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Digitalizarea învățământului
prof. APOLZAN Lavinia, Liceul Tehnologic „Transilvania” Deva
prof. MOȘUȚIU Laura, Liceul Tehnologic „Transilvania” Deva

Motto: “Şcoala viitorului înseamnă să uiţi că există metodologia predării. De fapt, în şcoală profesorul ar
trebui să se preocupe de metodologia învăţării. Tehnologia – ceea ce este foarte vizibilă – înseamnă 20%,
restul sunt procese, oameni şi cultură, în procent de 80%”
Radu Jugureanu (2013)
Într-o societate bazată pe cunoaştere, competenţele-cheie sub formă de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini
adecvate fiecărui context au un rol fundamental în cazul fiecărui individ. Toate aceste competenţe-cheie sunt
interdependente, iar accentul se pune pe gândirea critică, creativitate, iniţiativă, rezolvarea problemelor,
evaluarea riscurilor, luarea deciziilor şi gestionarea constructivă a sentimentelor. Există opt competenţe cheie:
comunicarea în limba maternă, comunicarea în limbi străine, competenţa matematică şi competenţe de bază
privind ştiinţa şi tehnologia, competenţa digitală, capacitatea de a învăţa procesul de învăţare, competenţe
sociale şi civice, simţul iniţiativei şi al antreprenoriatului, conştiinţa şi expresia culturală.
Competenţele transversale sau transcurriculare (cross-curriculare), cum ar fi cele în domeniul TIC,
spiritul antreprenorial şi educaţia civică sunt larg integrate în curriculum-ul la nivel primar şi secundar. Ţările
europene au tendinţa să combine mai multe abordări pentru a oferi competenţe transversale: ele pot fi predate
ca discipline de sine stătătoare, ca parte a unui curriculum mai larg sau a unui domeniu de învăţare şi pot fi,
de asemenea, livrate în întregul curriculum unde toate cadrele didactice au responsabilitatea predării.
Mai multe studii internaţionale recente atestă un nivel scăzut de integrare în ceea ce priveşte
competenţele digitale în predarea matematicii, ştiinţelor şi limbilor, chiar şi în ţările în care disponibilitatea
calculatoarelor este mare. Unii experţi subliniază necesitatea unui sprijin şi a unei orientări specifice pentru
cadrele didactice pentru a integra mai bine competenţele transversale în alte discipline. Clarificarea rezultatelor
învăţării asociate cu fiecare domeniu curricular relevant este considerată a fi deosebit de importantă.
În întreaga Europă testele naţionale standardizate, care sunt utilizate în scopuri sumative sau formative
sau pentru monitorizarea sistemelor de învăţământ, se concentrează asupra competenţelor de bază, în special
pe predarea limbii materne (sau pe limba de predare) şi pe matematică şi într-o măsură mult mai mică pe ştiinţe
şi pe limbi străine. Printre competenţele transversale, numai competenţele civice şi sociale sunt testate printro evaluare standardizată la nivel naţional. O dezvoltare semnificativă în ultimii ani a fost creşterea numărului
de ţări care organizează teste naţionale la competenţele sociale şi civice.
Sistemul educațional este unul dintre cele mai conservatoare sisteme și nu numai în România, ci și în
lume. O școală în secolul XXI arata aproape identic cu una din secolele anterioare. Elevi in bănci, profesor la
tablă și desigur, binecunoscuta sală de clasă.
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Introducerea manualelor digitale ridică și unele probleme pedagogice, dincolo de cele de ordin
economic, sociologic sau de politică educațională. O schimbare a suporturilor de învățare se cere a fi evaluată
și din perspectiva psihologiei învățării și a unui cadraj didactic, pentru a identifica atât consecințe benefice,
cât și unele eventuale pericole pe termen mediu sau lung. De aceea, în rândurile de mai jos ne vom centra, cu
prioritate, asupra unor evaluări de acest ordin.
Trecerea de la manualul clasic la cel digital se înscrie într-un curent mai larg, cel al digitalizării și al
virtualizării culturale. Suporturile culturale actuale, ca și mediul de transmitere a acestora, nu aveau cum să nu
fie influențate de inovările tehnologiilor de informare și de comunicare. Manualul digital nu trebuie înțeles ca
o dublură sau un substitut al celui real, tipărit, obiectual, ci se constituie într-un alt produs, construit pe baza a
noi principii de explicitare a materiei, după didacticizări suplimentare ale conținuturilor și mulat pe o filozofie
a învățării care să potențeze activismul, interactivitatea, progresivismul, creativitatea. Manualul digital, mai
evident decât cel clasic, se constituie nu într-un depozitar de informații, ci într-un instrument de învățare și de
prelucrare/ semnificare a acestora. Identitatea de conținut, prin temele și subtemele enunțate de programă, se
menține pe mai departe, dar nu și din punct de vedere formal-structural, întrucât manualul digital dispune
informația sau sugerează activități după o altă logică a succesiunii sau conectivității cu privire la acestea.
Învățarea prin intermediul manualelor digitale favorizează structurile metacognitive, competențele de
asociere și de integrare a cunoștințelor, pe orizontală sau verticală, intra sau interdisciplinare. Aceasta
înseamnă că elevii trebuie să posede deja competențe bazale, de citire, recunoaștere, interpretare a semnelor
etc. ce pot fi achiziționate prin intermediul suporturilor tradiționale.
Unele cercetări de psihologia învățării arată faptul că studiul pe bază de suport real este mai profund și
asigură o durabilitate mai mare a ceea ce se încorporează. O serie de marcatori existenți în corpul secvenței de
parcurs (sau adăugați de cel care învăță) conduc la o retenție mai puternică și la o procesare mai înaltă a ideilor
supuse atenției. În plus, interacțiunea prin intermediul analizatorilor cu suportul de pe care se învață este
diferită, ca intensitate și timp, suportul digital presupunând precauții sau restricții de natură medicală.
Măcar în următoarele două-trei decenii, analogicul și digitalul vor coexista. Din acest motiv, stiloul și
touchpad-ul trebuie să se întâlnească în același mediu măcar o bună perioadă de acum încolo. Renunțarea la
suporturile fizice ar constitui un handicap, așa după cum astăzi o carență evidentă ar fi ignorarea dezvoltării
aptitudinilor digitale.
Printre avantajele utilizării manualelor digitale se numără: ușurința cu care pot fi accesate - varianta digitală a
manualului școlar fiind similară variantei tipărite a acestuia, ca și conținut, ordine a temelor, stil grafic;
atractivitatea - au un design modern și aerisit, adaptat vârstei elevilor, vocile personajelor care apar în manuale
sunt plăcute, iar tonul este unul potrivit; utilitatea lor în toate momentele învățării: predare, învățare, evaluare;
captarea atenției elevilor cu ajutorul elementelor video și audio inserate în conținutul manualului digital.
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Problemele întâmpinate de cadrele didactice în utilizarea manualelor derivă din: lipsa dotărilor în școli;
abilități scăzute ale cadrelor didactice de a utiliza calculatorul; rezistența la schimbare, la nou a unor cadre
didactice; părerea conform căreia activitatea la calculator/tabletă ar fi dăunătoare copiilor.
În lume, deja după anul 2010, aceste resurse educaţionale în format digital şi-au făcut apariţia în diverse
ţări (SUA, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite).
În mod fericit, România se poate mândri, la începutul anului şcolar 2014/2015, cu faptul că a reuşit să
elaboreze câteva manuale digitale (acestea sunt asociate manualelor clasice, tipărite) pentru învăţământul
primar (clasele I şi a II-a) în urma unui proces –uneori anevoios şi complicat, la care şi-au adus contribuţia, pe
lângă persoanele de specialitate cu o bogată experienţă ăn realizarea de manuale, şi specialişti în proiectarea
învăţării, programatori, graficieni, specialişti în psihopedagogie, redactori. Din punct de vedere tehnic,
manualul digital este independent de platformele e-Learning şi reprezintă un produs software (aplicaţie) ce
poate fi folosit online dar şi offline, pe orice tip de tehnologie (descktop, laptop, tableta, telefon), pe orice
sistem de operare şi pe orice browser.

Bibliografie:
Constantin Cucoş: Manualul digital – perspectiva pedagogică, Tribuna învățământului
Comisia Europeană/EACEA/Eurydice, 2012.Dezvoltarea competenţelor cheie în şcolile din Europa:
Provocări şi Oportunităţi pentru Politică. Raport Eurydice. Luxemburg: Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii
Europene
http://www.elearning.ro/manualele-digitale

