului 
lor (ce nu mai este nici secolul industrializării, nici un stadiu informaţional, ci o societate care, în cazuri 
extreme, poate strivi prin multitudinea stimulilor). Pentru elev e necesar să înveţe cum să plaseze ceea ce 
acumulează în context economic şi social şi să-şi dezvolte un sistem just de valori. 

Simpla expunere a unor cunoştinţe este considerată a fi vetustă. Oferta informaţională electronică nu mai 
necesită promovarea unor enciclopedişti. Tendinţa generală este cea a specializării şi a cizelării competenţelor 
de comunicare. Educaţia va trebui făcută în acord cu tipul ideal de personalitate pe care îl promovează 
societatea, dar nu după criterii artificiale. Se pare că, pentru viitor, computerul va fi un instrument familiar 
utilizat pentru comunicare, învăţare, recreere şi muncă. 

Ultimele descoperiri în materie de psihopedagogie determină schimbări majore la nivelul didacticii. 
Consecinţele acestor inovaţii presupun o nouă viziune în abordarea metodologică a procesului instructiv-
educativ. Învăţarea e un proces cognitiv ce include o multitudine de antecedente corelative: gândirea, memoria, 
motivaţia, priceperi şi deprinderi, cunoştinţe şi operaţii intelectuale, implicarea afectivă a sferei subiectivităţii, 
jocul şi creativitatea debordantă. 

Teoria inteligenţelor multiple, metodele moderne interactive, strategiile şi modelele de proiectare didactică 
conduc spre o deplasare a perspectivelor de la viziunea tradiţională şi conservatoare centrată pe expunerea 
oficială şi distantă a profesorului la ,,un modus operandi centrat pe elev”, cu statut de agent voluntar, activ şi 
conştient de propria sa educaţie, erou al unui scenariu didactic ce duce spre autonomie şi responsabilitate. 

Există o serie de directive, formulate de didactică şi ele vizează deschiderea continuă a pedagogiei 
comunicării spre un nou model comunicativ funcţional, o şcoală a viitorului. 

1 Pamfil, Alina, Op. cit., p. 64; 
2 C.N.C., MEN, p. 9; 
3 Idem
4 Pamfil, Alina, Op. cit., p. 43;
5 Pamfil, Alina, Op. cit., p. 27;
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RELAŢIA DASCĂL-ELEV,  
PREMISĂ ÎN ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI

 

Profesor Iulia-Marinela Gilorteanu 
Colegiul Auto „Traian Vuia” Tg. Jiu

Raporturile elev-învăţător, elev-profesor sunt fundamentale, determinante chiar în aprecierea climatului 
psiho-moral al şcolii, în realizarea ţelului său formativ-modelator.

Un dascăl cu har şi pasiune în muncă rămâne un model demn de urmat, un stimul pentru elevi, atât în 
plan profesional, cât şi ca personalitate umană, modelatoare de caractere prin însuşi exemplul său. O atitudine 
rece a dascălului poate produce inhibări cu urmări negative incalculabile. Se poate întâmpla ca, într-o astfel 
de relaţie, elevul să nu fie capabil să exprime cunoştinţe însuşite la cel mai înalt nivel; să nu poată să lege 
cunoştinţe între ele astfel ca din această legătură să apară înţelesuri noi. O altă urmare poate fi aceea că 
elevul se îndepărtează definitiv de ideea de învăţătură; îl poate face să nu vină cu plăcere la şcoală, să nu mai 
găsească rostul acestui demers. Sunt numai câteva argumente în favoarea eliminării definitive a unui astfel de 
comportament al dascălului.

Este necesară o schimbare a atitudinii faţă de elevi, schimbare ce poate fi uşor făcută dacă se îndeplineşte 
condiţia reducerii cantităţii de cunoştinţe şi dacă se pune mai mult  accent  pe conexiunile ce se fac între 
cunoştinţe, pe aplicabilitatea lor şi nu pe volumul lor uriaş. De asemenea, elevul nu trebuie să se simtă ca un 
soldat în faţa superiorului său ierarhic. El trebuie să aibă curajul opiniei sale, să aibă curajul să emită judecăţi 
de valoare, să-ţi abordeze dascălul în orice problemă şcolară sau de  viaţă care i se iveşte. El poate primi 
acest curaj numai dacă este luat în seamă, numai dacă problemei sale i se dă atenţia cuvenită. El trebuie să fie 
ascultat, să fie ajutat să-şi lămurească problema şi să-i găsească cea mai bună soluţie. 

Pentru a destinde relaţia elev-dascăl e nevoie de încredere, zâmbet şi voie bună. Surâsul caracterizează 
structural unele cadre didactice şi acestea câştigă echivoc sufletul copiilor. Explicaţia acestui fenomen rezidă 
în natura ludică pe care trebuie să o dobândească activitatea umană.

Pentru copii jocul este un mod de a exista, de a fiinţa. Gluma, hazul, inclusiv hazul de necaz, constituie 
un fel de a concepe mai robust lumea, de a depăşi mai uşor greutăţile. Pentru elevi, gluma, zâmbetul, râsul 
şi surâsul, hazul şi veselia sunt mai atrăgătoare şi mai eficiente decât încruntarea, gravitatea şi severitatea 
excesive. Buna dispoziţie, ironia, umorul – specifice neamului nostru ca mod de descătuşare a energiilor 
afective – se confirmă a fi stilul pedagogic cel mai apreciat de elevi, cu consecinţe benefice, pe când proasta 
dispoziţie, duritatea inhibă, blochează gândirea şi imaginaţia elevului. 

Îmbinarea surâsului cu competenţa profesională, cu informarea la zi, cu autoritatea şi prestigiul de dascăl 
va face procesul de învăţământ  mai plăcut, mai umanizat. Susţinând ideea zâmbetului nu înseamnă promovarea 
în nici un fel a deprecierii caracterului ordonat şi serios al procesului instructiv-educativ. Orele de curs trebuie 
să fie disciplinate, dar într-o formă mult mai caldă, apropiată, agreabilă de ambele părţi: elevi şi dascăli.

Profesorii şi învăţătorii sunt iubiţi şi preferaţi, respectaţi de elevi dacă se apropie mai mult de ei, dacă 
încearcă să le cunoască problemele specifice vârstei, frământările şi necazurile personale şi de viaţă. Democraţia 
comportamentului prin limbaj sau discuţia de la egal la egal, departe de a scădea prestigiul dascălului, duce la 
creşterea lui şi la înălţarea elevului la un nou standard de respect şi disciplină, la o nouă cotă de autoexigenţă.

Libertatea de opinie a elevilor chiar cu riscul de a greşi sau de a se opune dascălului, este o altă cale 
de descătuşare a spiritelor acestora, este un exerciţiu de creativitate ce trebuie stimulat cu consecvenţă. 
Nonconformismul nu înseamnă indisciplină (deşi unii elevi îl reduc numai la aceasta), ci un alt fel de a gândi, 
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de a concepe lucrurile; este o cale de creaţie, de a impune ceva nou, original care depăşeşte vechiul mod de 
gândire, de soluţionare a unei probleme.

Copilului i se pun azi în faţă probleme mult mai diversificate şi mai solicitante decât în trecut. Ştiinţa şi 
cultura au ajuns pe culmi fără precedent şi este dificil să alegi între atâtea oferte pe cea care ţi se potriveşte; pe 
cea, pe care o poţi înţelege şi duce mai departe îmbogăţită. Cu atât mai dificil este acest lucru pentru un om în 
devenire. Elevul are nevoie de relaxare spirituală şi nervoasă ca să se poată exprima. De aceea rolul nostru, al 
dascălilor, este tot mai mult unul de îndrumător, de susţinător.

Elevii doresc de la dascălii lor: competenţă, zâmbet şi încredere. În afară de cunoştinţe şi informaţii 
elevii aşteaptă de la noi suflet încălzit la lumina zâmbetului, care se transmite pe chipurile şi în ochii lor puri 
şi încrezători.
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DESPRE SPIRITUL DE ECHIPĂ

Profesor Adrian Florea
Şcoala nr. 98 ,,Avram Iancu” Bucureşti

1. Doi oameni identici nu constituie o echipă

Evident că utilizăm termenul de ,,echipăˮ şi atunci când avem de-a face cu un grup de oameni care sapă 
un şanţ. În zilele noastre însă, oamenii nu se adună în primul rând ca să-şi amplifice puterile şi să treacă de la 
două braţe la opt sau zece. În activităţile economice şi sociale, în cele care presupun decizie şi creaţie, echipa 
este un apel către diversitate; oamenii se unesc ca să se completeze. Ei se constituie în echipă pentru că în 
formaţii individuale sunt incompleţi. Slăbiciunea lor nu este de natură musculară, ci de natură intelectuală. Orice 
intelect individual, oricât de puternic, nu-şi are decât o limitată putere de pătrundere în esenţa fenomenelor. Se 
petrece aici ceva ca în fotografia în relief. Din mai multe unghiuri sunt emise radiaţii. Nici una în parte nu ne 
dă o imagine completă. Dar prin suprapunerea lor se creează fotografia în relief. 

În epoca revoluţiei tehnico-ştiinţifice, echipa este un fruct al teoriei cunoaşterii. Intelectualul individualist 
a murit odată cu epoca de artizanat. Până şi meşteşugul medieval era obligat să se constituie în breaslă, creaţia 
lui era una de atelier.

Cunoaşterea a ieşit din faza întreprinderii individuale. Oamenii, ca să acopere mai mult din rezultate, se 
întovărăşesc. Dacă unul nu aduce elemente noi faţă de ansamblul la care se afiliază, atunci însumarea lui este 
o simplă adăugire fizică nesemnificativă, şi nu o însumare intelectuală. Nu este mai puţin adevărat că, pentru 
a-şi traduce şi înţelege părţile proprii pe care le aduc în coşul comun, oamenii trebuie să aibă un limbaj comun. 
De aceea, dacă, pe de o parte, doi oameni identici nu formează echipă, la cealaltă extremitate stă situaţia a doi 
oameni care nu pot face o echipă pentru că sunt atât de diferiţi încât nu au un limbaj comun. Legea echipei ar 
fi deci: limbaj comun, aport eterogen.

2. Echipa este subordonată proiectului

Există o idee în spatele unei echipe, un obiectiv comun. Acesta cristalizează voinţa membrilor de a 
sta împreună. Premiul Nobel pentru biologie a fost acordat cu nişte ani în urmă unei echipe franceze 
formată din profesorii Lvoff, Monod şi Jacob. Atât timp cât au stat împreună, lucrând la subiectul 
chimismului celulei, al proceselor de bază ale vieţii, cei trei au constituit un singur tot. În afara proiectului 



133

însă, ei sunt individualităţi puternice, autorii a trei eseuri care îi arată în toată specificitatea lor; primul a scris 
cartea Ordinea biologică, al doilea a scris Hazardul şi necesitatea şi al treilea a scris Logica viului. Sunt stiluri 
diferite, convingeri diverse, specialităţi variate, experienţe nesuprapuse. Limbajul este comun şi proiectul este 
unificator. Toffler în cartea sa, mult comentată, Şocul viitorului, critică instituţiile rigide ale  timpurilor noastre, 
care formează oamenii în echipe permanente, legate de proiecte încremenite. Instituţiile ar trebui, spune el, să 
se facă şi să se desfacă după cum sunt schiţate sau se încheie proiectele. Se sugerează o nouă formă de a crea 
instituţiile în viitor, care este una ad-hoc. Este, în previziunea lui Toffler, şi un reproş justificat pe care-l face 
instituţiilor rigide, care în cursul revoluţiei tehnico-ştiinţifice au arătat cât de greu se adaptează la progresul 
faptelor şi al realităţii.

3. Orice echipă are un centru

Orice echipă presupune un element care are cel mai mare număr de conexiuni cu membrii echipei şi 
transmite semnalele cele mai dese, permanente şi mobilizatoare. În unele echipe, lucrul este evident. Nimeni 
nu se îndoieşte că şeful acelei mari manufacturi de pictură a miilor de pânze semnate Rubens era Rubens 
însuşi. Dar există şi echipe unde distincţia devine mai greu de făcut. Marele matematician Hardy şi-a scris 
toate contribuţiile în colaborare cu un indian genial pe care îl preţuia foarte mult. Astăzi, nu încape îndoială că 
Hardy era centrul echipei de doi.

O echipă care-şi neagă centrul sau îi reduce din importanţă, sau îl trage în jos din gelozie colectivă se 
condamnă singură.

4. Gândirea de echipă este calitativ diferită de gândirea individuală

Lucrul ar fi fost mai greu de spus înainte de inventarea cuvântului “sistemic”. Echipa favorizează gândirea 
sistemică; izolarea, nu. În colectiv există o portiţă spre ansamblu. Nostalgia întregului este extrem de veche. 
Omul s-a simţit întotdeauna specializat, lucrând limitat în părţi; zeul suprem, după Xenofon, “în întregimea sa 
vede, în întregimea sa cugetă, în întregimea sa aude”.