http://www.elearning.ro/ce-este-un-manual-digital
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Activitate integrată outdoor
Prof. înv. primar. ARMEANU Mihaela-Maria - Colegiul Tehnic „D.Leonida”-Școala
Gimn.Nr.2-Petroșani
Proiect didactic
CLASA: a III-a
ARIA CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII
DISCIPLINA : MATEMATICĂ
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Lumea de lângă noi
SUBIECTUL LECȚIEI: Figuri geometrice
TIPUL LECȚIEI: consolidare
FORMA DE ORGANIZARE: activitate integrată
SCOPUL LECȚIEI: consolidarea cunoștințelor referitoare la figurile geometrice și utilizarea acestora în viața
de zi cu zi.
COMPETENȚE SPECIFICE :
1.MATEMATICĂ
2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 1 000 000 sau cu numere fracţionare
3.1. Localizarea unor obiecte în spaţiu şi a unor simboluri în diverse reprezentări
3.2. Explorarea caracteristicilor simple ale figurilor și corpurilor geometrice în context familiare
5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau compunerea de
probleme cu raţionamente diverse
COMPETENTE SPECIFICE INTEGRATE :
2.COMUNICARE IN LIMBA ROMANA
1.4. Manifestarea curiozităţii faţă de diverse tipuri de mesaje în context previzibile
2.5. Manifestarea interesului pentru participarea la interacţiuni orale
4.3. Redactarea unei descrieri tip portret pe baza unui plan simplu
3.EDUCATIE CIVICA
3.1. Relaționarea pozitivă cu ceilalți, în rezolvarea unor sarcini simple de lucru
4. ȘTIINȚE
1.1. Identificarea unor relații între corpuri în cadrul unor fenomene și procese
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1 Să identifice și să numească figurile geometrice învățate;
O3 Să asocieze figuri geometrice cu obiecte din mediul înconjurător;
O4 Să numere corect figurile geometrice date;
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O5 Să realizeze cu ajutorul unor obiecte din natură figuri geometrice;
O6 Să rezolve toate cerințele date;
O7 Să formuleze enunţuri corecte din punct de vedere gramatical;
O8 Să participe activ la lecție.
RESURSE
1)PROCEDURALE: conversația, explicația, exercițiul, jocul didactic, munca independentă, problematizarea,
concursul.
2)MATERIALE: jetoane cu figuri geometrice, obiecte din natură, televizor, laptop, telefoane sau/și tablete,
diplome.
3)ORGANIZATORICE: frontal, în perechi, individual.
BIBLIOGRAFIE
„Curriculum naţional-programe şcolare pentru învăţământul primar” M.E.N., Bucureşti, 1998;
„Didactica matematicii în învăţământul primar”, Pachiţa Dominţeanu, Ed. Geneze, Galaţi, 2002.
www.didactic.ro
www.kahoot.com
www.kahoot.it
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Etapele lecţiei
Ob. CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL
1.
Moment
Pregătirea materialelor şi mijloacelor necesare bunei desfăşurări a orei de matematică.
organizatoric
Ora se va desfășura în curtea școlii și în sala de clasă evaluarea lecției, utilizând
tehnologie informatică (telefoane smart, tablete și aparate de fotografiat).
2.
Captarea O1 Într-un coșuleț sunt pregătite jetoane cu figuri geometrice: cercuri, pătrate, dreptunghiuri
atenţiei
O2 și triunghiuri.
O3 Elevii își aleg fiecare un jeton. Ei vor numi figura geometrică reprezentată de jetonul
O4 ales, apoi acestea se vor prinde în piept.
3. Anunţarea
Se anunță tema lecției și pe scurt obiectivele:
subiectului şi a
„Astăzi la ora de matematică vom face o lecție altfel cu și despre figurile geometrice
obiectivelor
învățate, vom realiza diverse sarcini pentru a ne consolida cunoștințele referitoare la
acestea.”
4. Consolidarea O1 Elevii se împart în 4 echipe corespunzătoare figurilor geometrice pe care le au în piept,
cunoștințelor
astfel: Echipa cercurilor, Echipa pătratelor, Echipa dreptunghiurilor, Echipa
triunghiurilor.
O2 Se discută despre fiecare figură în parte, precizând formă, laturi, vârfuri, culoare.
Li se cer elevilor exemple de obiecte din mediul înconjurător, asemănătoare figurilor
geometrice pe care le reprezintă. Pentru fiecare exemplu se cere descriere. Fiecare echipă
O3 trebuie să caute un obiect asemănător figurii geometrice și să-l fotografieze, apoi să
prezinte fotografia colegilor descriind-o.
În continuare se realizează un joc-concurs „Am găsit cele mai multe figuri”, în cadrul
O4 căruia, elevii împărțiți pe cele 4 echipe, trebuie să realizeze cât mai multe fotografii cu
figura reprezentativă a echipei. Se pot fotografia obiecte asemănătoare, desene realizate
de membrii echipei, modele ale figurilor obținute din diverse materiale din natură găsite
O5 în curtea școlii. Va câștiga echipa care a realizat cele mai multe fotografii, într-un
interval de 10 minunte.
Elevii împărțiți pe cele 4 echipe, vor desena, pe asfalt, foarte mare o figura
O6 corespunzătoare numelui echipei.
În interiorul aceste figuri, vor realiza un desen utilizând toate figurile geometrice
învățate, iar la finalul lucrului, se vor așeza în jurul desenului în forma figurii inițiale.
O7

Resurse

-explicaţia
-exerciţiul

Evaluare

-obs.
sistematică

-conversaţia

-conversaţia
-exerciţiul
-observaţia ;
-obs.
sistematică
problematizarea
;

-conversaţia
-exerciţiul

-obsrvarea
sistematică

-observaţia ;
O8
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5. Evaluare
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8

Evaluarea se va face prin intermediul unui concurs-joc pe tablete sau tefeloane.
Cu ajutorul televizorului și a laptopului, prin aplicația „Kahoot”, învătătoarea, inițiază
un test la care elevii vor răspunde pe aparatul propriu (tabletă, telefon). Testul conține
15 întrebări cu mai multe variante de răspuns, privind cunoștințele însușite despre
figurile geometrice, o singură variantă fiind corectă. Fiecare întrebare are un anumit
punctaj, în funcție și de rapiditatea găsirii răspunsului corect. La finalul testului, aplicația
organizează un clasament și este declarat un câștigător.
Primii trei clasați vor fi premiați.

problematizarea
- conversația
- explicația
- exercițiul
problematizarea
- concursul

6. Temă pentru
acasă

Elevii îşi notează tema pt. acasă: de realizat un desen care să conțină figuri geometrice.

7.
Încheierea
lecţiei

Se fac aprecieri verbale asupra modului de lucru.
-aprecierea
Elevii care au răspuns corect vor primi calificative și câștigătorii concursului vor primi verbală
diplome cu premii și toți elevii vor primi diplome de participare.
-frontal
-individual

-ev.
Sumativă

- conversația
- explicația

-obs.
sistematică

14

MOMENTE DIN TIMPUL LECȚIEI
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Bucuriile iernii
Prof. Înv. primar AVÂRVĂREI Elena, Şcoala Gimnazială Vădeni

Fiecare anotimp are frumuseţea sa. Cred ca niciun alt anotimp nu trezeşte în sufletul copiilor – şi nu
numai - atâta frumuseţe şi emoţie ca anotimpul iarna. Un rol important în decizia de alegere a temei l-au avut
întrebările copiilor pe care le pun de fiecare dată la început de iarnă: ” Când vine Moş Crăciun?”, „ Dar Moş
Nicolae?”, „ Care vine primul?”, „ De ce vine Moşul doar iarna?”. La români, sărbătorile de iarnă, îndeosebi
cele de Crăciun sunt adevarate sărbători de suflet. Ne revin puternic în minte şi în suflet amintirile copilăriei,
ne amintim cu drag de zăpezile bogate şi prevestitoare de rod îmbelşugat, de colindele şi de clinchetele de
clopoţei care ne umplu sufletele de bucurie,ne amintim cu drag de mirosul proaspăt de brad, dar şi de cozonaci,
de nerăbdarea cu care aşteptam darurile sub pomul de iarnă. Bucuria copiilor este aşa de mare încât ne minunăm
de fiecare dată de puterea pe care o au acesti copii de a transmite şi adulţilor emoţiile pe care ei le trăiesc la un
nivel maxim. Este o lecţie de viaţă pe care omul trebuie să o înveţe din nou de la un copil, aşa cum Iisus însuşi
ne-a învăţat: ...să fim buni! Implicarea în acest proiect le dă ocazia copiilor să-şi consolideze unele cunoştinţe
despre Sărbătorile de iarnă, despre frumuseţea anotimpului alb, din dorinţa de a păstra vie frumuseţea şi
prospeţimea lor.
SCOPUL PROIECTULUI

constă în determinarea particularităţilor specifice de dezvoltare a

capacităţilor creative şi elaborarea unui sistem eficient de activităţi care va facilita acest proces.
OBIECTIVUL PROIECTULUI : Sensibilizarea și transmiterea valorilor culturare prin intermediul
educației din domeniul ştiinţei şi estetice, prin activitățile-concurs de cultură generală, artistico-plastic și
abilități practice, activități ce scot în relief cunoştinţele şi creativitatea școlarilor.
FINALITATEA PROIECTULUI: Sensibilizarea şi trăirea bucuriei sărbătorilor de iarnă. Bucuria şi
valorificarea muncii desfaşurate de şcolari şi cadrele didactice în cadrul Proiectelor educaţionale ce duc la
ajutorarea copiilor defavorizaţi şi la promovarea imaginii unităţii noastre şcolare.
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Dezvoltarea gândirii elevilor prin joc
Prof.înv.primar AVRAM Mariana - Colegiul Național “M. Eminescu” Petroșani
Jocul este modul de existență al copilului,este lumea sa de ficțiuni și simboluri,cu profunde semnificații
pentru dezvoltarea lui,este “o instituțíe a poporului de copii”(J.Chateau,1970).Copilul are libertatea de a
încerca să facă diverse lucruri în felul său personal ,jocul fiind satisfacție și plăcere în același timp.Jocul
produce bucurie,destindere și crează un confort spiritual,presupune fantezie,dar și disciplină.
Învăţând matematica prin joc, elevii îşi formează deprinderea de concentrare a atenţiei asupra celor
studiate, să observe diferite fapte şi relaţii, să le compare şi să le confrunte unele cu altele. Rezolvarea
problemelor este forma primară a muncii creatoare de studiu a copilului. În acest context, ca în orice activitate
creatoare, imaginaţia joacă un rol deosebit. Rezolvarea unei probleme constituie un rezultat al activităţii
comune în gândire şi imaginaţie. Deci, dacă această rezolvare contribuie la dezvoltarea gândirii elevilor, în
aceeaşi măsură contribuie la dezvoltarea imaginaţiei creatoare, care constituie o componentă însoţitoare a
acesteia.
Prin matematică găsim un bun prilej pentru a forma la elevi deprinderi folositoare: punctualitate,
exactitate, autoverificare, justificare şi motivare. Ei reuşesc să remarce în obiectul observat elemente de
asemănare şi deosebire, să separe însuşirile esenţiale şi permanente de cele întâmplătoare, să facă o conexiune
între însuşirile esenţiale şi cele permanente într-o noţiune.
Jocul didactic este un tip specific de activitate prin care învăţământul consolidează, precizează, sau
chiar verifică cunoştinţele elevilor, le îmbogăţeşte sfera de cunoştinţe, pune în valoare şi antrenează capacităţile
creatoare ale acestora.
Eficienţa jocului didactic depinde, de cele mai multe ori, de felul în care învăţătorul ştie să asigure o
concordanţă între tema jocului şi materialul didactic existent, de felul în care ştie să folosească cuvântul ca
mijloc de îndrumare a elevilor prin întrebări, indicaţii, aprecieri.
Trecerea la activitatea de învăţare nu trebuie să se facă brusc. Din această cauză, la clasa I, se recomandă ca
unele activităţi instructive să se desfăşoare sub formă de joc sau în unele activităţi instructive să fie introduse
jocuri didactice.
Jocul didactic poate fi introdus în orice moment al lecţiei în care se observă o stare de oboseală a elevilor
şi când atenţia acestora nu mai poate fi captată prin alte mijloace didactice. De asemenea, pot fi organizate
lecţii-joc, în care jocul să domine urmărind fixarea, consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor. Inclus
inteligent în structura lecţiei, jocul didactic ,matematic poate să satisfacă nevoia de joc a copilului, dar poate,
în acelaşi timp să uşureze înţelegerea, asimilarea cunoştinţelor matematice în formarea unor deprinderi de
calcul matematic, realizând o îmbinare între învăţare şi joc.
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Pentru ca activităţile să fie mai plăcute şi cunoştinţele să fie însuşite mai uşor, am utilizat jocurile sub
forma unor ghicitori sau poezioare—numărători despre numerele 0 – 10, deoarece cu o notă de umor ele descriu
chipul cifrelor. Pe parcursul orelor în care am predat cunoştinţe despre numerele 0 – 10 am învăţat elevii unele
cântecele despre numere.
În lecţiile consacrate adunării şi scăderii în concentrul 0 – 10 am folosit ghicitori – problemă, de genul:
Mac, mac, mac şi mac, mac, mac,
Zece raţe stau pe lac.
Strigă tare mama raţă:
--Mac, mac, mac, nu vreţi verdeaţă?
Şase pleacă la măicuţa
Şi-acum socotiţi fuguţa
Printre nuferii din lac
Câte raţe baie fac?
Procesul scrierii şirului numerelor până la 10 se fac progresiv. După însuşirea numerelor 0 – 5 am
practicat jocurile „Ce numere au fugit?” sau „Ce numere s-au ascuns?” prin care am urmărit deprinderea
elevilor cu ordinea crescătoare sau descrescătoare a numerelor.
Am căutat să imprim jocului un anumit ritm, să menţin atmosfera de joc, să evit momentele de
monotonie, să stimulez iniţiativa şi inventivitatea copiilor, să urmăresc comportamentul lor şi să-i antrenez pe
toţi la joc.
În joc și prin joc se realizează cunoașterea realității,se exersează funcțiile psiho-motrice și socioafective.Pentru copil,aproape orice activitate e un joc în care pune în practică funcții pe care mediul social le
poate lăsa neactivate.
„Copilul este o ființă a cărei trebuință principală este jocul…Trebuința de a se juca este tocmai ceea ce
ne permite să împăcăm școala cu viața,să procurăm școlarului acele mobiluri de acțiune care se consideră de
negăsit în sala de clasă.”(E.Clapar ,1975).
Bibliografie
Dumitru Ana, Dumitru Logel- Metodica predării matematicii la clasele I-IV, Editura Carminis, Piteşti
Aron I. – Metodica predării matematicii la clasele I-IV, Manual pentru liceele pedagogice, Editura Didactică
şi Pedagogică, Bucureşti
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Practici ale managementului educaţional
Prof. înv. primar BĂCĂIAN Liliana Ana - Şcoala Gimnazială „I.G.Duca” Petroşani
Analiza şi diagnoza nevoilor educaţionale şi de formare, prin care se fac unele constatări referitoare la
resursele organizaţiei şi la mediul social-economic şi cultural, activitate realizabilă prin:
a) analiza fişei postului (a atribuţiilor de serviciu ale unui angajat), urmate de identificarea pregătirii
care îi este necesară pentru satisfacerea mai bună a sarcinilor de serviciu. Se poate studia şi standardul
ocupaţional pe care se bazează activitatea respectivă, adică nivelurile de performanţă şi competenţă cerute
pentru practicarea profesiei respective.
b) analiza scopurilor organizaţionale, urmate de identificarea obiectivelor de dezvoltare personală,
corelate cu aceste scopuri şi apoi de definirea pregătirii necesare pentru atingerea acestor obiective individuale.
c) analiza organizaţională a nevoilor de formare, cu accent pe problemele întâmpinate de fiecare angajat
în îndeplinirea sarcinilor. Se vor avea în vedere:
- mediul (funcţionarea sistemului naţional de învăţământ, legislaţia, tendinţele actuale în domeniu,
dotarea materială a şcolii etc.);
- motivarea personalului şi starea de spirit din şcoală;
- cunoştinţele, aptitudinile, sarcinile angajaţilor, cursurile de formare la care aceştia au participat etc.;
d) analiza informaţiilor cantitative referitoare la unitatea şcolară (numărul şi vârsta elevilor şi
salariaţilor şcolii, rata abandonului şcolar etc.) şi la fiecare persoană în parte (elevi, cadre didactice etc.),
identificându-se astfel profilul general al şcolii şi putându-se anticipa eventualele reacţii şi rezistenţe la acţiunea
formativă.
e) analiza informaţiilor de tip calitativ, care cuprinde date despre:
- ambianţa din unitatea şcolară de provenienţă;
- mediul social din care provin elevii;
- calitatea personalului din unitatea şcolară, comunicarea din cadrul ei şi managementul acesteia.
Aceste date se utilizează în acelaşi mod şi servesc aceloraşi scopuri ca şi cele specifice analizei de tip
cantitativ.
f) cunoaşterea grupurilor de interese (cadre didactice, elevi, părinţi, inspectorate şcolare, autorităţi
locale, agenţi economici, biserica etc.), a cerinţelor lor privitoare la educaţie, a relaţiilor lor cu şcoala etc.
g) analiza comunităţii de provenienţă a elevilor, referitoare la:
- parametrii social-economici şi evoluţia lor;
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- nevoile comunităţii şi măsura în care instituţiile de învăţământ pot să le satisfacă;
- gradul de integrare a instituţiilor educaţionale în strategia comunitară.
h) diagrama ISHIKAVA, un grafic care are ca funcţie clasificarea şi detalierea elementelor care
acţionează asupra unei anumite probleme care trebuie rezolvate.
i) auditul, o metodă de diagnosticare a cauzelor care au generat unele probleme, de evaluare a
importanţei lor şi de formulare a unor recomandări. Fiind un instrument de observare,analiză şi, îndeosebi, de
evaluare, auditul are ca obiective identificarea punctelor tari şi slabe specifice şcolii şi colectarea de informaţii
necesare stabilirii priorităţilor de dezvoltare. Desfăşurarea lui are ca etape studierea contextului, stabilirea
conţinutului, a rolurilor şi a resurselor. El se poate folosi pentru evaluarea progresului şcolar, pentru analizarea
ofertei curriculare, a managementului şcolar, a predării unor discipline, a parteneriatelor organizaţionale, a
resurselor etc.
Componente ale managementului şcolar.
1. Managementul curricular, unde s-ar putea recurge la:
- dezbateri realizate cu participarea cadrelor didactice;
- instituirea unui consiliu pentru curriculum în şcoală;
- distribuirea unor chestionare către elevi, părinţi, autorităţi locale, ONG-uri, etc.;
- discuţii cu elevii;
- întocmirea unui document care să rezume scopurile şi valorile pe care şi le asumă şcoala, curriculumul şi planul de acţiune, document care să fie remis partenerilor actuali / potenţiali.
2. Managementul resurselor:
a) Managementul resurselor umane care se poate referi la:
- recrutarea resurselor umane, adică atragerea personalului, prin realocarea internă a celui existent sau
prin atragerea de personal de pe piaţa muncii,cu ajutorul agenţiilor de specialitate, al sindicatelor, al
universităţilor sau prin anunţuri în mass-media;
- selecţia personalului, prin care, în urma recrutării, este aleasă persoana care prezintă în cel mai înalt
grad caracteristicile necesare îndeplinirii atribuţiilor presupuse de un anumit post;
- angajarea;
- orientarea noilor angajaţi, adică introducerea lor în atmosfera organizaţiei şi familiarizarea lor cu
regimul de lucru.
În recrutare şi selecţie se pot folosi instrumente cum ar fi:
- cererea de angajare, care poate cuprinde date personale,informaţii despre studiile absolvite, despre
domeniile de interes şi aşteptări, referinţe de la locul anterior de muncă;
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- anunţul de angajare, care include elemente necesare aspirantului la postul respectiv şi se face public
prin mass-media, afişare în locuri vizibile,etc.; este importantă şi publicitatea de uz intern, făcută în cadrul
organizaţiei;
- curriculum vitae, interviul, chestionarul;
Este, de asemenea, importantă şi dezvoltarea resurselor umane, îndrumarea personalului, formarea
continuă a angajaţilor.
b) Managementul resurselor materiale. Se referă la ameliorarea infrastructurii şi dotării şcolii, prin
efectuarea de reparaţii, achiziţionarea de echipamente, extinderea spaţiului unităţii.
c) Managementul resurselor financiare, care include elaborarea bugetului unităţii de învăţământ,
contractarea de împrumuturi bancare, asigurarea de venituri din propria activitate productivă, atragerea de
fonduri prin proiecte performante şi obţinerea de donaţii sau sponsorizări. Este bine ca atragerea de fonduri să
fie coordonată de un membru al echipei manageriale, care să mobilizeze cadrele didactice şi elevii, să obţină
informaţii care să-i servească la planificarea campaniei de atragere de fonduri, campanie cu obiective precise,
realiste, menite să arate intenţii valorizate pozitiv, obiective care să le fie comunicate cadrelor didactice,
elevilor, părinţilor şi celor de la care se aşteaptă sprijin. Comunicarea cu publicul-ţintă se poate realiza mai ales
prin pliante, care să conţină prezentarea colectivului de conducere, a proiectului care se iniţiază, scrisori de
intenţie, lista comitetului de sprijin, metode de realizare a donaţiei şi modul de celebrare a succesului. In scopul
obţinerii de fonduri se pot organiza zile ale şcolii, serbări şcolare, concursuri, tombole, dar, pot fi urmărite şi
alte idei pragmatice care să atingă ,,coarda sensibilă'' a comunităţii.
Sponsorizarea este un aranjament material din care şi sponsorul şi cel sponsorizat trebuie să obţină
beneficii; sponsorul vis-à-vis de reputa]ia proprie şi a firmei sale şi de asemenea, deschiderea unor canale de
comunicare cu tinerii, actuali / viitori consumatori ai produselor sale. Pentru obţinerea adeziunii sponsorului
la obiectivele şcolii ar fi recomandabilă folosirea antetului şcolii în corespondenţa cu acesta, care trebuie să fie
concisă, redactată astfel încât să ofere informaţii convingătoare despre eventualele beneficii, iar dacă răspunsul
este încurajator, se trece la etapa întrevederii, unde şcoala va fi reprezentantă de două persoane.
d) Managementul resurselor informaţionale, care vizează utilizarea corectă a documentelor provenite
de la centru (plan-cadru de învăţământ, programe şcolare, manuale alternative), ameliorarea colectării
informaţiilor oferite de diverse cabinete, de statistici, de băncile de date, de reţeaua MEC, de Internet etc.
3. Managementul relaţiilor comunitare, care necesită cunoaşterea unor elemente de marketing
educaţional. Constă într-un ansamblu de tehnici folosite de un ofertant de programe educaţionale pentru:
a) determinarea receptivităţii potenţialilor clienţi faţă de un serviciu educaţional, prin:
- studii de poziţionare, care vizează determinarea specificului regional al ofertei educaţionale deja
existente;
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- studii de nevoi, care îşi propun stabilirea serviciilor educaţionale care să răspundă în modul cel mai
adecvat problemelor social-economice ale comunităţii;
- studii de piaţă, care au în vedere solvabilitatea potenţialilor clienţi (capacitatea lor de a putea suporta
eventualele costuri ale serviciului educaţional,concurenţa, obstacolele);
- studii de implementare, care cercetează unii parametri demografici, sociologici şi culturali relativi la
populaţia vizată, de care trebuie ţinut cont în implementarea serviciului educaţional;
- studii de dezvoltare (de restructurare), pe care le poate efectua o instituţie educaţională deja prezentă
pe o anumită piaţă, pentru a identifica nevoile rămase nesatisfăcute, dar pe care ea le poate satisface.
Se pot utiliza chestionare, sondaje de opinie, statistici oficiale,se pot consulta experţi, se pot face
observaţii directe.
b) Promovarea pe piaţă, care se referă atât la unitatea de învăţământ în general, cât şi la fiecare serviciu
educaţional în parte. S-ar putea distinge aici anunţul existenţei serviciului educaţional respectiv, descrierea lui
şi prezentarea ,,condiţiilor de furnizare''. Publicitatea se poate face prin broşuri, afişe, pliante, prin mass-media,
telefon, poştă, e-mail, Internet.
4. Evaluarea (controlul), care este o funcţie ce poate fi exercitată pe cont propriu sau în echipă.
Delegarea ei este nerecomandabilă. Evaluarea trebuie să aibă scopuri precise, să vizeze colectarea de informaţii
relevante, astfel încât să apară ca un demers firesc, care se cere a fi urmat imediat de o discuţie în care celui
controlat să i se comunice constatările şi sugestiile ameliorative, însoţite dacă este cazul, de stimulări /
sancţiuni, ţinându-se cont şi de personalitatea subalternului. Controlul se realizează prin asistenţa la ore sau
urmărirea înregistrării lor, analiza produselor activităţii elevilor, teste, anchete, sondaje, chestionare, convorbiri
etc..
In

contextul descentralizării sistemului românesc de învăţământ creşte autonomia unităţilor de