În viziunea laică, desacralizată, echipa este cheia depăşirii caracterului monodimensional, specializat, 
localizat al gândirii individuale. Echipa dă şansa sintezei şi a întregului.
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5. Spiritul de echipă e calitativ diferit de spiritul individual

În competiţia individuală se întâmplă ca şi la concurs: un loc nu poate să fie ocupat de două persoane în 
acelaşi timp; câştigul unuia este pierderea celuilalt. Într-o echipă, câştigul altuia poate să fie şi câştigul propriu, 
iar pierderea altuia poate să reprezinte pierderea proprie. Se dezvoltă o altă logică, o altă strategie. Competiţia 
este înlocuită cu cooperaţia. Nu poate să facă parte din echipă decât cel care ţine la succesul ei în ansamblu şi 
deci la reuşita celorlalţi parteneri.

Despre marele matematician Dieudonné se spune astăzi, în Franţa, că este unul dintre bourbakişti. Grupul 
Bourbaki, după cum se ştie, a cuprins – cu un nume colectiv inventat – pe cei mai îndrăzneţi matematicieni 
ai stilului modern în Franţa. Ei au redactat o operă tot colectivă semnată cu numele fictiv al celui ce acoperă 
în spatele său o echipă de circa 10 persoane. Într-atât au căutat bourbakiştii să se efaseze ca persoane în faţa 
victoriei colective, încât matematicienii care au participat la grup nu numai că nu şi-au menţionat vreodată 
numele personale pe opera comună, dar nici n-au lăsat să se înţeleagă, sub alte forme, că ar fi fost părtaşi la 
alcătuirea ei. Gloria grupului, care este simbolul uneia din cele mai frumoase aventuri ale ştiinţei din zilele 
noastre, se răsfrânge asupra întregii ştiinţe franceze.

Spiritul de cooperare, spiritul de solidaritate, spiritul de echipă se educă. Din păcate, educaţia, prin 
structura ei, pune accentul mai mult pe competiţie şi performanţă individuală. De abia acum încep să apară 
lecţii colective, ţinute de mai mulţi profesori. În această privinţă, medicina este un pionier. Au început să apară 
premii pentru performanţele colective ale elevilor. Sunt, de asemenea, date teme către un grup. Nici una din 
cele cinci idei de mai sus nu presupune însă că activitatea de echipă cere în mod obligatoriu prezenţa fizică 
simultană a oamenilor care lucrează într-o echipă. Contiguitatea spaţială nu este cerută. Ideea proximităţii 
este împrumutată din cadrul muncii manuale, care este din ce în ce mai puţin relevantă in afacerile omeneşti. 
Printre membrii unei echipe trebuie să circule un fluid informaţional; ei nu trebuie neapărat, pentru asta, să 
stea ochi în ochi; şedinţele trebuie dozate cu artă şi cu economie; timpul în care s-a enunţat un adevăr ştiut de 
ceilalţi trebuie trecut la pierderi, după ce a fost multiplicat cu numărul participanţilor. Uneori, mai profitabilă 
decât o şedinţă este asigurarea că membrii unei echipe urmăresc aceleaşi recomandări bibliografice ale unui 
centru de documentare, că-şi cultivă vocabularul comun şi că-şi comunică în mod regulat rezultatele, oricât de 
parţiale ar fi ele, sau chiar că sunt abonaţi la aceeaşi revistă.

În ceea ce priveşte şcoala, este evident că performanţele clasei ca grup este net superior performanţelor 
individuale. Ideile individuale se unesc şi dau soluţia pe care niciunul dintre elevi, individual nu ar fi dat-o 
într-o durată similară.
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4 METODE ŞI TEHNICI DE CUNOAŞTERE A PERSONALITĂŢII  
ELEVULUI DE LICEU

Profesor Ana Maria Carmen Iordache 
Liceul Economic Administrativ, Roşiorii de Vede

1. Experimentul
Este apreciat ca cea mai importantă metodă de cercetare, deoarece furnizează date precise şi obiective 

(A. Cosmovici, 1996). Două aspecte sunt esenţiale pentru experiment: capacitatea acestuia de a verifica 
ipotezele cauzale; posibilitatea pe care o oferă pentru a controla situaţiile experimentale (M. Zlate, 1994). 
Astfel, principala caracteristică a experimentului constă în provocarea intenţionată a manifestării fenomenului, 
pe de o parte şi în varierea condiţiilor de manifestare a acestora, pe de altă parte.

În ştiinţele socio-umane, experimentul constă în analiza efectelor unor variabile independente asupra 
variabilelor dependente într-o situaţie controlată, în scopul verificării ipotezelor cauzale.

Factorul cu care operează şi pe care-l variază experimentatorul constituie variabila independentă, iar 
modificările ce s-au produs şi care urmează să fie măsurate şi explicate constituie variabila dependentă. 
Variabilele intermediare sunt cele care mijlocesc relaţiile dintre variabilele independente şi cele dependente şi 
sunt constituite din factori sociali şi psihici (ex: cooperare, conflict ş.a.). Pentru stabilirea unor legături cauzale 
cât mai sigure, experimentatorul trebuie să menţină un control riguros asupra tuturor condiţiilor care ar putea 
influenţa activitatea psihică a subiectului, fiind modificată numai variabila independentă conform planului 
elaborat.

În experiment este necesar ca în prealabil să se determine problema de cercetat şi să fie elaborată ipoteza 
de lucru. Aceasta, în timpul cercetării, va fi confirmată sau infirmată (în cazul din urmă ea fiind corectată sau 
abandonată). Declanşarea unui experiment psihologic trebuie precedată de un set de întrebări, care sugerează 
în acelaşi timp şi etapele cercetării:

1. Care este problema?
2. Care este ipoteza?
3. Care este variabila independentă?
4. Care este variabila dependentă?
5. Cum voi măsura variabila dependentă?
6. Ce control este necesar?
7. Ce procedee voi folosi în conducerea experimentului?

a) ce aparate sunt necesare?
b) cum şi în ce secvenţe voi planifica experimentul?
c) cum voi analiza rezultatele?
8. Voi utiliza rezultatele experimentului pentru a confirma sau pentru a infirma ipoteza? Am făcut vreo 

greşeală? (apud.S. Chelcea, 1998).
Prin urmare, principalele etape ale cercetării experimentale pot fi sintetizate astfel:
	Delimitarea şi formularea problemei ce urmează a fi elucidată;
	Formularea ipotezei / ipotezelor;
	Alegerea / stabilirea variabilelor (independentă, dependentă, în funcţie de ipoteza avansată);
	Pretestarea pentru a ne asigura că toţi subiecţii au înţeles sarcina experimentului, ca variabila 

independentă acţionează efectiv asupra lor (de exemplu, cum influenţează învăţarea interactivă motivaţia 
elevilor şi implicit randamentul lor şcolar);

	Stabilirea situaţiei experimentale – opţiunea pentru experimentul de laborator sau pentru cel natural 
psihopedagogic, aparatura necesară pentru producerea stimulilor, de înregistrare a reacţiilor, condiţiile concrete 
în care se desfăşoară experimentul. Acum trebuie stabilit dacă va fi realizat experimentul cu două grupuri 
şi măsurare numai după, experimentul cu un singur grup, cu măsurare „înainte şi după”, cu introducerea 



136

repetată a variabilei independente sau experimente multivariate  (cu mai multe variabile independente a căror 
influenţă poate fi luată în considerare).

Au fost descrise şi alte modele experimentale pe baza relaţiei dintre S (stimul) şi R (reacţie), mediată de 
P (personalitate):

a) prezentarea repetată a aceluiaşi stimul şi înregistrarea progresului ca urmare a acestei repetări (de 
exemplu, vrem să stabilim influenţa exersării citirii asupra vitezei lecturii elevilor la clasa a III-a, sau rolul 
exerciţiului în memorarea unui text, în formarea unor deprinderi);

b) prezentarea unor stimuli diferiţi uneia şi aceleiaşi persoane, fapt soldat cu reacţii diferite (de exemplu, 
care tip de învăţare este mai productiv: frontal sau individualizat, personalizat ş.a.);

c) acelaşi stimul acţionează asupra unor persoane diferite, obţinându-se reacţii diferite (de exemplu, 
modelarea situaţiilor de învăţare colectivă şi identificarea rolului diferenţelor individuale în procesul învăţării); 

	Constituirea eşantionului experimental şi de control ;
	Administrarea factorului experimental pe eşantionul experimental.
Manipularea variabilelor constituie un moment esenţial, fiind întâlnite patru modalităţi principale:
	izolarea de ceea ce este neesenţial;
	menţinerea constantă a condiţiilor;
	efectuarea unui control practic şi teoretic (măsurarea condiţiilor);
	amplificarea parametrilor unor variabile pentru a verifica influenţa lor în sistemul de interdeterminări. 
Folosirea raportului „fals” reprezintă o modalitate eficientă de manipulare a subiecţilor în ambele forme 

de experiment (de laborator şi natural). De exemplu, putem determina creşterea motivaţiei învăţării unei clase 
de elevi prin aprecierea superlativă a activităţii celorlalte clase de elevi.

	Faza înregistrării, prelucrării, analizei şi interpretării rezultatelor şi a stabilirii diferenţelor:
     (1) între cele două faze (finală şi iniţială) în cadrul eşantionului experimental;
     (2) diferenţa între cele două faze (finală şi iniţială) ale eşantionului de control (unde nu s-a administrat 

factorul experimental);
     (3) diferenţa dintre eşantionul experimental şi cel de control, ca urmare a intervenţiei factorului 

experimental. 
	Redactarea raportului de cercetare
În literatura de specialitate sunt prezentate mai multe tipuri sau forme de experiment, luându-se în 

considerare criterii precum: gradul şi specificul intervenţiei cercetătorului în manipularea variabilelor, nivelul 
controlului variabilelor, natura variabilelor modificate, locul experimentului în cadrul cercetării ş.a.

Cele mai multe lucrări se opresc la următoarele tipuri: experiment de laborator, experiment natural şi 
experiment psihopedagogic, o variantă a celui natural.

Experimentul de laborator presupune scoatere subiectului din ambianţa lui obişnuită de activitate şi 
introducerea într-o ambianţă anume creată, fiind folosite diferite aparate, materiale etc. Este considerată cea 
mai precisă şi mai sigură metodă de cercetare. Experimentul de laborator oferă posibilitatea de a desprinde, 
cu mai mare precizie şi siguranţă, relaţiile cauzale dintre fenomenele studiate; oferă date de ordin cantitativ 
şi calitativ; dispune de un grad mai mare de rigurozitate. El are şi anumite „limite”, dintre care enumerăm: 
modificarea reacţiilor subiectului ca urmare a introducerii acestuia într-o ambianţă artificială; subiecţii au 
tendinţa de a prezenta într-o „lumină favorabilă”; uneori, cercetătorul poate sugera involuntar ce aşteaptă de la 
subiecţi; situaţiile experimentale de laborator (variabilele) sunt adesea mult diferite de cele naturale, din viaţa 
reală. 

Experimentul natural  a fost introdus în psihologie de A. F. Lazurski. Subiecţii sunt supuşi studiului 
în condiţiile familiare, obişnuite de viaţă şi de activitate (ex.: în şcoală, grădiniţă etc.). Experimentul natural 
oferă mari posibilităţi pentru studierea fenomenelor psihopedagogice în condiţii naturale de viaţă, îmbinând 
avantajele experimentului cu acelea ale metodei observaţiei. Şi acest experiment presupune schimbarea 
(varierea) condiţiilor de manifestare a diferitelor fenomene; dar el poate fi organizat în aşa fel încât subiecţii să 
nu-şi dea seama că reprezintă obiect al cercetării experimentale. Totuşi, acest experiment este mai puţin precis, 
subiectul putând fi influenţat de numeroşi factori care ar putea denatura rezultatele.
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O formă particulară a experimentului natural, utilizată în condiţiile procesului instructiv - educativ, 
este experimentul psihopedagogic. El poate fi de două feluri: constatativ şi formativ. Experimentul formativ 
presupune intervenţia în grupul şcolar în vederea determinării anumitor schimbări prin introducerea unor  
„factori de progres”. Astfel, dacă vrem să verificăm  superioritatea unei strategii didactice (problematizare, 
învăţarea bazată pe descoperire, învăţarea interactivă etc.), trebuie parcurse câteva etape:

	testarea iniţială a grupului experimental şi a grupului martor în vederea evaluării nivelului dezvoltării 
intelectuale sau numai a nivelului cunoştinţelor asimilate;

	introducerea „factorului de progres”, respectiv a noii strategii de predare-învăţare în lotul experimental 
(în lotul martor nu se face nici o intervenţie);

	retestarea (testarea finală) celor două grupuri prin aplicarea probelor folosite în evaluare iniţială şi 
compararea performanţelor pentru evidenţierea rolului „factorilor de progres” în stimularea randamentului 
şcolar, sau în dezvoltarea intelectuală a elevilor etc.