învăţământ, ceea ce face ca prerogativele managerului şcolar să crească direct proporţional cu responsabilitatea
sa, fapt pentru care un management şcolar eficient poate fi considerat o condiţie esenţială a desfăşurării în bune
condiţii a procesului instructiv-educativ din unitatea respectivă de învăţământ.
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Metode activ-participative de predare-învăţare a disciplinelor economice
Prof. BĂDESCU Maria - Colegiul Economic Hermes Petroșani
Activitatea didactică în şcoala contemporană este mai mult decât o problemă de predare a unor
conţinuturi, cu precădere în cazul disciplinelor economice care impune, prin însăşi condiţia lor ştiinţifică,
formarea la elevi a unor deprinderi intelectuale de participare (ex: identificarea unor concepte economice, cum
ar fi: piaţă, întreprinzător, raţionalitate economică, acţiune anteprenorială, comportament economic, etc.),
alături de cunoştinţe şi deprinderi specifice în domeniul abordat, se urmăreşte şi raportarea critică a elevului la
valori şi norme instituite în societate, aşa încât să manifeste atitudini pozitive faţă de valori şi să se implice în
viaţa reală.
Pentru realizarea unor asemenea deziderate, didactica modernă propune strategii didactice interactive,
instruirea în mediul virtual, învăţătura prin descoperire, modelarea euristica ş.a., toate destinate eficientizării
instruirii.
Una din cerinţele majore ale învăţământului modern este acea a formării la elevi a deprinderilor de
studiu individual, care să fructifice capacitatea de a gândi şi acţiona liber şi creativ. Adoptarea unei strategii
este dependentă de capacitatea cadrului didactic de a acţiona eficient în realizarea obiectivelor propuse, ceea
ce presupune nu numai competenţă de specialitate, ci şi competenţă pedagogică şi metodică din partea
profesorului.

METODE ACTIV – PARTICIPATIVE DE PREDARE – ÎNVĂŢARE A
DISCIPLINELOR ECONOMICE
1. Criterii de selecţie a metodelor didactice.
Orice cadru didactic selectează metoda, procedele şi mijloacele didactice pe care le va utiliza în lecţie
în funcţie de:
finalitatea pedagogică vizată (scopul şi obiectivele urmărite);
structura logică şi gradul de dificultate al disciplinei, precum şi specificul conţinutului de transmis / format;
atitudinea elevului faţă de activitatea de învăţare (specificul vârstei, individualitatea elevului, receptivitatea,
aşteptările şi interesele elevului, nivelul de pregătire);
forma de organizare a activităţilor didactice (frontală, în grup, individualizată);
experienţa didactică personală;
logistica didactică existentă în şcoală.
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2. Specificul şi clasificarea metodelor active.
Activizarea predării-învăţării disciplinelor economice presupune folosirea unor metode, tehnici şi
procedee care îl implică pe elev în procesul de învăţare, urmărindu-se dezvoltarea gândirii, stimularea
creativităţii, dezvoltarea interesului pentru învăţare în sensul formării lui ca participant activ la procesul de
educare.
Opţiunea pentru o metodă sau alta este în strânsă relaţie şi cu personalitatea profesorului şi gradul de
pregătire, predispoziţia şi stilurile de învăţare ale grupului de elevi cu care lucrează. Din această perspectivă,
metodele pentru o învăţare activă se pot clasifica în:
metode care favorizează înţelegerea conceptelor şi ideilor - acestea valorifică experienţa proprie a elevilor,
dezvoltă competenţe de comunicare şi relaţionare, de eliberare pe plan mental şi viţează formarea unei atitudini
active:
discuţia,
dezbaterea,
jocul de rol,
brainstorning-ul,
Phillips 6-6, etc.;
metode care stimulează gândirea şi creativitatea - îi determină pe elevi să caute şi să dezvolte soluţii pentru
diferite probleme, să facă reflecţii critice şi judecăţi de valoare, să compare şi să analizeze situaţii date:
conversaţia euristică,
studiu de caz,
rezolvarea de probleme,
jocul didactic,
exerciţiul,
brainstorning;
metode prin care elevii sunt învăţaţi să lucreze productiv cu alţii şi să-şi dezvolte abilităţi de colaborare şi ajutor
reciproc:
mozaicul,
cafeneaua,
proiectul în grupuri mici,
cubul.
Se vor promova următoarele metode activ – participative, centrate pe elev, care dezvoltă gândirea încurajează
participarea elevilor, dezvoltă creativitatea şi realizează o comunicare multidirecţională
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Aceste metode didactice moderne au drept scop dezvoltarea spiritului antrepreorial al elevilor prin
simularea proceselor și activităților reale. Instruit într-un cadru atractiv, creativ şi interactiv, elevul va participa
voluntar şi motivat la propria formare, dobândind competenţe esenţiale ce îi vor uşura inserţia pe piaţa muncii.
În funcție de cerințele pieței muncii elevii sunt pregătiți pentru dobîndirea unor competențe specifice
departamentului de resurse umane, secretariat, marketing, vânzări, contabilitate ş.a.m.d. Elevii lucrează în
cadrul departamentelor, desfăşurând activităţile specifice acestora.
Elevii îşi vor dezvolta competenţe cheie importante pentru viitoarele activităţi de la locul de muncă:
respectiv competenţe de comunicare, de utilizare a softurilor specifice, vor aplica continuu tehnici de
îmbunătăţire a calităţii la locul de muncă.
Locurile de muncă vizate pot fi : funcţionar în activităţi comerciale, administrative şi preţuri, funcţionar
economic, inspector taxe si impozite, agent de asigurare, agent comercial, calculator devize, operator devize,
calculator preţ cost casier, referent, contabil, etc.
Pentru asigurarea premiselor integrării profesionale a absolvenţilor pe piaţa muncii, cât şi pentru
formarea profesională continuă, este nevoie de flexibilitate şi adaptare la tipurile de competenţe identificate ca
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fiind necesare în prezent şi mai ales în viitor pe o piaţa a muncii aflată în continuă schimbare şi adaptare la
cerinţele impuse de dezvoltarea economică.
Finalităţile învăţământului preuniversitar derivă din idealul educaţional formulat în Legea
învăţământului. Din această perspectivă, finalităţile liceului propun unui absolvent în măsură să decidă asupra
propriei cariere, să contribuie la articularea propriilor trasee de dezvoltare intelectuală şi profesională, să se
integreze activ în viaţa socială.

De vorbă cu zâna măseluță
PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL

Prof. înv. preşc. BĂLĂŞOIU Catinca – Şc. Gimn. ”I.D.Sîrbu” Struct. Grădiniţa P.N.şi
P.P.nr.1 Petrila
ARGUMENT
A învăța copilul de la cea mai fragedă vârstă să fie îngrijit și să respecte regulile de igienă personală, să
se obisnuiască cu un regim rațional de alimențaie, înseamnă a pune bazele temeinice formării
comportamentului igienic. Cu totii vrem să avem o dantură sănătoasă. Pentru aceasta trebuie să ne periem
dinții zi de zi, dimineața și seara, folosim o pastă de dinți recomandată (dupa cum spun reclamele) de Asociația
Stomatologilor, ba chiar ața dentară, apa de gură, ne schimbam des periuța de dinți.
Daca ne întrebăm de la ce vârstă trebuie să ne preocupe îngrijirea dinților copilului, răspunsul este:
foarte devreme!
Deprinderile elementare de igienă dentară trebuie imprimate de timpuriu pentru a deveni elemente ale
modului de viață cotidian. Deprinderile igienice dentare o dată formate îi dau copilului siguranța în actiune,
încredere în posibilitatile lui, chiar îi formează o oarecare independentă.
Modul de abordare a acestei activități pleacă de la idea că este bine pentru copii să înteleagă de mici că
sănătatea dinților nu înseamnă numai absența cariilor, ci și un mod de viață echilibrat, deci un întreg organism
sănătos.
SCOPUL PROIECTULUI: Conștientizarea importanței igienei orale în prevenirea afecțiunilor bucale în rândul
copiilor;
OBIECTIVELE PROIECTULUI:
- Explicarea noţiunile de sănătate şi boală dentară;
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- Însușirea normelor de comportament care să asigure sănătatea cavităţii orale şi prevenirea îmbolnăvirilor;
- Cunoașterea și aplicarea regulilor de igienă personală şi colectivă;
- Explicarea necesității controlului periodic la cabinetul stomatologic;
- Identificarea factorilor de risc ce dăunează sănătaţii cavităţii orale şi evitarea acestora.
Titul /tipul activitații: Activitate extracurriculară
DENUMIREA ACTIVITĂŢII : „De vorbă cu zâna măseluță!”- Educație pentru sănătate.
PARTENERI: Şcoala Gimnazială”I.D.Sîrbu”- structură Grădiniţa P.N.şi P.P.nr.1 Petrila, Cabinetul
stomatologic, medic Oana Mingyart.
Coordonator: Prof. Bălășoiu Catinca
MODALITĂŢI DE REALIZARE:
A) Prezentarea configurației unui dinte, explicarea modului de igenizare a cavități bucale, regulile de igenă
personală ;
B) „Ce pot să fac?” discuții libere și întrebări, raportate la instrumentele și mulajele prezentate de medicul
stomatolog
GRUP ŢINTĂ:
Preşcolarii grădiniţei
BENEFICIARI:
Preșcolarii grădiniței, cadre didactice; medicul stomatolog, părinţii;
RESURSE UMANE:
Cadrele didactice,preșcolarii grădiniței, medicul stomatolog, părinţii;
MATERIALE: mulaj corp uman, mulaje dinti, planse, atlase, enciclopedii, reviste, jetoane, casetofon, CD-uri,
creioane colorate, hartie xerox, acuarele, pensoane, plastilina, lipici, truse de joc.
LOCUL DE DESFĂŞURARE: Sala de spectacol a Grădiniței P.N. si P.P. Nr.1 Petrila
REZULTATE AŞTEPTATE/ SFATURI UTILE: :
1. Periază-ți dinții de cel puțin 2 ori pe zi și folosește ață dentară o dată pe zi;
2. Folosește pastă de dinți cu fluoruri;
3. Curăță dinții ușor, pe toate părțile, cu o periuță de dinți moale;
4. Acordă timp și pentru curățarea liniei dintre gingii și dinți. Nu uita să cureți și limba pentru a îndepărta
placa și resturile alimentare;
5. Cere-i stomatologului tau să-ți arate cum se folosește corect ața dentară;
6. Pentru ca periuțele noi pot îndepărta mai multă placă, înlocuiește-ți periuța la fiecare 3 luni;
7. Mergi la control la fiecare dată când ai probleme.
MODALITĂŢI DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE
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Portofoliul proiectului, album cu fotografii, înregistrare video, discuții libere cumedicul, părinţii şi copii,
desn, pictură, pliante, materiale informative despre proiect .
ACTIVITĂŢI DE MEDIATIZARE ŞI PROMOVARE:
Invitarea medicului stomatolog, se vor afişa la grădiniţă pliante informative ;
Va fi promovat pe plan judeţean în cadrul cercurilor metodice ale educatoarelor, sesiunea de comunicari
stiintifice, imagini de la activităţile desfăşurate. Proiectul va fi cunoscut şi promovat în articole de specialitate
şi la simpozioane tematice precum și șn media locală.
Bibliografie:
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/72004_educatie-pentru-sanatate-proiect-educational
http://www.didactic.ro/materiale-didactice/proiect-parteneriat-gradinita-medic-stomatologic
http://iteach.ro/pg/blog/emanuela.ciocanel/read/34166/parteneriat-educational-zambet-de-copil
http://uzinadezambete.ro/2014/12/14/proiect-educational-cu-scoala-carmen-sylva/
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Avantajele utilizării strategiilor didactice active în procesul de învăţare
Prof. înv. primar BARBU Daniela - Școala Gimnazială Vădeni, loc. Vădeni, jud. Brăila
Prof. înv. primar DAMIAN Liliana - Școala Gimnazială Vădeni, loc. Vădeni, jud. Brăila
În ultima perioadă se observă o accentuare continuă a orientării didacticii moderne către dezvoltarea
unei metodologii centrate pe elev, o metodologie diferenţiatoare, de individualizare sau personalizare a
procesului de instruire, dar egală, prin şanse, cu a celorlalţi. Această metodologie centrată pe elev îşi găseşte
concretizarea în aplicarea pe scară largă a unor metode activ-participative.
Metodele activ-participative sunt proceduri care pun accent pe învăţarea personală, privind elevul ca
subiect al învăţării. Metodologia activ-participativă apreciază că efectele instructive şi formative ale
învăţământului sunt în raport direct cu nivelul de angajare şi participare al acestuia în activitatea de învăţare,
că în situaţia de învăţare el se implică făcând apel la aptitudini intelectuale diferite, bazate pe capacităţi diferite
de învăţare şi de abordare a realităţii.
Din sfera metodelor activ-participative fac parte toate acele metode care pot provoca o „învăţare
activă”, o învăţare bazată pe acţiuni proprii şi spontaneetate. Ele se pot clasifica după cum urmează:
Metode de predare-învăţare interactivă în grup: metoda predării/învăţării reciproce, jigsaw, metoda piramidei(
bulgărele de zăpadă), jocul de rol, cadranele, învăţarea dramatizată;
Metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii: brainstorming, starbursting, metoda
pălăriilor gânditoare, masa rotundă, studiul de caz, frisco, focus grup;
Metode de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor şi de verificare: harta conceptuală, scheletul de recenzie,
ciorchinele, cubul, diagrama Venn-Euler, Lotus ( florarea de nufăr);
Metode de cercetare în grup: experimentul pe echipe, proiectul de cercetare în grup, portofoliul;
Pentru a demonstra avantajele utilizării metodelor și tehnicilor active în procesul de predare-învățareevaluare vom prezenta câteva exemple practice de aplicare a acestora:
Metoda predării-învăţării reciproce:
urmăreşte însuşire unui comportament conştient de învăţareimplcată a elevului, folosin cartea ca sursă de
informare
presupune împărţirea clasi în patru grupe omogene:
Rezumatorii – rezumarea
Întrebătorii – punerea de întrebări
Clarificatorii – clarificarea datelor
Prezicătorii – prezicerea/ prognosticarea
“Judecata vulpii” de Petre Ispirescu
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Rezumatorii – citesc fiecare fragment al textului, apoi realizează pe scurt, povestirea orală a acestuia şi
extrag ideea principală a fiecărui fragment
Întrebătorii - formulează întrebări, prin care să îndrepte atenţia către situaţiile - cheie ale textului, pentru
înţelegerea fiecărui fragment: * „Care sunt personajele povestirii?”, „Ce a vrut să facă şarpele după ce a fost
salvat de om?”, „Cine a judecat fapta?”, „De ce a fost pedepsit şarpele?”;
Clarificatorii - explică termenii noi şi clarifică, din proprie iniţiativă, anumite situaţii care le-au pus şi
lor gândirea la încercare, răspunzând şi la întrebările puse de ,,întrebători”, pentru fiecare fragment al textului:*
văgăună: scobitură adâncă într-un anumit munte; loc strâmt întunecos;* se descovrigă: se desprinse.
Prezicătorii – îşi imaginează un alt sfârşit al povestirii, un dialog purtat între ei şi şarpe.
Metoda Mozaic – jigsaw
presupune o sarcină de studiu în care elevul devine expert şi are responsabilitarea transmiterii informaţiilor
asimilate celorlalţi colegi;
se realizează în cinci etape:
pregătirea materialului de studiu,
organizarea colectivului în echipe de învăţare;
constituirea grupului de experţi;
reîntoarcerea în echipa de învăţare;
evaluarea.
“ Bucurie de toamnă” după Mihail Sadoveanu
Sarcini de lucru:
„Bucurie de toamnă”, după Mihail Sadoveanu este un text literar? De ce? (:prezintă un titlu şi un autor, are o
înlănţuire logică a întâmplărilor, prezintă personaje care fac acţiunea din text, în scrierea textului s-au folosit
expresii frumoase.)
Alcătuiţi patru întrebări referitoare la conţinutul textului. („În ce anotimp se petrece întâmplarea?”; „Unde se
afla copilul?”; „Cu ce se ocupa bunicul?”; „La ce s-a gândit băiatul când a văzut peştele pe mal?”; „Ce şi-a
amintit băiatul?”; „De ce era el bucuros?”)
Extrageţi din text enunţurile şi expresiile care vestesc sosirea toamnei. („un vântişor rece”; „se scutură
cu înfiorare livada”; „Aerul avea limpezimea unui izvor.”; „buchetele de sălcii îşi schimbă straiele verzi în
altele de toamnă”; „Raţele şi gâştele sălbatice treceau pe sus, vâslind în înălţimi.”; „apa verde dormea”)
Găsiţi în text cuvinte cu acelaşi înţeles pentru: câmpie, haine, stup, basm. Alcătuiţi cu ele
enunţuri.(câmpie = şes; haine = straie; stup = prisacă; basm = poveste; Bunicul locuieşte la şes.Toamna îmbracă
natura în straie aurii. Iarna prisaca bunicului doarme sub zăpadă.)
Metoda cubului:
Stimulază eficienţa învăţării şi gândirea logică
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Etapeacestei metode corespund celor 6 feţe ale unui cub:
Descrie! – Explică/defineşte o noţiune un concept.
Compară! – Stabileşte asemănări şi deosebiri.
Asociază! – La ce te face să te gândeşti?
Aplică! – Ce aplicabilitate practică poate avea?
Analizează! – Analizează conceptual din diferite puncte de vedere.
Argumentează pro sau contra! – Este bine/rău, util/nefolositor?
“ Dumbrava minunată” după Mihail Sadoveanu
Descrie aspectul fizic al Lizucăi;
Compară înfăţişarea Lizucăi cu a ta – diagrama Venn-Euler;
Asociază prezentarea Lizucăi cu alte peresonaje cunoscute de tine din lecturile citite;
Analizează expresia „numai ochii căprui… aveau în ei câte o mică floare de lumină”;
Argumentează faptul că Lizuca era un copil nefericit.
Aplică informaţiile date în text pentru a realiza un eseu de cinci minute referitor la copilăria Lizucăi.
Metoda cadranelor
rezumă, sintetizază conţinuturi, stimulând creativitatea şi gândirea elevilor
cuprinde patru obiective şi presupune completarea celor patru cadrane
“Judecata vulpii”de Petre Ispirescu
I. Completează:
Titlul poveştii este :
Autorul este:
Personajele principale din poveste sunt:

II. Găseşte cuvinte cu acelaşi înţeles pentru
cuvintele: (Caută în dicţionar!!)
lihnit-................................
întocmai-.............................
văgăuna-.............................
descovrigă-..........................
vârându-se-..........................
III. Alcătuieşte enunţuri folosind cuvintele noi IV. Colorează personajele!
din lecţie:

Avantajele utilizării metodelor active de predare-învățare –evaluare constatate în urma utilizării
acestora la clasă:
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Utilizând metodele activ-participative în procesul de învăţare, activitatea didactică a îmbinat ineditul şi
utilul cu plăcutul, devenind în felul acesta mult mai interesantă şi mai atractivă. Prin aceste metode elevii şiau angajat întregul potenţial psihic, şi-au cultivat initiaţiva, flexibilitatea gândirii, şi-au dezvoltat spiritul de
cooperare, spiritul de echipă.
Unele metode au oferit posibilitatea tratării diferenţiate a elevilor. Au fost şi sarcini care au solicitat
diverse soluţii de rezolvare. Astfel elevii cu posibilităţi mai mari au găsit o varietate de căi, soluţii mai
ingenioase, iar cei cu posibilităţi mai reduse au fost ajutaţi să nu se descurajeze. Alte metode realizate prin
muncă independentă mi-au permis formarea unei imagini clare asupra lacunelor elevilor sau a progreselor
înregistrate, ajutând astfel la preîntâmpinarea rămânerii în urmă la învăţătură şi stimularea unor aptitudini
creatoare sau performative.
Folosirea acestor metode şi tehnici de predare-învăţare-evaluare conduce la formarea unei motivaţii
intrinseci pentru elevi. Folosirea competiţiei, în acest sens, nu mai este metoda de selecţie, în multe situaţii
generând efectul invers şi asigură un climat afectiv pozitiv, care induce majorităţii elevilor rezultate mult mai
bune.
Însuşirea cunoştinţelor prin aceste metode impune muncă, răbdare, pasiune, precum şi găsirea celor
mai potrivite combinaţii care să nu plictisească, să nu descurajeze, mai mult să trezească interesul micilor
şcolari, dragostea pentru o învăţătură temeinică, curiozitate şi pasiune. Succesul convinge pe elev să depună
eforturi mai mari, să persevereze şi să se angajeze într-o activitate susţinută.
Folosirea acestor metode şi tehnici de predare-învăţare-evaluare conduce la formarea unei motivaţii
intrinseci pentru elevi. Folosirea competiţiei, în acest sens, nu mai este metoda de selecţie, în multe situaţii
generând efectul invers şi asigură un climat afectiv pozitiv, care induce majorităţii elevilor rezultate mult mai
bune.
Bibliografie:
Ioan Cerghit, Metode de învățământ, Ed. Polirom, Iași, 2008
Dan Potolea, Ioan Neacșu, Romiță B. Iucu, Ion-Ovidiu Pânișoara, Pregătire psihopedagogică, Ed. Polirom,
Iași, 2008
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Metode active şi interactive pentru un învățământ european
Prof. BERGER Draga - C.N.I. ”Carmen Sylva” Petrosani
Învăţarea prin cooperare dezvoltă respectul prin diversitatea, capacitatea de empatie, abilităţile sociale.
Dat fiind că între membrii unui grup există şi diferenţe cognitive, apare conflictul socio- cognitiv, care
generează accelerarea învăţării. Grupul funcţionează mai bine dacă membrii au distribuite roluri pe care le
exercită alternativ.
Acest tip de învățare se întâmplă atunci când elevii lucrează împreună, uneori în perechi, alteori în
grupuri mici pentru a rezolva una şi aceeaşi problemă, pentru a explora o temă nouă sau a crea idei noi,
combinaţii noi sau chiar inovaţii autentice. De la învăţarea pe grupe la învăţarea prin colaborare şi până la
învăţarea prin cooperare, organizarea experienţelor de învăţare altfel decât individual, a parcurs câteva etape.
Între învăţarea prin colaborare şi cea prin cooperare există câteva diferenţe, cea mai importantă constând în
faptul că, în cazul învăţării prin colaborare, accentul cade pe procesul învăţării, iar în cazul celei prin cooperare,
procesul şi produsul sunt în egală măsură importante. Orientarea către realizarea unui produs ca rezultat al
procesului de învăţare atrage după sine dezvoltarea gândirii orientate către scop a sentimentului de
responsabilitate individuală şi colectivă.
S-a ajuns la concluzia că lecţiile bazate pe învăţarea prin cooperare au câteva caracteristici generale:
interdependenţa pozitivă; răspunderea individuală; caracterul eterogen a membrilor şi grupurilor; conducerea
în comun; predarea directă a deprinderilor sociale; rolul de observator al profesorului care, însă, poate interveni
când e nevoie; muncă în grup eficientă.
Se crede, de asemenea, că rezultatele învăţării sunt mai bune atunci când învăţarea se desfăşoară prin
cooperare. Johnson şi Johnson ( 1989) îi defineşte rezultatele astfel:
performanţe superioare şi capacitate de reţinere sporită;
raţionamente de ordin superior mai frecvente, înţelegere mai aprofundată şi gândire critică;
concentrare mai bună asupra învăţării şi comportament indisciplinat mai redus;
motivaţie sporită pentru performanţă şi motivaţie intrinsecă pentru învăţare;
capacitate sporită de a vedea o situaţie şi din perspectiva celuilalt;
relaţii mai bune, mai tolerante cu colegii, indiferent de etnie, sex, capacităţi intelectuale, clasă socială sau
handicapuri fizice;
sănătate psihologică sporită, adaptare, senzaţie de bine;
încredere în sine bazată pe acceptarea de sine;
competenţe sociale sporite;
atitudine pozitivă faţă de studiu, de învăţătură şi şcoală,
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atitudine pozitivă faţă de profesori, director şi alte persoane din şcoală.
Elevii realizează că au nevoie de alţii pentru a duce la bun sfârşit sarcina grupului („ ori ne scufundăm,
ori înotăm împreună”). Profesorii pot structura această interdependenţă pozitivă stabilind scopuri comune („
învaţă şi vezi să înveţe toţi cei din grup”), recompense comune (dacă toţi membrii grupului realizează un
anumit lucru, fiecare va primi o bonificaţie), resurse comune (o coală de hârtie pentru întregul grup sau fiecare
membru deţine o parte din informaţii), roluri distribuite ( cel care rezumă, cel care îi încurajează pe ceilalţi, cel
care formulează răspunsul).
Elevii se ajută unii pe alţii să înveţe, încurajându-se şi împărtăşindu-şi ideile. Ei explică ceea ce ştiu
celorlalţi, discută, se învaţă unii pe alţii. Profesorul aranjează grupurile în aşa fel încât elevii să stea unii lângă
alţii şi să discute fiecare aspect al temei pe care o au de rezolvat.
Se evaluează frecvent performanţa fiecărui elev şi rezultatul i se comunică atât lui cât şi grupului.
Profesorul poate scoate în evidenţă răspunderea individuală, alegând, pentru test, elevii din doi în doi sau
alegând, la întâmplare, un membru al grupului pentru a da un răspuns.
Grupurile nu pot exista şi nici nu pot funcţiona eficient dacă elevii nu au şi nu folosesc anumite
deprinderi sociale absolut necesare. Elevii trebuie învăţaţi aceste deprinderi la fel cum sunt învăţaţi orice
altceva. Ele includ conducerea, luarea deciziilor, clădirea încrederii, comunicarea, managementul conflictelor.
Grupurile au nevoie de anumite momente pentru a discuta cât de bine şi-au atins scopurile şi pentru a
menţine relaţii eficiente de muncă între membrii lor. Profesorii creează condiţiile necesare acestei procesări
prin sarcini și tot ei monitorizează, în permanenţă, învăţarea grupurilor şi le dă feeed- back, lor şi întregii clase,
despre cum lucrează.
Când lucrăm în acest fel cu elevii, trebuie să reţinem câteva lucruri. Ele au fost formulate tot de Donna
Ogle ( 1992):
1. Copiii vor ajunge să gândească mai bine numai dacă li se oferă ocazii numeroase de a exersa metodele de
gândire care le sunt prezentate.
2. Trebuie să ne concentrăm pe câteva strategiii de gândire care sunt foarte utile şi uşor de transferat de la un
domeniu la altul, astfel încât elevii să le poată folosi în mod regulat.
În interiorul fiecărui grup, rolurile pe care le joacă elevii pot fi orientate spre sarcina de lucru sau spre
menţinerea grupului sau spre ambele. Pentru că elevii trebuie să se deprindă cu ambele categorii, uneori
profesorul poate distribui roluri specifeice, ca cele de mai jos. Elevilor li se atrage atenţia asupra rolurilor
izolate pentru a-i face conştienţi de necesitatea fiecărui rol.Elevii trebuie însă să schimbe rolurile la fiecare
activitate pentru că scopul este să le poată îndeplini pe toate simultan.
Verificatorul: verifică dacă toată lumea înţelege ce se lucrează.
Iscoada: caută informaţiile necesare la alte grupuri sau, ocazional, la profesor.
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Cronometrul: are grijă ca grupul să se concentreze pe sarcină şi ca lucrul să se desfăşoare în limitele de timp
stabilite.
Ascultătorul activ: repetă sau reformulează ce au spus alţii.
Interogatorul: extrage idei de la toţi membrii grupului.
Rezumatorul: trage concluziile în urma discuţiilor din grup în aşa fel încât să aibă sens.
Încurajatorul: felicită, ajută, încurajează fiecare membru al grupului.
Responsabilul cu materialele: distribuie şi adună materialele necesare grupului.
Cititorul: citeşte materialele scrise pentru grup.
Unul dintre scopurile pentru care îi punem pe elevi să lucreze în grup este să-i învăţăm să lucreze productiv cu
alţii, timpul investit dezvoltându-le abilităţile de colaborare este un timp petrecut cu folos. Astfel:
● Explicaţi-le elevilor de ce este importantă cooperarea în şcoală şi în viaţă.
● Explicaţi-le fiecare abilitate pe care doriţi să şi-o formeze şi arătaţi-le cum şi când să o folosească.
●Urmăriţi-i şi ascultaţi-i pe elevi când lucrează în grupuri şi luaţi-vă notiţe despre cum folosesc una sau alta
dintre abilităţi.
● Discutaţi cu elevii despre deprinderile lor şi îndemnaţi-i să-şi dezvolte o anume abilitate.
● Daţi-le elevilor mai multe ocazii să-şi exerseze aceste abilităţi, până când o vor face în mod natural.
Bibliografie:
Tribuna învățământului, Revistă națională de educație și cultură, mai, 2019
Didactica Pro..., supliment al revistei ”Didactica pro...”, nr. 7, 2002