Utilizat de obicei de către cadrele didactice, experimentul psihopedagogic furnizează date de ordin 
cantitativ şi calitativ, cu grad sporit de precizie, rigurozitate; ele sunt concludente şi uşor de prelucrat şi 
interpretat cu ajutorul metodelor şi tehnicilor statistico-matematice. Poate fi folosit, de asemenea, în scop 
diagnostic (constatativ) pentru evidenţierea deosebirilor psihice individuale. De exemplu, prin intermediul 
povestirii, după o suită de planşe-tablouri, pot fi desprinse unele tipuri de percepţie: analitic/sintetic; explicativ/
descriptiv. Prin organizarea şi desfăşurarea unor secvenţe de activitate independentă a elevilor, în condiţii de 
linişte şi în prezenţa factorilor perturbatori, pot fi studiate modificările apărute în productivitatea activităţii, 
influenţele asupra însuşirilor atenţiei etc.

 
2. Convorbirea
Se desfăşoară ca o conversaţie între două persoane, după anumite reguli metodologice, prin care persoana 

abordată oferă anumite informaţii la o temă anterior fixată. Ca metodă de studiere a elevului, convorbirea 
furnizează informaţii pentru înţelegerea motivelor interne ale conduitei, a opiniilor şi preferinţelor sale. De 
asemenea, ea dezvăluie demersul gândirii elevului, atitudinea faţă de ceilalţi copii, faţă de grupul şcolar şi 
educator, influenţa familiei şi a mediului social imediat.

Există mai multe forme de convorbire, cele mai frecvent întâlnite fiind: convorbirea standardizată, 
structurată, bazată pe întrebări formulate anterior, adresate în aceeaşi formă şi ordine tuturor subiecţilor 
şi convorbirea liberă, spontană, desfăşurată în funcţie de trăsăturile psihoindividuale ale subiectului, de 
particularităţile situaţiei etc.

Indiferent de situaţia în care o utilizăm, convorbirea va avea unele note specifice, imprimate de 
caracteristicile individuale ale subiectului abordat, fiind necesare respectarea câtorva condiţii:

•	 alcătuire prealabilă a protocolului convorbirii, a unui „ghid de interviu”;
•	 evitarea întrebărilor directe, frontale, ce ar genera răspunsuri formale;
•	 respectarea personalităţii subiectului şi motivarea participării sincere a acestuia la convorbire;
•	 competenţa psihosocială, relaţională a cercetătorului (tact, intuiţie, empatie, sociabilitate);
•	 consemnarea răspunsurilor imediat după încheierea convorbirii;
•	 reconstituirea amănunţită a protocolului şi confruntarea datelor cu informaţiile obţinute prin alte 

metode pentru a contracara eventualele neajunsuri (subiectivitatea răspunsurilor, lipsa de sinceritate, 
„tendinţa de faţadă”).

Marele avantaj al convorbirii constă în faptul că permite recoltarea unor informaţii numeroase, variate 
şi preţioase despre motivele, aspiraţiile, interesele, trăirile afective etc., într-un timp relativ scurt. Desfăşurată 
liber sau dirijat, convorbirea necesită multă răbdare, spirit de observaţie, tact, relevând o serie de aspecte 
profunde ce sunt greu sesizabile prin observaţie şi experiment.

În practica educaţională această metodă se particularizează în funcţie de profilul psihologic de vârstă.
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3. Metoda analizei produselor activităţii şi a cercetării documentelor
Furnizează informaţii despre procesele psihice şi unele trăsături de personalitate ale elevilor prin prisma 

obiectivării lor în „produsele” activităţii: desene, lucrări scrise, referate, portofoliu, caiete de teme, lucrări de 
creaţie tehnică, piese, proiecte, creaţii literare, compuneri etc. Rezultatele şcolare ale elevilor „se oglindesc” 
în diferite documente cum ar fi: catalogul şcolar, portofolii, rapoarte, carnete. De asemenea, prin consultarea 
unor documente precum planurile de învăţământ, programele şcolare, planificările calendaristice (proiectarea 
curriculară realizată la anumite niveluri) obţinem indirect diferite date privitoare la acţiunea educaţională, mai 
ales asupra rezultatelor ei.

 Întreaga activitate din şcoală se materializează şi în „produse” realizate de copii, ce îmbracă forme şi 
conţinuturi specifice în fiecare stadiu de vârstă. Astfel, produsele activităţii şcolare ale elevilor poartă amprenta, 
pe de o parte a cerinţelor speciale ale obiectelor de învăţământ, iar pe de altă parte, a caracteristicilor lor 
individuale. Produsele activităţii pot fi cercetate atât în procesul lor de definitivare, cât şi în forma lor finită.

Folosită în studiul aptitudinilor, această metodă permite depistarea copiilor cu potenţial creativ 
remarcabil, fapt cu consecinţe pozitive în planul strategiilor educaţionale şi al tratării lor diferenţiate. Analiza 
unor desene şi a compunerilor cu subiect liber permite descifrarea (proiectiv) unor tensiuni şi aspiraţii scăpate 
de controlul conştient şi angajate în acea activitate. Alte informaţii obţinute prin intermediul acestei metode 
vizează: stilul realizării; nivelul şi calitatea cunoştinţelor, deprinderilor; caracteristicile observaţiei; capacitatea 
de concentrare a atenţiei; profunzimea înţelegerii diferitelor materiale cercetate; spiritul de independenţă şi 
iniţiativă; capacitatea de reprezentare; capacitatea de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice; bogăţia 
vocabularului şi precizia lui; unele trăsături temperamentale şi caracteriale etc. Analiza psihologică a acestor 
produse ale activităţii trebuie realizată după o serie de criterii, cum ar fi: originalitatea, utilitatea, corectitudinea, 
complexitatea, expresivitatea, progresul înregistrat de la o etapă la alta ş.a.
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FENOMENE ŞI PROCESE PSIHOSOCIALE ÎN CÂMPUL ŞCOLAR

Profesor Eugenia Oprescu 
Liceul Economic Administrativ-Roşiori de Vede

1. Mediul şcolar 
Predarea şi învăţarea în şcoală, se realizează în contextul unor interacţiuni sociale. Profesorul 

interacţionează cu fiecare elev din clasă şi cu clasa ca grup, elevii interacţionează între ei şi cu profesorul ca lider. 
Se formează astfel contexte sociale în care comportamentul individual se poate modifica substanţial. Dinamica 
relaţiilor în aceste contexte depinde de rolurile stabilite prin interacţiune. Presiunea rolului face ca individul să 
răspundă  conform aşteptărilor grupului şi uneori, semnificativ diferit de modul în care ar răspunde dacă nu ar 
exista aceste aşteptări. 

Ca orice grup social, clasa de elevi are o structură de grup, reţele de comunicare, funcţii de grup şi o dinamică 
specifică. Prin funcţiile de grup ale clasei de elevi (de socializare, de învăţare socială şi de integrare) aceasta 
se afirmă ca “laboratorul în care se însuşesc şi se experimentează conduitele aşteptate de societate.” (Zlate, 1987). 

Grupul social (clasa de elevi) ca orice sistem psihosocial, satisface nevoile fundamentale de integrare, 
afirmare sau recunoaştere socială, de afecţiune, comunicare sau protecţie ale membrilor săi şi în acelaşi 
timp creează nevoi, reprezentări şi atitudini, 
Ca în orice grup social, în grupurile şcolare se construiesc anumite relaţii preferenţiale între membrii 
grupului (atracţie, respingere sau indiferenţă), relaţii care formează  structura socioafectivă a grupului. 
Preferinţele, ca şi respingerile pot fi reciproce sau unilaterale fiecare dintre configuraţii având efecte atât 
pozitive cât şi negative asupra climatului de grup. Dinamica relaţiilor din clasă depinde de rolurile care au fost 
stabilite prin interacţiune, de  normele care s-au fixat la (şi prin) structurarea grupului, de atmosferă şi de 
aşteptările fiecărui membru. 

Cele mai importante interacţiuni sociale din clasă (şi din şcoală) sunt, după polul care iniţiază relaţia 
interpersonală sau comunicativă: 

• Între profesor şi elev  şi  profesor şi grup (clasă) 
• Între elevi 
• Între fiecare elev şi grup (clasă) 
Interacţiunile sociale ale profesorului cu elevii şi cu clasa, sunt influenţate de statutul şi rolul acestuia. 

Rolul de profesor strict dependent de statut, este completat de o serie de subroluri precum sprijinirea 
învăţării formale, consilier, lider al activităţilor extraşcolare, reprezentant al autorităţii în şcoală. Aceste 
subroluri pot să intre în conflict iar profesorul trebuie să accepte conflictul între roluri şi să găsească rezolvări 
cu maximum de loialitate pentru fiecare dintre ele. Nu întotdeauna însă, rezolvarea se poate realiza fără unele 
compromisuri în raport cu unul sau mai multe subroluri, fapt ce generează, inevitabil, insatisfacţii personale 
şi, prin recurenţă poate influenţa percepţia socială a profesorului (de către elevi sau de alţi membri ai 
comunităţii). 

Elevii percep stilul de conducere al profesorului în funcţie de încrederea pe care o au în el (încredere 
determinată de eficienţa şi competenţa, dovedite în sarcini anterioare) dar şi în funcţie de simpatia pe 
care le-a câştigat-o. Există profesori eficienţi şi nesimpatizaţi de elevi ca şi profesori care sunt simpatizaţi 
independent de eficienţa lor. Simpatia de care se bucură un profesor în rândul elevilor, a fost pusă în legătură, ca 
şi la alţi lideri, cu un aspect al personalităţii lor: carisma. Cel mai frecvent carisma a fost  asociată cu încrederea 
în sine, cu cu arta de a crea impresia generală a unei adevărate ştiinţe a succesului, cu capacitatea de a-şi 
exprima încrederea în colaboratori şi cu subsumarea obiectivelor sarcinii didactice unor valori cu tentă 
morală sau spirituală. 

Modul de manifestare a profesorului faţă de elevi determină din partea lor reacţii specifice, de la 
ascultare şi supunere la furie şi chiar vandalisme. Fiecare stil de conducere are influenţe specifice asupra climatului 
psihosocial al clasei. Conducătorul autoritar creează un climat psihosocial apăsător, tensionat, conflictual, cel 
democrat un climat tonic cu relaţii cordiale. Contrar aşteptărilor, conducătorul permisiv (laisser-faire) creează tot 
un climat nefavorabil, încărcat de conflicte latente şi nu unul relaxat. 
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S-a observat ca reacţie la conducerea autoritară  abandonul responsabilităţilor în sarcina liderului, abandon 
însoţit de două alte manifestări comportamentale: fără frustrare dar cu lipsă de iniţiativă personală chiar 
apatie sau abandon dar cu frustrare şi chiar agresivitate împotriva liderului autoritar. (Forsyth, 2001). 

Interacţiunile sociale elev-elev se stabilizează în relaţii interpersonale de cooperare, competiţie, 
conflict, acomodare, asimilare, stratificare şi uneori, alienare (Zlate, 1987, p.369). Toate aceste tipuri de relaţii 
condiţionează climatul afectiv al clasei, ele pot facilita sau perturba interacţiunea comunicativă şi învăţarea. 
Divergenţa de opinii cu privire la rolul competiţiei sau cooperării în stimularea învăţării în şcoală nu şi-a găsit 
încă soluţii. Competiţia susţine performanţe mai înalte în învăţare dar induce un anumit grad de anxietate care 
poate dezorganiza în final comportamentul adaptativ al elevului. Cooperarea stimulează responsabilitatea 
elevilor, toleranţa, încrederea reciprocă dar presupune un nivel oarecum egal de dezvoltare a unor trăsături 
de personalitate şi de maturizare socio-afectivă a elevilor, nivel pe care nu îl ating toţi elevii din clasă în acelaşi 
timp. 

Interacţiunile elevilor pot să conducă la divizarea clasei în 
subgrupuri, fiecare dezvoltându-şi propriile norme. Subgrupurile formate dau 
membrilor lor un sentiment suplimentar de acceptare socială şi de siguranţă. 
Cele mai frecvente criterii de constituire a subgrupurilor într-o clasă sunt:  
sexul (fete/băieţi), abilităţile dotaţi/nedotaţi), clasa socială (standard ridicat/
scăzut), succesul şcolar (tocilari/independenţi).