La formation interdisciplinaire de l’enseignant de langue étrangère
Prof. BIRO Ana-Maria - Școala Gimnazială I.D.Sîrbu Petrila
Le Français comme langue étrangère a perdu beaucoup de terrain devant l’Anglais, la langue des
affaires et du commerce s’est nettement imposée devant la langue de la culture et de la diplomatie. Notre temps
et la société moderne a formé un individu qui n’a plus la patience de jouir du plaisir exquis de la lecture ou de
développer son esprit mais s’oriente surtout vers une profession qui lui apporte des biens matériaux, qui puisse
lui assurer une vie aisée, confortable.
L’abolissement des frontières permet la circulation libre des gens en quête de la profession idéale, ce
qui change le rôle du professeur de langue étrangère: il ne transmet plus de connaissances savantes et des
notions abstraites en français aux apprenants passifs qui les assimilent par cœur. Par contre, le français devient
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un instrument interdisciplinaire et un outil linguistique d’un enseignant qui doit mettre à la disposition de ses
élèves toutes les conditions nécessaires à acquérir des compétences afin qu’ils puissent s’intégrer du point de
vue professionnel et social.
Les difficultés auxquelles se heurte un professeur de français pendant son travail didactique quotidien
dans une école technique qui met l’accent sur la formation professionnelle, sont nombreuses et exigent des
solutions qui conduisent au renouvellement de l’enseignement du français comme langue étrangère. Pour les
élèves roumains et pour les enseignants aussi, le français langue étrangère devient un « français fonctionnel »
dont le processus d’enseignement-apprentissage doit viser des objectifs spécifiques réalisés par l’intermède
des leçons interdisciplinaires. La complexité et la diversité des connaissances doivent être abordées et étudiés
dans un contexte interdisciplinaire qui vise l’acquisition d’un nouveau langage, technique, de spécialité. Il est
important que les apprenants exercent correctement ce langage et l’encadrent dans la langue étrangère parlée.
On observe aussi un aspect négatif dans la faible adaptation des professeurs aux besoins actuels de
l’enseignement professionnel, le travail difficile de réunir les savoirs linguistiques aux savoir-faire et savoirêtre professionnels, d’où la nécessité d’organiser plusieurs cours de perfectionnement pour les enseignants du
FLE qui enseignent dans des écoles professionnelles. Un autre problème est la connaissance insuffisante des
recherches modernes dans le domaine de la pédagogie et de la méthodologie qui permette l’acquisition des
moyens utiles pour la corrélation entre la langue française et le langage technique. On abandonne souvent les
méthodes actives d’enseignement et on préfère l’apprentissage passif du vocabulaire. On constate aussi
l’absence des démarches interdisciplinaires, théoriques ou pratiques, dans l’enseignement du français, langue
étrangère.
Ayant en vue ces difficultés, le rôle du professeur de français dans le contexte de l’enseignement
interdisciplinaire devient de plus en plus complexe. Le professeur de français qui enseigne cette langue
étrangère à l’aide des moyens interdisciplinaires doit trouver les meilleures méthodes afin de faciliter à ses
élèves l’acquisition des compétences communicatives conjuguées à des savoir-faire professionnels qui leur
permettent d’agir concrètement dans des situations professionnelles. Un tel rôle impose au professeur de langue
un renouvellement du style personnel d’enseignement, le changement de la stratégie didactique et aussi un
travail permanent de documentation, destinée à le mettre au courant des notions fondamentales et des
nouveautés des sciences qui font l’objet d’étude des classes de spécialité de l’école technique où celui-ci
déroule son activité didactique.
Le but de ces démarches interdisciplinaires dans l’activité didactique est de favoriser le développement
d’un enseignement ancré dans la civilisation actuelle, caractérisé par le choix attentif des textes et du
vocabulaire de spécialité qui mettent l’accent sur la science, l’actualité, l’évolution et le progrès.
En ce qui concerne la relation professeur-élève, celle-ci est fondée sur une étroite collaboration qui suppose
l’échange permanente d’information et la motivation soutenue qui mènent à une situation favorable à la
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communication, à l’intérêt pour l’étude du français. L’étude de la langue étrangère dans l’école professionnelle
doit se réaliser d’une perspective interdisciplinaire, établissant des relations serrées avec les autres matières.
Le rôle du professeur n’est plus de transmettre des connaissances « passives » mais de suivre un but pratique,
d’enseigner le français fonctionnel, langage-outil nécessaire aux futurs professionnels.
Cette ouverture vers l’interdisciplinarité de l’enseignement actuel des langues étrangères impose une
réorientation du professeur de FLE qui doit collaborer en permanence avec ses collègues en ce qui concerne le
choix difficile des contenus et des stratégies didactiques utilisés dans le processus d’enseignement.
L’enseignant devrait faire preuve d’une bonne maîtrise autant des connaissances, des savoirs linguistiques et
techniques que des ressources méthodologiques destinées à enseigner les compétences communicatives aux
élèves d’une manière créative et intégrative.
Bibliographie
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Provocări ale tinerilor şi lumea contemporană
Prof. BÎRSAN Doina - Şcoala Gimnazială Nr.3 Lupeni

Motto: “Menirea firească a şcolii nu e să dea învăţătură, ci să deştepte cultivând destoinicirile
intelectuale în inima copilului, trebuinţa de a învăţa toată viaţă”. ( Nicolae Slavici).
Nu este nicio îndoială că cei mai mulţi dintre cei implicaţi în educaţie şi învăţământ, dar şi simplii
părinţi sau cetăţeni interesaţi de soarta viitorului ţării lor sunt de acord cu Nicolae Slavici.
“În vremurile moderne părerile oamenilor despre educaţie sunt împărţite. Nu este o părere general
împărtăşită despre ceea ce tinerii ar trebui să înveţe, atât în relaţie cu virtuţile morale dar şi cu succesul în viaţă.
Nu este clar nici dacă educaţia ar trebui să fie mai degrabă preocupată cu dezvoltarea intelectului sau a
caracterului. Evenimentele contemporane au făcut problema şi mai dificilă şi nu este cert dacă educaţia ar
trebui să fie în primul rând vocaţională, morală sau culturală. Unii le recomandă pe toate trei”. (Muriel Spark)
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Dacă acceptăm ideea că adolescenţa este o etapă a perturbărilor, a confuziilor şi a căutărilor, trebuie să
acceptăm şi faptul că în această perioadă, psihicul adolescentului “o ia de la zero” şi încearcă să îşi găsească
“un rost”, o formă de exprimare. Trăsăturile lui psihice şi comportamentale se cimentează exact în perioada
liceului şi ar putea rămâne “agăţate” de personalitatea acestuia, determinându-i şi comportamentul ulterior în
viaţa matură. Cu alte cuvinte, e posibil ca elevul care se simte persecutat de către profesori sau colegi pe timpul
şcolii, să dezvolte aceeaşi reacţie şi cu şefii sau colegii de muncă. Comportamentul agresiv poate continua şi
în perioada matură, în societate (de exemplu pe stadioanele de fotbal) sau, mai grav, în familie unde fostului
adolescent i se va cere să-şi asume sarcina de părinte. În mod similar, se poate presupune şi că premiantul clasei
va reuşi să-şi modeleze comportamentul şi atitudinea faţă de societate astfel, încât să devină un om matur cu o
familie şi o carieră de succes.
Trăirile, sentimentele, angoasele şi speranţele sunt identice tuturor liceenilor, fie că vorbim de liceeni
de la licee teoretice, industriale sau vocaţionale, din mediul urban sau rural. În mod similar, fenomenul
globalizării şi interacţiunile prin internet determină o apropiere până la contopire a sistemelor de valori ale
liceenilor din toată lumea, fie că vorbim despre liceenii din Bucureşti, Tokio, Praga, Moscova sau Paris. Sunt
sisteme de valori care nu sunt atât de superficiale pe cât ar părea la prima vedere, cel puţin luate din perspectiva
educatorului, a părintelui dar, mai ales, a adolescentului. Pentru toţi, trecutul niciodată nu contează, trăiesc în
mod intens prezentul şi nu se gândesc decât arareori la viitor.
Valorile pe care tânărul le îmbrăţişează pot părea neglijabile sau „ciudate” pentru persoanele mature.
Unele valori au parte de o mai mare emfază şi sunt mai bine articulate (de exemplu, loialitatea faţă de un grup,
libertatea de expresie sau spiritul de aventură), iar altele sunt mai vagi sau mai neinteresante (de exemplu,
conştiinciozitatea, disciplina, loialitatea sau toleranţa). Nici măcar calitatea învăţământului, propria devenire
sau motivaţia pentru muncă (în sensul învăţăturii) nu mai reprezintă o valoare importantă pentru licean atât
timp cât şi sistemul concurenţial pentru accederea în învăţământul superior nu mai există sau, în cel mai bun
caz, este extrem de atrofiat de mercantilism şi interese pe care le percepe şi adolescentul.
Prinşi între două identităţi, între ipostaza copilului şi aceea a adultului, căutându-şi propria identitate,
în drumul lor către maturizare adolescenţii vor răspunsuri la o serie de întrebări mărunte din punctul de vedere
al adultului, dar extrem de tulburătoare pentru ei, răspunsuri pe care nu le caută la părinţi sau la rude, ci la
prietenii de la şcoală sau din cartier, la eroii din revistele la modă pe care le citesc, la vedetele mai mult sau
mai puţin autentice promovate de mass-media. În societatea actuală, supusă unui ritm rapid de dezvoltare, pe
lângă provocările determinate de trecerea prin această vârstă a contradicţiilor, apar alte provocări impuse de
lumea contemporană. Astfel, probleme legate de aspectul exterior (cum mă îmbrac, ce se poartă), de
comunicarea cu adulţii, de drepturi şi responsabilităţi, de preocupări pentru viitoarea carieră, de succesul sau
insuccesul şcolar, de întâlnirile sentimentale, de independenţă şi autonomie, de integrarea într-un grup etc. se
asociază cu schimbări ale mentalităţii societăţii şi acestea vor influenţa pozitiv sau negativ dezvoltarea
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adolescentului: banii, situaţia materială a familiei care poate avea un rol important în evoluţia spirituală a
tânărului, ducând nu numai la obţinerea unor avantaje materiale, ci şi la abordarea unei anumite atitudini a
tânărului faţă de cei din jur; armele pot deveni un punct de atracţie pentru unii adolescenţi care pot încerca să
exercite control asupra celorlalţi prin forţă; băutura, la modă la toate petrecerile adolescenţilor; drogurile şi
substanţele etnobotanice devenite cu adevărat o problemă în şcoala românească actuală; fumatul,
homosexualitatea, internetul, sinuciderea, tatuajele şi body-piercing-ul, violenţa şi agresivitatea, toate
constituie doar o parte dintre factorii care pot influenţa evoluţia tânărului în această perioadă şi pot avea
consecinţe în viaţa lui ulterioară, punându-şi amprenta asupra întregii lui vieţi.
Despre conflictul între generaţii s-a vorbit dintotdeauna, existând mereu o prăpastie între adolescenţi şi
generaţia adultă. Totuşi, se pare că în societatea actuală acest fenomen s-a acutizat, poate şi datorită faptului
că lumea s-a schimbat într-un ritm atât de rapid în ultimele decenii, încât generaţia adultă, respectiv vârstnică,
nu mai face faţă schimbării, iar tinerii le reproşează deseori că nici măcar nu încearcă să-i înţeleagă, pentru că
se consideră atotştiutori, le dictează cum să se îmbrace, cum să trăiască sau să gândească, ce să le placă şi ce
nu. Dacă în foarte multe familii cu adolescenţi apar probleme de comunicare, pe de altă parte trebuie spus că
nici relaţia şcolii, a profesorilor cu noul tip de adolescent nu este una mai bună şi asistăm la dificultăţi majore
atât din partea familiei, cât şi a şcolii în educarea noilor generaţii. Deseori, profesorii aud de la părinţi: „Nu
mai am ce să-i fac”; „Nu vedeţi că e cu un cap mai înalt decât mine?”; „Eu îl trimit la şcoală, nu ştiu de ce nu
ajunge la ore şi unde stă atâta timp”; „Vine cu 2-3 ore mai devreme acasă şi spune că nu s-au făcut ore, ba că
nu au venit profesorii la ore” etc. Minciuna nevinovată este tipică adolescentului şi de multe ori el minte pentru
că există probleme de încredere între el şi părinţi, dacă nu pornim de la ideea că tânărul este un mincinos
patologic. Tânărul preferă să mintă atunci când se teme de reacţia părintelui şi se supune riscului de a fi prins
cu minciuna, dar nu va spune adevărul asumându-şi astfel consecinţele, mai ales că este sigur că e puţin probabil
să fie prins. Dacă părinţii ar recunoaşte faptul că adolescentul minte mai ales din teamă şi ar încerca să
construiască o relaţie bazată pe încredere, în care adevărul să fie mai important decât pedeapsa, probabil că
multe dintre problemele cu care se confruntă tinerii s-ar rezolva mult mai uşor.
Atâta vreme cât adolescenţilor li se va impune un mod de viaţă într-un fel autoritar („Aşa era pe vremea
mea”, „Bagă-ţi minţile în cap”, „Când o să fii la casa ta atunci o să faci ce vrei, acum faci ce-ţi spun eu”, „Mai
întâi şcoala şi apoi distracţia”, „Noi facem multe sacrificii pentru tine şi tu aşa ne răsplăteşti” etc.) cu siguranţă
vor respinge toate normele de conduită pe care cei mari se străduiesc să le impună şi, din păcate, mulţi dintre
ei o pot apuca pe căi greşite, distrugându-şi viaţa şi viitorul din convingerea că aşa îşi pot pedepsi părinţii.
Cedând presiunii unui grup sau încercând să se integreze într-un grup, pleacă de la ore, fură din casă bunuri şi
bani, îşi cumpără băutură, ţigări sau droguri/etnobotanice, devin violenţi la şcoală pentru că aici îşi pot
manifesta furia, nemulţumirea, insatisfacţiile, devenind uneori de necontrolat, intimidând şi terorizând de cele
mai multe ori pe cei mai mici sau mai slabi, dar nu în puţine cazuri chiar pe profesori.
39