Prieteniile dintre elevi se construiesc în general în baza proximităţii (stau în aceeaşi bancă sau pe aceeaşi 
stradă), a similitudinii de statut şi a intereselor comune. Aceşti factori pot să conducă la multiple prietenii 
(pentru copiii populari), la prietenii nedorite de adulţi sau la absenţa relaţiilor de prietenie.

În psihologia socială se descriu o serie de fenomene legate de efectul grupului asupra comportamentului 
individual, efecte care au fost sesizate şi în câmpul şcolar.  O serie de studii axate pe investigarea efectelor 
grupului (clasei) asupra individului au descoperit că grupul influenţează: 
•	 imaginea de sine a elevului, 
•	 reacţiile lui comportamentale, 
•	 comportamentele individuale în raport cu normele grupului, 
•	 atitudinile faţă de sarcina de învăţare sau faţă de grup, 
•	 performanţele la învăţătură (Zlate, 1987, p.366) 

Elevul - lider 
•	 comportament flexibil, 
•	 capacitate de a identifica nevoile celorlalţi, 
•	 capacitate de a se comporta aşa cum aşteaptă ceilalţi să se comporte, 
•	 încredere în sine, 
•	 abilitatea de a manipula oamenii, 
•	 capacitatea de a satisface nevoile celorlalţi, 
•	 motivaţie puternică pentru urmărirea scopurilor grupului. 

Una dintre cele mai vizibile influenţe ale grupului asupra individului este presiunea spre conformism 
(cu efecte conexe ca deviaţionismul, stările conflictuale intra şi intergupale). Şcoala ca şi câmp al interacţiunilor 
sociale pendulează între două tendinţe distincte care ridică mari probleme de natură educativă: aceea de 
a accentua conformismul elevilor şi aceea de a lăsa independenţă deplină fiecăruia. Se apreciază ca formă 
optimă de educaţie aceea care abilitează elevul pentru valorizarea corectă atât a conformismului cât şi a 
nonconformismului, atât a disciplinei cât şi a libertăţii personale, pentru aprecierea justă a ceea ce este potrivit 
pentru sine şi ceea ce este util altora. Elevii au nevoie să ştie de ce li se pretinde să se conformeze altfel sunt 
expuşi la nonconformism. 

Un alt fenomen care apare în grup este fenomenul atribuirii. Cele două tendinţe majore din procesul 
atribuirii (explicarea unor fenomene prin factori dispoziţionali, interni, sau prin factori situaţionali, externi, 
sunt prezente şi în cadrul şcolii. De exemplu, profesorul  poate  să  atribuie  eşecul  elevului  la  învăţătură  

 Pozitia elevului in grup
• Marginalizat 
• Respins
• Popular – lider (in plan 

profesional sau în plan social - 
afectiv)



141

lenei  sau incapacităţii sale ori unei conjuncturi externe iar prin ceea ce s-a numit efectul Pygmalion  
să determine o evoluţie neprevăzută a fenomenului “etichetat” (elevul se comportă mai devreme sau mai 
târziu conform “etichetei” care i s-a pus). S-a demonstrat că elevii care cred că insuccesul lor şcolar se 
datorează unor factori interni se demotivează şi îşi diminuează efortul de a învăţa, în timp ce cei  care cred 
că insuccesul s-a datorat unei situaţii trecătoare îşi cresc motivaţia. Elevii cu dizabilităţi de învăţare atribuie în 
general insuccesul lor unor factori interni (dispoziţionali). 

Ca fenomen legat de grupul social, agresivitatea în şcoală, pune serioase probleme educatorilor. 
Într-o serie de teorii ale agresiunii ea apare ca fiind inerentă tuturor  organismelor (instinctul  agresiv). N.Miller 
şi J.Dollard (1939) explică agresiunea prin frustrare în timp ce A.Bandura  o explică prin învăţare socială (copii 
învaţă răspunsuri agresive prin observarea comportamentului agresiv al părinţilor). Drept surse ale frustrării 
sunt menţionate (Morris, 1990), amânarea realizării unei dorinţe, insuccesul în atingerea unui scop, lipsa 
resurselor pentru realizarea unei dorinţe,  pierderile,  discriminările de orice fel (rasiale, etnice, sexuale, în 
funcţie de abilităţi şi competenţe). 

2. Elevul şi familia sa 
Teoria şi practica educaţiei trebuie să îşi asume problematica interferenţei dintre influenţele pe care le 

exercită şcoala şi influenţele pe care le exercită familia asupra dezvoltării elevului. Utilizarea  în scopul 
creşterii eficienţei procesului educativ a acestui important factor de formare a personalităţii umane care este 
familia nu mai poate  fi  neglijată  mai  ales  în  contextul dramaticilor  schimbări  din  societatea contemporană 
când tendinţa părinţilor de „a încredinţa în exclusivitate şcolii educaţia copiilor (...) fără a fi şi personal 
implicaţi într-un proces de participare activ şi constructiv, în momentele cele mai semnificative, riscă să 
creeze o ruptură între generaţii, care ulterior poate fi greu de înlăturat.”(Telleri, 1996, p.7) 

Termenul “implicare parentală” include diferite forme de participare a părinţilor la acţiunile instructiv-
educative din şcoli şi alte instituţii de  educaţie. S-a observat că părinţii tind să se implice mult mai mult 
în etapa studiilor preşcolare şi în clasele primare ale copiilor lor decât în anii de gimnaziu, devenind  tot 
mai puţin implicaţi pe măsură ce copii. Motivele acestei situaţii sunt diverse: copiii pleacă la şcoli mai mari şi 
mult mai departe de casă, materiile studiate sunt mai diverse şi vehiculează mai multe informaţii care pot 
lipsi părinţilor, elevii încep să  afişeze nevoia separării şi independenţei faţă de părinţi. Studiile axate pe 
problematica implicării familiei în viaţa de elev a copilului lor au relevat ca factori ai implicării parentale 
în educaţia copilului: 1. Concepţiile părintelui despre ceea ce este important, necesar şi permis faţă de copil; 
2. Gradul până la care părinţii consideră că pot avea o influenţă pozitivă asupra educaţiei copiilor; 3. Percepţia 
părinţilor că şcoala şi copilul doresc ca ei să se implice. 

Cercetările lui Epstein au reliefat faptul că familiile ai căror copii obţin rezultate bune în şcoală îndeplinesc 
următoarele caracteristici: 

1. practică o rutină familială zilnică (ore fixe şi loc liniştit de studiu, distribuire a responsabilităţilor 
în îndeplinirea activităţilor casnice, fermitate în ceea ce priveşte ora de culcare şi luarea cinei împreună cu toată 
familia); 

2. monitorizează activităţile extra-şcolare ale copiilor (stabilesc limite de uitat la televizor, controlează 
în diferite forme copiii chiar şi când  părinţii nu sunt acasă, stabilesc activităţi extraşcolare sub supraveghere); 

3. modelează atitudinile legate de învăţare, autodisciplină şi muncă susţinută. (conversează cu copii, 
argumentează ideea că totul se obţine prin muncă); 

4. exprimă aşteptări înalte dar realiste (stabilesc obiective şi standarde corespunzătoare cu vârsta copilului 
şi gradul de maturitate, recunosc şi susţin talentul, împărtăşesc succesele copilului cu familia şi prietenii); 

5. încurajează dezvoltarea şi progresul şcolar (menţin un mediu familial cald şi protector, arătă interes 
pentru progresul şcolar, ajută la teme, discută importanţei  unei bune educaţii şi a opţiunilor legate de 
carieră, păstrează legătura cu profesorii); 

6. încurajează cititul, scrisul şi discuţiile  între membrii familiei. (Epstein, apud Cotton, K; Wikelund, 
Reed, K., 2005):

Climatul familial definit ca “formaţiune psihosocială foarte complexă, cuprinzând ansamblul de stări 
psihice, moduri de relaţionare interpersonală, atitudini, nivel de satisfacţie etc, ce caracterizează grupul familial o 
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perioadă mai mare de timp” (I.Mitrofan, N.Mitrofan, 1991, p.72) este unul dintre factorii cu cea mai mare forţă de 
influenţă asupra reuşitei şcolare a copiilor dar se află şi el, ca multe alte aspecte ale familiei contemporane, 
într-un impas care ar trebui să preocupe specialiştii în psihologia educaţiei. Dacă tendinţa de transformare a 
climatului familial contemporan este cea surprinsă în citatul de mai jos, atunci îngrijorarea educatorilor din şcoli 
ar trebui să crească. Astfel, F. Telleri scrie: „Singurătatea copilului şi a părinţilor săi în societatea noastră, aşa 
cum demonstrează şi cercetările recente, tinde să fie tot mai extinsă nu numai datorită timpului scurt petrecut 
împreună de părinţi şi copii, dar şi din cauza calităţii raportului însuşi. De asemenea, tot mai frecvent, chiar 
şi atunci când sunt prezenţi, părinţii au tendinţa de a umple timpul şi spaţiul vieţii cotidiene cu „obiecte”,  în  
special  jucării,  acestea  având  funcţia  de  mediere  a  raportului interpersonal însuşi, ajungând în final să-l 
altereze pe plan calitativ (Telleri, 1996, p. 23). 

Suportul  parental exprimă mai mult decât sprijinul pe care îl acordă familia, părinţii, copilului, exprimă 
satisfacerea tuturor nevoilor copilului în mediu familial. Din raţiuni mai mult didactice, suportul parental 
este analizat sub trei dimensiuni: suport material, cognitiv/educaţional - instructiv şi afectiv. Prin fiecare 
dintre aceste trei dimensiuni şi prin toate trei conjugat, suportul parental are importante influenţe atât asupra 
dezvoltării fizice şi intelectuale a copilului cât şi asupra dezvoltării unor constructe ale personalităţii sale: 
imaginea de sine, stima de sine, sistemul de valori, încrederea in sine, sentimentele de bună-stare, de confort 
psihic (well-being), de satisfacţie si optimism cu privire la evoluţia sa ca fiinţă umană, ca membru al unei 
comunităţi sănătoase. Acestea sunt afectate de configuraţia suportului parental afectiv chiar mai mult decât de 
configuraţia celorlalte doua tipuri de suport parental (material si cognitiv). 

Privarea copilului de suportul parental intră în categoria ”rele tratamente aplicate copilului”, alături 
de toate formele de abuz (în plan fizic, sexual, emoţional) şi de neglijare. Deşi nu există o definiţie comună, 
unanim acceptată, a abuzului şi neglijării  copilului prin acestea se înţelege în general „vătămarea fizică şi 
mentală, abuz sexual, tratament neglijent ori maltratarea unui copil sub vârsta de 18 ani de către o persoană 
care este responsabilă de binele copilului, în circumstanţe ce indică faptul ca sănătatea şi bunăstarea copilului 
sunt afectate sau ameninţate’’. (De Bellis 2005). Una dintre formele de rele tratamente aplicate copilului, la fel 
de condamnabile ca şi abuzul fizic şi sexual este abuzul emoţional. Abuzul emoţional (psihologic) include 
comportamente care în mod intenţionat pun în pericol sau intimidează un copil (ameninţările, poreclirea, 
deprecierea, jignirea şi intimidarea). Unii autori includ în categoria abuzului psihologic gesturile şi cuvintele care 
transmit copilului mesajul că este inutil, slab, neiubit, nedorit, în pericol. Lipsa  gesturilor care transmit faptul că 
este iubit, dorit şi valorizat intră mai degrabă în categoria neglijării afective deşi poate fi considerată tot un abuz, 
deoarece copilul are nevoie de aceste gesturi şi absenţa lor chiar îi produce durere. 

Printre simptomele generale - efecte atât ale abuzului cât şi ale neglijării copilului sunt menţionate: 
întârzieri în dezvoltarea fizică şi psihică; regresie către un stadiu de dezvoltare inferior sau pierderea unor 
abilităţi avute la un moment dat; înclinaţie înspre interacţiuni neobişnuite cu adulţii (copilul poate fi foarte 
sensibil la stările părinţilor încercând să atenueze orice potenţial conflict, pot înclina înspre o inversare de 
roluri, copilul fiind cel care monitorizează îndeaproape părintele); afectarea sănătăţii mintale, cu scăderea 
nivelului stimei de sine, cu manifestări de teamă, nervozitate, anxietate uneori chiar depresie în cele mai banale 
situaţii de viaţă; declin progresiv al performanţelor şcolare; probleme de comportament (dezordine, fugă de 
acasă);  interes scăzut faţă de ceea ce se întâmplă în jurul lui şi apatie (absenţa dorinţei de a se implica chiar 
şi în activităţile curente); reacţii exagerate faţă de durere, faţă de alţi oameni sau faţă de schimbările din 
mediul  lui; evitarea persoanelor adulte (părinte/tutore); comportamente hetero sau autodistructive. (Ballen, 
Moles, 1994). 
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„PREZENŢA TA CONTEAZĂ !”

PARTENERIAT EDUCAŢIONAL DIRIGINTE – FAMILIE –  
POLIŢIA DE PROXIMITATE – ASISTENŢA SOCIALĂ

Profesor Iulia-Marinela Gilorteanu 
 Colegiul Auto „Traian Vuia” Tg. Jiu

„Învăţarea (…) nu este legată numai de şcoală sau de alte contexte organizate. Concepţia despre învăţare 
are la bază ideea şi observaţia că un număr mare al experienţelor noastre de învăţare s-au desfăşurat în afara 
sistemului de educaţie formală: la locul de muncă, în familie, în diferite organizaţii şi biblioteci.”

                                             Pasi Sahlberg, - „Building Bridges for Learning” 

ARGUMENT

Mutaţiile din societate şi din familia contemporană (problemele economice,  problemele de relaţionare 
între părinţi şi copii, timp redus petrecut cu familia, redistribuirea rolurilor, suportul social şi emoţional 
redus, supraîncărcarea profesională a părinţilor sau munca în străinătate etc.) determină mai multe probleme 
emoţionale la copii decât în trecut. 

La acestea se adaugă presiunea grupului, riscul consumului de droguri şi a altor forme de dependenţă, 
metodele educative slabe, inconstante, supraîncărcarea şcolară, disfuncţiile în evaluare şi notare, frica de 
examene etc. constituindu-se în adevăraţi stresori pentru elevi care, din păcate, uneori evită confruntarea cu 
,,problema” prin fuga de la ore. Văzut din această perspectivă, absenteismul devine o problemă socială, un 
semnal tardiv al existenţei unor probleme, o conduită care reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, 
motivaţie, încredere în educaţia şcolară. 

Din păcate, absenteismul este în creştere, mai ales la nivel liceal, iar ignorarea sau pedeapsa excesivă pot 
doar contribui la cronicizarea fenomenului.

Problemele din societatea actuală şi din familia contemporană determină atitudini deosebite la elevi.
Dezinteresul elevilor pentru activitatea şcolară poate avea diverse cauze: rigiditatea ritmurilor de învăţare, 

care presupune obligativitatea asimilării conţinutului învăţământului în unităţi temporale unice pentru toţi 
elevii, ingnorându-se dificultăţile pe care le întâmpină cei cu ritmuri mai lente; diferenţele existente între 
profesori şi şcoli în ceea ce priveşte natura şi nivelul exigenţelor cognitive manifestate faţă de elevi (relevate 
cu ocazia transferului voluntar sau forţat al unui elev de la o şcoală sau clasă la alta, de la un profesor la altul).

O altă cauză ar fi abordările educative de tip exclusiv frontal, care acordă prioritate clasei sau predării 
materiei, dar nu şi particularităţilor psihologice ale elevilor; stilurile didactice deficitare.

Reuşita sau nereuşita şcolară nu pot fi apreciate exclusiv după performanţele strict şcolare exprimate în 
note.

Învăţarea trebuie să-şi dovedească eficienţa prin competenţele reale ale tinerilor, probate în situaţia 
competiţiei pe piaţa muncii şi nu în mod formal printr-o diplomă de studii.

Problemele economice din societate, cele dintre părinţi şi copii, timpul redus petrecut cu familia, datorită 
supraîncărcării profesionale a părinţilor sau munca acestora în străinătate, determină conduita evazionistă a 
elevilor, abandonul şcolar.

Pentru prevenirea acestuia trebuie să avem în vedere cei trei factori majori: şcoala, familia şi societatea.
Insuficienta adecvare a conţinuturilor învăţării la interesele elevilor, utilizarea incorectă a pedepselor şi 

recompenselor în motivarea elevilor, supraîncărcarea acestora, sistemul de evaluare şi notare al profesorilor, 
sunt doar câteva cauze ale absenteismului şcolar. De asemenea, familia, relaţia ei cu şcoala pot preîntâmpina 
acest fenomen, dar acest lucru depinde şi de gradul de cultură şi atitudinea părinţilor faţă de şcoală.

Printre motivele care ne-au determinat să derulăm acest proiect la nivelul şcolii, putem enumera 
următoarele: creşterea numărului elevilor care lipsesc nemotivat de la ore, chiar pe perioade mari, creşterea 
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numărului elevilor care au venit în timpul semestrelor de la alte licee, datorită unor comportamente deviante, 
influenţa negativă pe care aceştia o exercită asupra celorlalţi elevi existenţi încă de la începutul anului şcolar, 
precum şi inexistenţa unei bune colaborări a părinţilor cu şcoala şi cu problemele reale cu care se confruntă 
copiii lor. Acest proiect se doreşte a fi un semnal de alarmă pentru elevii care se confruntă cu acest fenomen.

PARTENERIAT EDUCAŢIONAL
DIRIGINTE – FAMILIE – POLIŢIA DE 

PROXIMITATE – ASISTENŢA SOCIALĂ 

PERIOADA: 3 ANI (2012 – 2015)

PARTENERI :
1. Dirigintele de la clasă
2. Părinţii elevilor din clasele  IX – XIII   
3. Poliţia de proximitate
4. Asistenţa socială

COORDONATOR :
Prof. GILORTEANU IULIA-MARINELA

TEMA PROIECTULUI DE PARTENERIAT :
„Combaterea absenteismului şcolar prin implicarea familiei, a şcolii şi a autorităţilor locale ”

INIŢIATORII PROGRAMULUI:
1. Dir. Adj.Prof. AMZA GABRIEL
2. prof. GILORTEANU IULIA-MARINELA
3. prof. GIORGI ELENA

PROIECT TEMATIC

BENEFICIARI: ELEVII CLASELOR   IX – XIII
PERIOADA: 2012 – 2015 
TEMA: „CONTRIBUŢIA ŞCOLII ŞI A FAMILIEI LA COMBATEREA ABSENTEISMULUI ŞCOLAR”

I. OBIECTIVELE CADRU:
- Determinarea cauzelor absenteismului şcolar la clasele  IX – XIII;
- Identificarea situaţiilor concrete de absenteism;
- Analiza cazurilor depistate;
- Desfăşurarea unor activităţi de prevenire şi combatere a absenteismului şcolar, pornind de la cazurile 

concrete din clasă;
- Antrenarea elevilor şi părinţilor acestora, precum şi a autorităţilor locale pentru derularea unor programe 

privind absenteismul.

II. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
           1. conştietizarea elevilor asupra rolului şcolii în evoluţia lor ulterioară;
           2. creşterea importanţei şcolii în sistemul de valori al individului;
           3. adecvarea programului şcolar cerinţelor sociale actuale; 
           4. integrarea etnicilor romi în comunitatea şcolară.

III. EXEMPLE DE COMPORTAMENTE – CAUZE: 
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1. care ţin de personalitatea şi starea de sănătate a elevului: motivaţie şcolară scăzută, lipsă de 
interes, încredere scăzută în educaţia şcolară, oboseală, anxietate, autoeficacitate scăzută, imagine de sine 
deteriorată, sentimente de inferioritate, abilităţi sociale reduse, pasivitate; refuzul de a adera la o alegere 
făcută de alţii (reacţie la presiunea exercitată de dorinţele adulţilor);

2. care ţin de familie, condiţiile socio-economice ale familie: sărăcia, stil parental indiferent, 
neglijent, familii dizarmonice, părinţi foarte ocupaţi sau plecaţi în străinătate;

3. care ţin de contextul şcolar specific (inclusiv relaţia profesor-elev): presiunea grupului, 
supraîncărcarea şcolară, comunicarea defectuoasă elev-profesor (ironizarea, umilirea elevului) evaluarea 
subiectivă, frica de evaluare, conflict cu colegii, practici educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, 
frustrante, incompatibilitate între aspiraţiile, trebuinţele de învăţare şi oferta educaţională a şcolii; formă 
de apărare – împotriva disciplinei excesiv de rigidă şi severă, politici proabsenteiste ale şcolii la elevii din 
clasele terminale (în şcolile de „elită”);

- foarte importantă este şi variabila vârstă;
	 la elevii mici - fuga de la şcoală poate fi o manifestare a ,,fobiei şcolare’’având drept cauze: 

dependenţa crescută de părinţi, părinţi care valorizează excesiv educaţia şcolară; stiluri parentale 
supraprotectoare, autoritare sau indiferente; strategie defensivă faţă de colegii violenţi, eşecul şcolar, 
situaţii umilitoare;
	 la elevii mari - fuga de la ore este rezultatul unei opţiuni (proces de deliberare, luare a deciziei), 

având drept cauze: frica de evaluare, de eşec, fobia / anxietatea socială (frecventă în perioada adolescenţei, 
manifestată prin anxietate faţă de situaţia de a fi observat de colegi, teama de a vorbi în public, teama de 
a interacţiona cu persoane de sex opus, teama de critică, stimă de sine scăzută),teama de pedeapsă, teama 
de pierdere a statutului în grup;
	 riscurile fugii de la şcoală: depresia, consum de substanţe toxice legale şi ilegale, acte delictuale, 

abandon şcolar.

IV. MODALITĂŢI DE REALIZARE - FAMILIA:
Ce am putea face la nivel de familie, şcoală, dar şi de comunitate pentru a reduce nivelul absenteismului 

şcolar?
1. Comunică permanent cu copilul tau;
2. Păstrează o relaţie de comunicare cu cel puţin un profesor de la şcoala în care învaţă copilul. 

Poţi face acest lucru prin intermediul grupului de discuţii al clasei copilului tău. Afli care sunt ultimele 
noutăţi din viaţa clasei, ce probleme întâmpină alţi părinţi şi ce soluţii găsesc, dar poţi contacta şi prin 
mesaje private profesorii, pentru a afla informaţii despre cum se descurcă la şcoală copilul. Creează grupul 
de discuţie al clasei copilului tău;

3. Nu evita să mergi la şedinţele cu părinţii doar din cauza notelor proaste şi a numărului de 
absenţe prea mare;

4. Nu încerca să găseşti o scuză faţă de alţii pentru absenţele copilului tău. Acceptă realitatea şi 
încearcă să te gândeşti de-acum încolo ce poţi să faci pentru ca lucrurile să se schimbe;

5. Foloseşte pedeapsa numai dacă este absolut necesar, dar nu ca pe o modalitate de a-ţi exprima 
furia cauzată de şedinţa cu părinţii sau de aflarea rezultatelor şcolare ale copilului;

6. La nivel de şcoală putem aduce în discuţie lipsa unei securităţi foarte ridicate, modalităţi  de 
predare a materiei nepotrivite cu personalitatea copilului, lipsa unei atitudini ferme din partea direcţiunii;

7. Ar fi utile programe realizate la nivel şcolar, dar şi al comunităţii în care actorii principali să 
fie părinţii şi copiii. Temele dezbătute şi pe baza cărora ar putea lucra foarte bine ar putea fi din domeniul: 
influenţa prietenilor de aceeaşi vârstă, abilităţi de comunicare, legătura şcoală-familie; a vedea şcoala mai 
mult decât ca pe o instituţie, o componentă cheie din viaţa copilului alături de familie, părinţi şi copii, 
învăţarea unor tehnici de managementul timpului, grupuri de suport pentru cei care au abandonat şcoala.

http://grupuri.suntparinte.ro/
http://grupuri.suntparinte.ro/
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LITERATURA – HRANĂ PENTRU MINTE ȘI SUFLET

Profesor Iulia-Marinela Gilorteanu 
 Colegiul Auto „Traian Vuia” Tg. Jiu

1. Argument

Provocarea acestui demers didactic a apărut din dorinta de a evidentia aptitudinile elevilor si de a realiza 
o impletire intre text, imagine, muzica pentru ca elevii sa descopere si alte modalitati de a invata. Lectura poate 
încă cuceri foarte mult teren, dacă profesorul găseşte strategia adecvată şi puntea de comunicare cu elevul.

Cunoaşterea conceptelor operaţionale nu este suficientă pentru o bună aprofundare a fenomenului literar. 
Fără a minimaliza şi, chiar, fără a exclude dintre sursele de lectură calculatorul, ne-am propus o mai bună 
apropiere a elevului de carte, creând o atmosferă de emulaţie şi competiţie, dar fără „trauma” produsă de 
notare. Avand in vedere faptul ca elevii petrec foarte mult timp in fata calculatorului, vrem sa ii determinam sa 
utilizeze internetul si in scopul de a se documenta, de a invata.

Aceasta activitate vine in sprijinul elevilor cu spirit creativ, elevilor care manifesta aptitudini actoricesti 
si elevilor cu simt critic.

Scopul principal al proiectului este acela de a-l transforma pe elev într-un adevărat consumator de lectură, 
conştient de valoarea şi importanţa cărţii în desăvârşirea personalităţii lui, de rolul pe care-l ocupă cartea în 
relaţionarea cu lumea din jur, cu restul universului.

2. Scopul cercului:
	Dezvoltarea creativitatii si a imaginatiei elevilor.
	Dezvoltarea unor aptitudini actoricesti.
	Formarea gustului pentru lectură al elevului;
	Formarea unor criterii axiologice proprii prin care să distingă singur ce şi când să citească;
	Formarea unui inventar de instrumente de analiză a unei creatii literare sau artistice care să-l ajute 

să comunice mai bine cu el însuşi şi cu cei din jurul lui.
	Dezvoltarea valenţelor morale, religioase, patriotice şi artistice.
	Realizarea unei reviste scolare in care elevii isi regasesc creatiile.

3. Coordonatorul cercului:

Prof. GILORTEANU IULIA-MARINELA– Profesor de Limba şi literatura română

4. Obiectivele cercului:
	Dezvoltarea creativitatii in realizarea unor texte literare.
	Descoperirea universului teatral si al artei actoricesti.
	Exprimarea opiniei in fata celorlalti fara teama de a fi criticat.
	Descoperirea, fără constrângerile „catalogului”, a plăcerii de a citi.
	Cultivarea la elevi a lecturii de plăcere şi a analizării acesteia.
	Stimularea interesului pentru literatura română.
	Formarea la elevi a unei gândiri proprii de relaţionare cu cei din jur şi cu ei înşişi.
	Realizarea unor activitati in echipa.
	Să manifeste interes pentru aplicarea cunoştinţelor dobândite în diverse situaţii

5. Grupul ţintă: elevii care doresc sa-si manifeste aptitudinile artistice.
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6. Durata: 1 an

7. Colaboratorii cercului:
Prof. PIGUI GRATIELA-RAMONA – Profesor de Limba şi literatura română
Prof. BUTULESCU VERGINICA-MARINELA – Profesor de Limba şi literatura română
Biblioteca liceului – bibliotecar VÎNĂ ADELA

8. Etape in derularea cercului:
	Stabilirea calendarului de activitati pe sem I si al II-lea
	Formarea echipei de proiect.
	Desfasurarea fiecarei activitati.
	Realizarea unui CD cu fotografiile de la fiecare activitate.

9. Oportunitati in desfasurarea cercului:
	Formarea unei echipe manageriale avizată şi cu deschidere către practicile de lectură
	Existenta unui profesor- documentarist sau a unui bibliotecar
	Existenta unei biblioteci cu o bună dotare de carte în stare să asigure “nevoile” cercului literar
	Toţi elevii sunt înscrişi la bibliotecă
	Existenta unui săli in care sa se asigure asigura mobilierul, atmosfera, personalul necesar desfasurarii 

activitatilor .
	Existenta unui calculator conectat la internet si a unui videoproiector.

10. Riscuri in derularea cercului:
	 Programul şcolii este este pana la ora 13.00 ceea ce impune desfăşurarea acţiunii de la ora 13.00 la 

14.00.
	Inapetenţa – iniţială – pentru lectură a tuturor elevilor; de aceea se impune un efort mai mare din 

partea echipei manageriale pentru atragerea şi convingerea lor
	Dotarea de carte a bibliotecii nu satistaface întru totul nevoile de lectură ale copiilor.
	Riscul aglomerării şi suprasolicitării elevilor

11. Activitati

NR. 
CRT.

TEMA ACTIVITATII RESURSE PERIOADA RESPONSABILI

    1. “SCOALA SI TEATRUL” - reorganizarea trupei de 
teatru a scolii ;
- selectia elevilor cu 
aptitudini actoricesti.

     
 Octombrie 2011

Prof.Gilorteanu 
Iulia-Marinela

    2. “TOAMNA PRINTRE 
FRUNZE”

- analiza poeziilor despre 
anotimpul de toamna.
- realizarea si discutarea unor 
creatii despre acest anotimp
- activitatea se realizeaza prin 
metoda “masa rotunda”

Octombrie 2011

Prof.Gilorteanu 
Iulia-Marinela

    3. “FILE DE CARTE PE 
MICUL ECRAN”
Marin Preda

- relatia dintre viata si opera 
lui Marin Preda.
- vizionarea unor secvente 
din filmul “Morometiil”
- interpretarea operei marelui 
scriitor.

Noiembrie 2011 Prof.Gilorteanu 
Iulia-Marinela

Vînă Adela 
bibliotecar 
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NR. 
CRT.

TEMA ACTIVITATII RESURSE PERIOADA RESPONSABILI

4. “TRADITII DE CRACIUN” -colinde romanesti
-versuri de iarna
- sceneta

Decembrie 2011 Prof.Gilorteanu 
Iulia-Marinela

     5. “SA-L REDESCOPERIM 
PE EMINESCU”

- prezentare power point
- recitare de poezii
-cantece pe versuri 
eminesciene
- creatii in spririt romantic

Ianuarie 2012

Prof.Gilorteanu 
Iulia-Marinela

6. “FILE DE CARTE PE 
MICUL ECRAN”
I.L.Caragiale

- relatia dintre viata si opera 
luiI.L.Caragiale.
- vizionarea unor secvente 
din comediile caragialiene
- interpretarea operei marelui 
scriitor.
- jocul de rol

Februarie 2012
Prof.Gilorteanu 
Iulia-Marinela

7. “NICHITA STANESCU- 
poetul “necuvintelor”  
 

- date despre viata si 
opera lui Nichita Stanescu                                           
- prezentare power point.
- vizionarea interviului 
acordat de acesta.
- analizarea operei marelui 
poet.

Martie 2012

Prof.Gilorteanu

Iulia-Marinela

8. “FILE DE CARTE PE 
MICUL ECRAN”
Ioan Slavici

- relatia dintre viata si opera 
lui Ioan Slavici
- vizionarea unor secvente 
din filmele ecranizate.
- interpretarea operei marelui 
scriitor.

Aprilie 2012 Prof.Gilorteanu 

Iulia-Marinela

12. Evaluare:
	Desfăşurarea unor activităţi comune sub forma unor jocuri şi programe artistice;
	Apreciere asupra colaborării în modul de lucru, în prezentarea  produselor realizate;
	Acordarea unor diplome copiilor care s-au evidenţiat;
	Realizarea expoziţiei cu lucrările copiilor în şcoală;
	Popularizarea acţiunilor cu ajutorul mass-mediei;
	Realizarea unor procese-verbale pentru fiecare activitate;
	Distribuirea unor fise de evaluare dupa fiecare activitate pentru realizarea feed-back.
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LECTURA PROZEI ROMÂNEŞTI POSTMODERNE

Profesor Iulia-Marinela Gilorteanu 
 Colegiul Auto „Traian Vuia” Tg. Jiu

Postmodernismul propune o viziune caleidoscopică, fragmentară, plurală, lipsită de un centru stabil, 
goală de transcendenţă. Ea provine din asumarea realităţii contemporane, marcatA vizibil de asemenea 
caracteristici. Cititorul, confruntat la rândul său cu fragmentaritatea şi diversitatea realităţii, are nevoie de 
certitudini, de stabilitate, de coerenţă. Jocul dintre dispersie şi unificare, dintre micro şi macrocosmos, dintre 
raţiune şi intuiţie, dintre corp şi spirit, dintre abject şi sublim, afirmarea paradoxului ca punct esenţial în relaţia 
realitatea-ficţiune face provocatoare viziunea propusă de postmoderni.

Literatura postmodernă trebuie înţeleasă nu doar ca un experiment literar sau nu doar în latura sa 
estetică, ci şi dintr-o perspectivă mai largă, epistemologică, care poate pune în evidenţă viziunea despre lume 
a scriitorilor postmoderni în raport cu noile modele ale cunoaşterii. 

Proza postmodernă poate fi abordată prin referire la două repere importante: cel epistemologic (al 
modelelor actuale ale cunoaşterii) şi cel estetic (al modernismului literar). Postmodernismul este, de fapt, 
un model cultural sintetic, care conciliază ambiţia romantismului (cu idealul lui de totalitate) cu aceea a 
modernismului (ce impune fragmentarismul, transcendenţa goală şi individualismul). Merită remarcată şi 
schimbarea de orientare pe care postmodernismul românesc o impune în cultura noastră: dinspre modelul 
francez, completat ulterior cu cel german, spre cel anglo-saxon.

Timpul nu mai reprezintă pentru postmoderni o categorie exemplară şi imuabilă a devenirii istorice. De 
aceea, ei evită aşa-numitele „epoci de aur“ ale istoriei în două moduri: fie prin preferinţa pentru perioadele 
marginale, mai puţin cunoscute, obscure şi incongruente, fie prin preferinţa pentru timpul cotidianului anost 
sau pentru microtimpul individual. Această atitudine se manifestă ca destructurare ludică a cronologiei, ca 
fluidizare a planurilor temporale trecut – prezent, ca refuz al coerenţei temporale pur şi simplu. Tema timpului, 
temă majoră a literaturii, particularizată în diverse ipostaze (relaţia dintre viaţă şi moarte, dintre istorie şi 
individ etc.) este astfel pulverizată prin perceperea haotic-recuperatorie a trecutului colectiv sau individual şi, 
implicit, prin maxima relativizare a axei temporale universale prin raportare la axa temporalităţii individuale.  
Reprezentările temporale se îndepărtează de timpul lui Newton şi Kant, de ideea de măsurare prin ceasornic 
a curgerii vieţii. Pe de o parte, subiectivitatea şi relativitatea perceperii temporalităţii este evidenţiată (dar 
aceasta este de regăsit şi într-un roman modern precum În căutarea timpului pierdut al lui Proust). Pe de 
altă parte, haosul şi dezordinea lumii reale devin motive centrale ale temporalităţii postmoderne. Din acest 
punct de vedere distanţele între subiect şi obiect, între înăuntru şi în afară se estompează, cititorul pendulând 
permanent între mai multe dimensiuni ale temporalităţi: o temporalitate a evenimentelor, alta a scrierii, şi alta 
a discursului; o temporalitate exterioară şi una interioară; pe scurt, o temporalitate lipsită de repere certe şi 
neinterogabile, care este o temporalitate născută la instersecţia dintre realitate şi ficţiune.  Proza postmodernă 
nu construieşte o „realitate“ transcendentă, ci încearcă să pună în limbaj „imanenţa“, dezordinea şi pluralismul 
lumii. „Timpul ritmic“ al scrierilor postmodernilor pe care îl analizează Ermarth, se manifestă ca proliferare 
a detaliilor şi a temelor diverse, ca arbitrar şi impredictibil. Felul în care limbajul pune în evidenţă aceste 
trăsături ale temporalităţii demonstrează vitalitatea literaturii postmoderne, capabilă să surprindă şi să ofere 
forme noi de reprezentare a nonreprezentabilului.

Oralitatea poate fi considerată interfaţa a două manifestări, aparent contradictorii, ale discursului 
postmodern.

Din perspectivă epistemică, oralitatea dezvăluie o democratizare a viziunii, atâta vreme cât centralitatea 
sau autoritatea unui anumit tip de discurs este anulată. Analiza celor două planuri specifice ale naraţiei, planul 
personajelor şi planul naratorilor, dezvăluie celebrarea carnavalescului, a idiolectelor şi a diversităţii de stiluri. 

În planul personajelor, se identifică oralitatea banalului cotidian, oralitatea ludică şi livresc-ironică şi 
oralitatea comică şi absurdă. În special în planul naratorului, formele oralităţii deţin un rol mai puţin important, 
ele fiind subordonate – atunci când sunt folosite – strategiilor pragmatice de seducere şi de provocare / implicare 
a receptorului, care au ca efect intrarea cititorului în text drept „personaj“ şi instanţă comunicativă esenţială.
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Oralitatea vizează, în naraţiunile postmoderne, reinstituirea unei relaţii dialogice (în special sub formă 
interogativă), pluraliste şi în desfăşurare directă, acum şi aici, cu receptorul, cu textul însuşi şi cu întâmplările 
povestite în el. 

Hipertextul intră într-o confruntare prietenoasă cu hiperlumea, cu prea diversa, prea multipla, prea 
fragmentata realitate, astfel încât, pe principiul vaselor comunicante, autorii postmoderni găsesc resurse de 
punere în scenă a relaţiei anamorfotice dintre cele două spaţii. Hipertextul restructurează realitatea, la fel cum 
hiperlumea sau hiperrealitatea copleşeşte textul şi îl obligă să se redefinească. Textul devine caleidoscop al 
realităţii multiple, al intertextului, dar şi al cititorului, care este singurul care îi poate da viaţă; realitatea este 
scrisă şi prescrisă, dar realitate este inclusiv procesul scrierii unui text şi încercarea de cunoaştere a lumii.

Hipotextul este textul care se citează sau se imită. Hipertextul este acela care citează sau imită.
In studiul de faţă ne propunem să cercetăm fenomenul hipertextualităţii în contextul poeticii lui Mircea 

Cărtărescu, de fapt  relaţiile dintre hipotextul eminescian şi hipertextul cărtărescian, considerând că aceştia 
sintetizează de fapt viziunea despre lume propusă de postmoderni. 

În literatură, hipertextualitatea defineşte „literatura de gradul al doilea“, textele derivate din texte 
preexistente şi se desfăşoară pe toate cele trei paradigme identificate ca definitorii pentru discursul postmodern..

În Levantul Mircea Cărtărescu „repetă” într-o versiune postmodernă marile epoci ale literaturii române, 
de-construind şi re-construind traseele gândirii poetice româneşti.

Există în Levantul o re-scriere a Glossei eminesciene printr-o transpunere programatică în termenii 
lui Genette, ce operează o modificare la nivelul conţinutului, păstrându-se încă o asemănare cu hipotextul. 
Hipertextul conservă trăsăturile particulare ale speciei în cauză. Se actualizează de această dată un cod poetic. 
În fapt, aceasta e o incursiune în laboratorul de creaţie poetică a scriiturii postmoderne: „Totul este scriitură/
Totul este doar holon, / Lumi turtite-ntreţesură / Ca să facă lumi-balon. / În Geneză lumea crapă /Cu troznit 
de-Apocalips/ Lumi zidite-n lumi se-adapă/ Din iluzie, eclips.”

Cărtărescu face mai departe o auto-parodiere a scriiturii, a hipertextului, chiar şi a autorului însuşi, care 
cu puţin înainte coborâse chiar în planul textului:”Cocîrjat pe semne care/tele sînt în altă lume/Scriitorul ţi se 
pare/Rege-n ţările de spume/Dar şi el e o stafie/Doar cîlţi şi doar de rips,/Şi-auzi pana că-l scrie/Cu troznit de-
Apocalips.” Cărtărescu face mai departe o auto-parodiere a scriiturii, a hipertextului, chiar şi a autorului însuşi, 
care cu puţin înainte coborâse chiar în planul textului: „N-ai pricepe măreţia/Scrisei, de ai fi seraf/Hipertext şi 
hiperlume/Ce nu-ncape-n minţi de ghips. Însuşi mecanismul de-construcţie poetice postmoderniste este arătat 
de versul „Lumea ce-n Geneză crapă”

Naraţiunea postmodernă este un construct compozit, alcătuit din planuri multiple, uneori şi din coduri 
multiple (ultimul roman al lui Umberto Eco apărut la noi, Misterioasa flacără a reginei Loana, subintitulat 
„roman ilustrat“ combină codul verbal cu cel vizual) sau din genuri ficţionale şi nonficţionale diverse (Femeia 
în roşu, romanul celor trei „corei“: Mircea Nedelciu, Mircea Mihăieş şi Adriana Babeţi).

Proza românească postmodernă mizează, dincolo de ludicul omniprezent şi de folosirea din plin a 
libertăţii creative, pe o „educare“ a cititorului, pe punerea în scenă a unei adevărate „didactici a lecturii“.  
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TOTUL DESPRE NIMIC

Profesor Sanda Florica Niţoi 
Grupul Şcolar „Mihai Eminescu”, Jimbolia

„În istoria culturii, descoperirea lui zero va rămâne pentru totdeauna una dintre cele mai mari realizări 
ale rasei umane.” (Tobias Danzig)

Ne confruntăm de nenumărate ori cu idei, care, prin înţelepciunea lor, ne marchează pentru totdeauna: 
În şcoala generală intri în tainele mai multor ştiinţe, apoi în liceu te canalizezi pe un anumit profil, fie teoretic: 
uman sau real, fie tehnic, pentru ca mai târziu, la facultate, să pătrunzi mai adânc în tainele câtorva discipline, 
care te pasionează ş.a.m.d., ajungând astfel să te specializezi pe un anumit domeniu, care se micşorează din ce 
în ce mai mult. Avid de cunoaştere vrei, deci, să ştii totul despre nimic. Paradoxal, nu-i aşa?

O biografie a numărului zero poate fi, foarte bine, o istorie despre nimic. Această cifră, în aparenţă atât de banală, 
le-a dat de furcă timp de aproape două mii de ani filozofilor şi savanţilor deopotrivă. Este istoria celui mai neobişnuit 
număr din univers şi a unuia dintre marile paradoxuri ale gândirii noastre. Cele mai chinuitoare şi persistente întrebări 
ale omenirii se referă la eternitate şi la vid, iar zero desemnează neantul, dar se învecinează cu infinitul.

“Zero este unic: întâi oaia neagră a numerologiei, apoi copilul teribil, devenit mai târziu fiul rătăcitor, primit, 
în cele din urmă, în braţele familiei sale numeroase, întocmai ca un erou”. Zero, eroul, ar arunca întreaga planetă în haos 
dacă ar disparea brusc din existenţa şi din viaţa noastră.
Dintre toate cifrele, zero a parcurs cea mai lungă şi sinuoasă cale. Apusul s-a temut de zero, de nimic, de reprezentarea 
neantului şi a vidului, însă Orientul, cu deschiderea sa către cunoaştere şi cultură, l-a primit cu braţele larg deschise. 
Locul în care a dat roade pentru prima dată a fost în Asia. Mai întâi în India şi apoi, pe domeniile arabe.

Zero a fost folosit pentru prima dată în Babilonul antic, în apropierea anului 700 I.C., ca un simbol pentru 
un spaţiu gol de pe abac (abacul era un instrument de calcul şi reprezenta o înşiruire de pietre pentru a ţine evidenţa 
sumelor), dar ei îl omiteau atunci cand zero trebuia să fie ultimul simbol al unui număr. În acest context, zero nu era un 
număr, ci un simbol. Babilionenii foloseau „ drept spaţiu nul (21”6 în loc de 2106). Babilonienii i-au găsit deci rostul 
lui zero, însă nu i-au acordat nicio valoare. Sistemul babilonian de calcul, care-l conţinea pe zero, era utilizat de 
astronomii greci, dar aceştia converteau rezultatele în sistemul lor greoi, fără zero.

Maiaşii preclasici şi vecinii lor au dezvoltat în mod independent conceptul de număr zero undeva în jurul anului 
36 îh. Ei au folosit sistemul de numerotare în baza 20 (vigesimal) şi în baza 5. Inscripţiile arată că maiaşii lucrau cu 
numere de până la sute de milioane şi date atât de mari, încât era nevoie de mai multe linii doar pentru a le reprezenta.

În Grecia antică, matematica avea la bază geometria, deci ei nu lucrau cu numere propriu-zise, ci cu 
numere care reprezentau lungimi şi coordonate în spaţiu. Aceasta demonstrează lipsa de necesitate pentru 
nul. Miturile cosmogonice greceşti considerau golul şi dezordinea ca fiind starea primordială a cosmosului, 
şi, printr-o ciclicitate, ele vor domni din nou la sfârşitul lumii. Zero reprezenta neantul. Respingerea lui de 
către greci era deci respingerea neantului, teama de nimic. În universul grec nu exista conceptul de nimic, iar 
numerele şi filosofia erau de nedespărţit. totuşi, astrologii aveau nevoie de el. Aşa a fost notat indicatorul de 
spaţiu gol cu O, notaţie care avea să rămână până în zilele noastre. Apariţia lui O, la greci, a avut mai multe 
variante. Una dintre ele ar fi ca O reprezintă omicron, prima literă a cuvântului grecesc “ouden”(nimic). O altă 
teorie care îi aparţine lui Neugebauer, neagă afirmaţia anterioară, argumentând faptul că omicron era deja folosit 
de către greci pentru desemnarea numărului 70 (sistemul grecesc de numeraţie era bazat pe alfabetul lor). Altă 
explicaţie ar fi că O ar semnifica “obol” (o monedă aproape fără nici o valoare). Ştiind că numărătorii foloseau 
tabliţe de nisip pentru a număra, prin înlăturara unei pietricele rămânea în nisp o depresiune asemănătoare 
literei O.

Toate aceste poveşti sunt legate de apariţia lui 0 ca indicator de spaţiu gol.
În centrul filosofiei pitagoricienilor se afla principiul că numărul este esenţa tuturor lucrurilor. Doctrina 

pitagoreică a fost preluată apoi de tot Apusul. Această este explicaţia conform căreia zero nu s-a născut în 
Apus.

Faţă de egipteni, care erau mai pragmatici şi utilizau matematica în probleme legate de lumea reală 
(măsurarea volumelor, numărarea zilelor şi a orelor, astronomie), grecii şi-au dovedit tendinţa de abstractizare 
şi filosofie. După ce un timp au folosit un sistem de numeraţie asemănător cu cel egiptean, au creat un sistem 
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mai simplu de scriere. De exemplu, pentru a scrie numărul 87, în sistemul egiptean era nevoie de 15 simboluri: 
opt călcâie şi şapte linii verticale. În noul sistem grecesc, acest număr va fi scris numai cu două simboluri: unul 
pentru 80 şi unul pentru 7.

Zero a fost respins de greci din cauza filosofiei lor, dar acceptat de indieni, a căror societate folosea 
intens conceptele de neant şi infinit. Zeul Shiva, creatorul şi distrugătorul lumii, era simbolul neantului: era 
încarnarea inexistenţei, nimicnicia supremă. Cosmosul hindus, născut din neant, era infinit (spre deosebire de 
universul apusean). În India nu exista teama de neant, dimpotrivă, ţelul lumii create din nimic era să revină la 
nimic. Astfel, matematicienii indieni l-au acceptat pe zero şi, mai mult, i-au modificat statutul din substituent 
în număr. Acest fapt a fost posibil nu doar datorită filosofiei hinduse, ci şi a perspectivei matematicienilor 
orientali, care nu puneau prea mare accent, ca grecii, pe legătura dintre geometrie şi numere. Indienii nu 
vedeau pătrate în numerele pătratice sau arii de dreptunghiuri în produsul a două valori diferite. Numerele erau 
văzute în afara unei semnificaţii geometrice. Astfel s-a născut algebra. Separarea geometriei de algebră a dus 
la apariţia (în India) a numerelor negative. Zero nu mai era un simplu substituent de pe abac, ci a devenit un 
număr, care avea o poziţie fixă în şirul numeric.

Cuvântul „zero“ îşi are rădăcina în limba hindusă, conceptul şi semnele pentru 0 şi celelalte 9 cifre fiind 
cunoscute şi folosite în India încă de la începutul sec. al VI-lea. Indienii au fost primii care i-au arătat preţuire 
şi i-au schimbat statutul în matematică pentru totdeauna Cifrele pe care noi le folosim în prezent sunt derivate 
din cele indiene, deci mai corect ar fi să le numim cifre indiene, în loc de arabe.

Arabii le-au preluat de la indieni în sec. al IX-lea, după alţii în secolul al VII-lea. Prin secolul al VII – lea, 
arabii înţeleg toată semnificaţia noii cifre şi o preiau. Ei observă că zero este un „operator” ( extensie şi generalizare a 
noţiunii de creştere, una dintre cele mai importante noţiuni matematice introdusă de savantul englez George Boole – 
1815 – 1864 – în opera fundamentală „Legile gândirii” – 1854), întrucât fiecare zero adăugat  la dreapta unui număr 
permite multiplicarea instantanee a acestuia cu 10. În secolul al IX – lea, marele învăţat Mahomed din Horezm – unul 
din creatorii algebrei – îl întrebuinţează într-un tratat de aritmetică – „Al. Horezmi” – care s-a bucurat de multă preţuire.

Europenii le-au preluat de la arabi abia în sec. XII, şi au trebuit să mai treacă încă 300 de ani pentru ca aceste 
cifre şi folosirea lor să se generalizeze. Arabii au preluat de la indieni atât simbolul pentru cifra „0” cât şi cuvântul 
care-l desemna, śūnya. În sanscrita (limba savantă indiană) śūnya are semnificaţia de loc gol, neocupat, liber, vacant, 
lacună, vid, deşert, nimic, zero. În transcrierea arabă śūnya a devenit as-sifr sau sifr (cu pronunţia aproximativă sifrone) 
şi capătă, în afara semnificaţiei originale din sanscrită (loc gol, vid, zero), şi pe aceea de semn de numeraţie, de nume 
comun desemnând toate cele zece cifre, nu numai pe zero. Acest etimon arab sifr stă la originea cuvintelor româneşti 
„cifră” şi „zero”.

După adoptarea lui de către lumea arabă, care, trebuie menţionat, nu a fost deloc usoară, zero paşea încet, încet 
către Europa creştină. Acceptarea lui zero în Europa nu a fost îngreunată numai de chestiunile matematice sau de 
cele filozofice. Avea legatură, în egală măsură, şi cu credinţa. Când a pătruns în Europa, creştinismul s-a amestecat 
cu teoria aristotelica asupra universului, care demonstra necesitatea existenţei unei forţe primordiale, a unui motor 
prim, deci a lui Dumnezeu. În acest context, acceptarea lui zero însemna respingerea noţiunilor de vid şi de infinitate.

La început, acesta avea să se confrunte cu un refuz categoric, însă Europa acelor vremuri nu era definită numai 
de spiritualitate. Mai era şi materialismul, cel mai bine definit prin latura comercială a statelor. Comerţul avea să fie 
cel care, practic, a pregătit şi a netezit calea lui zero pe “bătrânul continent”. Însă meritul principal îi aparţine lui 
Leonardo din Pisa , fiul unui negustor italian care a călătorit prin nordul Africii, voiaj care i-a prilejuit contactul cu 
învăţaţii musulmani de la care a deprins matematica, devenind la rândul lui, un foarte bun matematician. Posteritatea 
l-a păstrat în memorie sub numele de Fibonacci. O problemă de matematică pe care a introdus-o în tratatul sau, 
editat în 1202, „Liber Abaci”, avea să genereze celebrul şir al lui Fibonacci, însă în acelaşi timp, avea să îl 
prezinte europenilor pe zero, deoarece odată cu învăţămintele matematicienilor musulmani, Fibonacci adoptase şi 
cifra zero, introducând noul sistem de notare în cartea sa. În transcripţia acestuia, sifr a generat zefirum care a devenit 
mai târziu zephirus (italienii pronunţau sifr ca zephiro, iar cuvântul inventat de Fibonacci este foarte asemănător cu 
pronunţia cuvântului arab). Mai târziu zephirus a trecut în italiana medievală unde a fost utilizat - sub această formă şi cu 
semnificaţia de “zero” - până în sec. al XV-lea. După câteva modificări, acesta a devenit zefiro, care a dat prin contracţie 
(1491) forma actuală “zero”. De fapt, din acelaşi sifr a derivat în latină şi cuvântul cifra (cu semnificaţia de cifră), de 
unde a fost preluat mai întâi în italiană şi de aici şi în alte limbi europene, printre care şi în limba romana (Conform 
DEX ‘98, termenul „cifră” este preluat din italianul cifra, în latină tot cifra, în franceză chiffre.). Prin intermediul acestei 
lucrării mai sus menţionate, Fibonacci le prezenta bancherilor şi comercianţilor avantajele utilizării cifrelor arabe 
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în calculele complexe. Convingându-se de acest lucru, aceste două bresle au fost primele care au îmbrăţişat 
acest sistem, şi odată cu el, şi cifra zero.

Iată ce putem concluziona despre conceptul 0: babilonienii l-au inventat, grecii l-au interzis, hinduşii l-au 
preamărit, iar Biserica... s-a folosit de el pentru a scăpa de eretici.

Secole de-a rândul, zero a avut o putere cu iz demonic, dar, odată supus, a devenit cel mai important instrument 
al matematicii.

Astăzi, zero este cauza uneia dintre cele mai mari controverse ştiintifice ale tuturor timpurilor, născută din 
dorinţa de a fi formulată o teorie unificatoare, care să explice orice fenomen din univers.

Zero a dat peste cap matematica, dar şi vieţile noastre. Operaţiile au devenit mult mai complexe de la apariţia lui, 
infinitul fiind în teorie mai uşor de atins prin adăugarea zerourilor decât prin parcurgerea din unu în unu.

Două cifre zero au dat naştere simbolului „Apeiron” al vechilor greci, sălbaticului şi periculosului: infinit!
Zi de zi auzim că o anumită persoană este un zero, uneori chiar barat.
Zero are puterea să nu fie nimic sau să valoreze foarte mult când vine după o altă cifră. Matematicianul George 

Halsted spunea despre zero: „Importanţa creării lui zero nu poate fi niciodată exagerată. Nicio altă născocire matematica 
n-a fost mai potentă pentru înaintarea inteligenţei şi a puterii”.
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METODE MODERNE DE ÎNVĂŢARE

Profesor Nicoleta Veronica Şerban
Colegiul Naţional Vocaţional „Nicolae Titulescu”, Slatina, Olt

Organizarea activităţii şcolare, fie în formă colectivă, fie în echipe sau individuală reclamă o 
metodologie adecvată.

Ansamblul metodelor folosite pe parcursul procesului didactic este influenţat de o serie de factori 
ca: gradul de omogenitate a colectivului de elevi, subiectul activităţii, nivelul experimenţial al elevilor, stilul 
cadrului didactic.

Desfăşurarea unei acţiuni instructive are un caracter segvenţional, urmează un şir de momente în 
funcţie de sarcinile concrete de predare – învăţare eşalonate într-o anumită logică pedagogică, echivalează cu 
derularea unei suite de comportamente, cu executarea unor operaţii exterioare succesive, orientate, finalizate , 
intercondiţionate. Ordinea operaţiilor şi a condiţiilor lor de efectuare constituie <programul> sau <strategia> 
acţiunii respective. Fiecărei acţiuni îi corespunde anumite procedee de lucru profesor - elev, elev - elev. 

Metoda reprezintă „ansamblul sau sistemul acestor procedee sau moduri de execuţie a operaţiilor 
implicate în actul învăţării, integrate într-un flux unic de acţiune, în vederea atingerii obiectivelor propuse”.

Metoda este, aşa cum o defineşte F. Kotarbinski, „o modalitate a acţiunii complexe” în totalitatea 
operaţiilor ei. Parafrazând-ul pe Michelangelo am putea afirma că măiestria şi perfecţiunea  operei, ale actului 
instructiv depinde de amănunte.

În situaţia în care elevul este pregătit pentru integrarea în viaţa activă, creatoare, metodele acţionale 
capătă  o din ce în ce mai mare importanţă.

Metodologia actuală trebuie să facă faţă însuşirii atât a unor compartimente standardizate care te fac 
să execuţi cât mai bine o acţiune, cât şi a unor comportamente care imprimă un caracter de creaţie, de invenţie 
şi inovaţie activităţii, care lasă loc liber spontaneităţii şi activităţii proprii.

Astfel, metode care reprezintă o simplă aplicare şi exersare a unor cunoştinţe şi deprinderi executorii 
– tehnica exerciţiilor, repetiţia, imitaţia metodelor, instructajul, grouptrainingul se întregesc cu o largă şi 
nuanţată varietate de lucrări practice de atelier, cu studiul de caz, elaborarea de proiecte care solicită căutări, 
determinări, alternative şi experienţe personale.

Gândirea creatoare ere nevoie de un material bogat cu care să opereze şi să uşureze generalizarea 
astfel, cadrul didactic trebuie să încurajeze şi să ajute dobândirea de către elevi a unor cunoştinţe bogate şi 
variate, cu care să opereze frecvent. Performanţa şcolară ridicată nu constituie o garanţie suficientă a unei 
înalte creativităţi ulterioare a gândirii.

Astfel, dându-se unor copii de 9 ani imaginile colorate a două legume, cerându-le să spună prin ce 
se aseamănă numai un procent de 11,1 % au reuşit să degajeze unele trăsături comune, mai mult sau mai 
puţin esenţiale („se cultivă în grădină”, „sunt legume”, „le mâncăm”) . În situaţia în care sunt aşezate în faţa 
copiilor cuvintele ce denumesc aceste legume, 28,5 % dintre copii au ajuns la generalizări. Cuvântul – el însuşi 
un element abstract şi generalizator nu mai conţine elemente particulare, generalizarea pe baza caracterelor 
esenţiale a apărut mai uşor. 

Asimilarea temeinică a cunoştinţelor se realizează prin instrucţie programată, prin anumite 
particularităţi: împărţirea materialului în paşi nu prea mari, care se succed riguros, logic, derivând unul din 
altul, care favorizează activitatea analitico– sintetică, însuşirea cunoştinţelor prin activitatea proprie, elevii mai 
lenţi având posibilitatea să progreseze într-un ritm propriu, pe măsura înţelegerii, nu sunt puşi în situaţia să 
„alerge” în ritmul impus întregii clase şi să parcurgă unele capitole pe fugă, prin memorare mecanică.

Alături de metodele tradiţionale, încetăţenite in pedagogie: conversaţia, demonstraţia, problematizarea, 
algoritmul de lucru, explicaţia, ş.a., de ceva vreme a apărut o serie de metode moderne, care sunt axate, în 
principal, pe dezvoltarea creativităţii elevului. Dintre acestea au avut un succes deosebit: metoda pălăriilor 
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gânditoare, metoda brainstorming, starburst, portofoliu, tehnica lothus, jigsaw, metoda piramidei, a 
horoscopului, metoda sinelg, studiul de caz, metoda Philips, metoda Frisco.

Metodele moderne, mai flexibile, mai suple exprimă cerinţele unui nou model de educaţie, deosebit 
de dinamic ca reflectare a unor realităţi şi nevoi culturale specifice.

Ca parte integrantă a ansamblului educaţional şcolar metode moderne se împletesc cu cele tradiţionale 
într-un tot îndeplinind finalităţile umaniste ale învăţământului pentru că „analfabetul de mâine nu va fi cel care 
nu ştie să citească, ci va fi cel care nu a învăţat cum să înveţe”.
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COMUNICARE  INTERNAŢIONALĂ CU SCOP DIDACTIC
PE PLATFORMA ELECTRONICĂ E-TWINNING

Profesor Gabriela Ionescu
                                                                                           Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu-Jiu, Gorj

În domeniul educaţional, integrarea României în Uniunea Europeană a adus profesorilor şi elevilor, pe 
lângă multe alte noutăţi şi provocări, posibilitatea de a colabora cu şcoli din spaţiul european şi nu numai, prin 
intermediul internetului. 

În acest sens, Comisia Europeană a lansat în anul 2005 acţiunea eTwinning (e-electronic, twin-
îngemănare, înfrăţire), care a fost implementată şi în România din octombrie 2007, sub coordonarea Centrului 
pentru Inovare în Educaţie (TEHNE) în parteneriat cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE).

 Portalul european eTwinning face parte din programul sectorial Comenius, prima componentă a 
Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, iniţiat de Agentia Nationala pentru Programe Comunitare în 
Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP), şi promovează colaborarea şi relaţionarea între 
şcolile europene prin intermediul tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor. 

E-Twinning a început ca un spaţiu dedicat derulării proiectelor iniţiate de şcolile europene şi s-a dezvoltat 
foarte repede într-o adevărată comunitate virtuală, coordonată de mii de profesori, directori de şcoli şi elevi din 
întreaga Europă. Acum este locul în care profesori şi elevi împreună, pot dezvolta şi experimenta noi metode în 
abordarea procesului de învăţare  şi constă într-un ansamblu de resurse, oferă recomandări, idei şi instrumente 
şcolilor pentru a le ajuta să stabilească parteneriate şi să iniţieze proiecte în colaborare, în orice domeniu. 

Parteneriatele eTwinning, desfăşurate exclusiv în mediul virtual, urmăresc mai mult decât un simplu 
schimb de informaţii. 

În ceea ce priveşte scopurile urmărite prin intermediul acestei platforme electronice, pe lângă integrarea 
şcolilor într-o comunitate europeană, sprijinirea dezvoltării instituţionale sau a dezvoltării profesionale a 
cadrelor didactice, se urmăreşte ameliorarea procesului de predare-învăţare prin schimbări de metodologie 
şi de proiectare didactică. Scopul parteneriatelor constă, aşadar, în elaborarea unor proiecte, prin intermediul 
cărora profesori şi elevi din diferite ţări să înveţe împreună. 

Portalul european eTwinning funcţionează ca un site web în întregime multilingv, care oferă instrumente 
de  colaborare şi servicii prin intermediul cărora profesorii se pot înregistra, pot găsi parteneri şi pot lucra 
împreună cu aceştia. Acesta serveşte, de asemenea, ca punct de întâlnire unde toţi profesorii interesaţi pot 
partaja resurse şi pot discuta şi găsi parteneri pentru alte acţiuni în cadrul programului Comenius. 

Proiectele nu sunt altceva decât metode de învăţare. Proiectele, în general, sunt modalităţi de instruire 
şi autoinstruire, datorită cărora elevii sunt implicaţi în activităţi care decurg din obiective prestabilite şi care 
se finalizează într-un produs. Sunt provocări care presupun activităţi foarte complexe, atractive pentru elevi şi 
foarte utile şi determină profesorii să caute noi oportunităţi de învăţare, de diversificare a activităţii didactice. 

De la lansarea platformei electronice şi până în momentul actual, eTwinning a devenit o adevărată 
comunitate a şcolilor din Europa, care facilitează parteneriate între instituţii de învăţământ preuniversitar din 
UE.

Cadre didactice din aproximativ 5000 de instituţii şcolare din învăţământul preuniversitar românesc s-au 
înscris pe acest portal, participând în peste 3000 de proiecte.                                                   
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