În acelaşi timp, să nu uităm că există părinţi care înţeleg greşit conceptul de încredere în propriii copii
sau care aleg răul cel mai mic. Astăzi este la modă ca adolescentul să facă şcoala de şoferi încă din clasa a XIIa sau chiar a XI-a, adică din momentul în care a împlinit 18 ani. Este o modalitate de manifestare a încrederii
din partea părinţilor, dar cu consecinţe pe care le vine greu apoi să şi le asume. Pentru orele de „şoferie” şi
examenele pentru obţinerea permisului de conducere, examen care rareori se ia „din prima” tinerii lipsesc de
la ore, de data aceasta în mod motivat şi cu acordul părinţilor care, imediat după aceea, le pun la dispoziţie
maşinile cu care vor veni la şcoală spre a impresiona pe toată lumea cu noua lor performanţă. Lipsa de
experienţă în condusul maşinii presupune însă şi asumarea unor consecinţe, de la accidente uşoare în care
părinţii vor mai scoate nişte bani din buzunare pentru a repara maşina avariată până la accidente grave în care
aceiaşi tineri teribilişti îşi pierd viaţa sau se transformă fără voie în criminali.
Pe de altă parte, există părinţi care le cumpără adolescenţilor ţigări pentru că s-au apucat de fumat în
grupurile pe care le frecventează, şi, deşi nu au dorit acest lucru pentru copiii lor, faptul este consumat şi în
calitate de „educatori” le alimentează acest viciu, fără a încerca să aplice principiul „Învăţul are şi dezvăţ”. De
altfel, bine intenţionaţi în acţiunile lor, aceşti părinţi pornesc de la ideea că ei „n-au avut” şi sunt capabili de
orice sacrificii pentru a-şi mulţumi copiii. Iar dacă ceva merge rău, atunci de vină nu este decât şcoala,
percepută ca unicul topos în care se face educaţie! Ca educatori nu ne rămâne decât să ne întrebăm retoric:
Care mai este rolul şcolii şi al profesorilor în formarea spirituală a tinerei generaţii câtă vreme familia le cultivă
alte valori decât cele fireşti?
Pentru ca şcoala să cultive “destoinicirile intelectuale”, ea ar trebui să ştie atât cum să o facă prin curriculum,
pedagogie, resurse şi politici înţelepte dar şi care sunt “destoinicirile” fiecărui copil care îi intră pe poartă.
Şcoala, universitatea, părinţii, organizaţiile non guvernamentale şi partidele trebuie să se pună de acord asupra
direcţiei spre care să se îndrepte societatea românească, să creeze cadrul necesar astfel încât copiii de astăzi să
simtă “trebuinţa de a învăţa toată viaţă” pentru propria desăvârşire şi a României devenire şi participare la
progresul şi prosperitatea umanităţii.
De la Aristotel încoace, care avea dilemele menţionate la începutul articolului, şi până în ziua de astăzi,
întrebările despre rolul şi scopul educaţiei viitorelor generaţii transcend graniţe şi perioade istorice. Provocarea
pentru noi astăzi este de a căuta şi încerca să creeam o lume mai bună cu materialul avut şi în contextul social,
uman, istoric şi geografic contemporan al României.
Şcoala, ca instituţie socială educativă, este locul unde se întâlnesc tineri din medii sociale diferite, este
locul care preia problemele şi tensiunile familiale, conflictele şi dilemele societăţii în general. Ne referim,
desigur, la şcolile de stat, nu la cele particulare sau la acelea la care nu orice elev are acces, unele dintre şcoli
funcţionând ca nişte spaţii închise. Şcoala înseamnă şi respectarea unor norme prevăzute în regulamentul
şcolar, norme pe care din instinct tinerii le resping, le încalcă, se revoltă împotriva lor. Nu este de mirare,
aşadar, că micile acte de indisciplină şi neglijare a unor reguli de conduită se transformă la un moment dat în
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agresivitate, în violenţă. Suntem cu toţii conştienţi de faptul că mass-media promovează în mod frecvent
comportamente agresive, indecente, vulgare. Şi totuşi, chiar dacă acestea nu ar mai fi mediatizate, şcoala tot ar
putea rămâne locul unde se exprimă violenţa, pentru că asemenea comportamente sunt simptome ale unei
patologii sociale influenţate de mai mulţi factori: probleme în funcţionarea familiei, presiunea grupului din
care tinerii fac parte sau în care doresc să acceadă pentru a se simţi importanţi şi apreciaţi, amestecarea valorilor
cu nonvalorile, lipsa unei educaţii parentale adecvate etc. În societatea consumeristă în care trăim, societate
care promovează banul, prosperitatea financiară dobândită pe căi obscure, nonvalorile capătă statut de valori
autentice şi se numesc „vise”, „idealuri” (maşina bengoasă, vila, iubitul celebru, excursiile exotice, statutul de
vip etc.), modelele de reuşită socială sunt interpreţii de manele sau super-galacticii fotbalişti.
De aceea, la şcoală nu se mai vine cu plăcere, din acelaşi motiv elevii găsesc orele plictisitoare şi le
consideră timp pierdut, de aceea pleacă de la ore şi preferă să-şi petreacă timpul prin cluburile la care au acces
prin banii cu care îi alimentează părinţii, iar când rămân totuşi la ore, o fac pentru socializare, pentru a expune
opulenţa situaţiei materiale părinteşti, pentru a-şi exprima rivalitatea sau invidia prin reuşita socială expusă
public. Idealurile sociale de altădată promovate de şcoală nu mai au ecou, modelele prezentului fiind mult mai
puternice şi mai adânc înrădăcinate în sufletele tinerilor de astăzi.
Totuşi, trebuie spus că nu toţi adolescenţii se aliază tablei de nonvalori a societăţii moderne. Avem încă
elevi care, supuşi aceluiaşi ritm de dezvoltare a societăţii şi aceloraşi provocări, nu se lasă convinşi de
elementele subculturii, ci reuşesc să discearnă între bine şi rău, între valoare şi kitsch, între adevăr şi minciună,
între adevăratul ideal de viaţă şi „visul” uşor de obţinut prin bani sau aspect fizic. Poate părea surprinzător, dar
există tineri care nu agreează nici manelele, nici aşa-zisele şlagăre, ci preferă muzica veche, a anilor ’70-’80,
există tineri atraşi de muzică clasică sau simfonică, de pictură sau sculptură, de teatru, de literatură. Și există
tineri preocupați cu adevărat de viitorul lor, tineri care au deja un ideal încă de pe băncile liceului, tineri care
și-au creat deja un plan minuţios pentru a-şi atinge ţelurile. Iar aceşti tineri nu provin numai din şcolile elitiste
rămase fidele educaţiei, ci şi din şcolile care se confruntă cu probleme grave de recuperare a copiilor cu risc de
abandon şcolar, cu acte de agresivitate sau violenţă şi pentru care principala problemă o constituie, de fapt,
recuperarea socială, nu cea didactică sau academică.
În ciuda tuturor provocărilor impuse de lumea actuală, preocuparea permanentă a profesorilor rămâne
aceea de a-i învăţa pe adolescenţi să gândească atunci când sunt puşi în faţa unei alegeri care presupune
comportamente extreme sau de risc, să înţeleagă că viaţa este importantă şi fragilă, să renunţe la principiul „E
viaţa mea şi fac ce vreau cu ea”. Printr-o bună comunicare, prin deschiderea către lumea lor şi a problemelor
cu care se confruntă, a frământărilor pe care le trăiesc, totul devine posibil. Implicarea tinerilor cu probleme de
comportament, cu risc de abandon în activităţile extraşcolare organizarea unor dezbateri privind alcoolul,
fumatul, traficul de persoane, sexualitatea, drogurile sau noile dependenţe (Internetul, calculatorul), toate, în
definitiv, provocări ale lumii contemporane, pot preveni şi combate comportamentele de risc. Dacă şcoala,
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poliţia, biserica, diferite organizaţii nonguvernamentale naţionale şi europene iniţiază deja astfel de acţiuni
pentru a veni în sprijinul tinerilor, rămâne de văzut care ar fi aportul părinţilor în educarea propriilor copii.
Sperăm că nu doar acela de a nu se opune participării copiilor la astfel de activităţi, pentru că, să nu uităm,
primii paşi spre educaţie se fac în familie.
Cum să facem acum, când harta etnică şi chiar socială a Europei unite se tot schimbă, să ne păstrăm identitatea
şi valorile naţionale și să le adăugăm valorilor internaţionale? Să ne găsim un loc şi o direcţie.
În întreg continentul european, încă de la începutul secolului XIX, dar mai ales după mijlocul său, au apărut
politici generale, naţionale de învăţământ cu programme şi pedagogii menite să se răspândească în toate
colţurile societăţilor.
Nici România nu a fost mai prejos – personalităţi cum ar fi Spiru Haret, Onisifor Ghibu, Vladimir Ghidionescu,
Emil Brândză, Ştefan Barsanescu, Dimitrie Gusti, contribuind enorm la promovarea atât a valorilor româneşti
dar şi la integrarea celor universale în cultură noastră. Recomandăm celor interesaţi lucrarea profesorului Ion
Albulescu de la Cluj, “Istoria pedagogiei româneşti”.
În perioada contemporană, globalizată, super-tehnologizată şi foarte dinamică în ceea ce priveşte piaţa muncii,
ţările care au reuşit să creeze schimbări majore şi benefice pentru învăţământ au avut câteva lucruri în comun
în politicile lor educaţionale.
Astfel, experienţa reformelor din ţări că Polonia, Coreea de sud, Finlanda, Singapore, Canada, Estonia sau
Australia, şi aici trebuie avute în vedere şi experienţele negative, arată că există trăsături comune ale drumului
către succes care ar putea fi sintetizate într-un “decalog” pe care România l-ar putea urma în dorinţa ei legitimă
de a-şi decide propriul destin prin generaţiile viitoare. Astfel, este necesară:
Crearea unei viziuni de ţară pentru educaţie şi învăţământ pe termen lung. Finlanda de exemplu, are ca scop ca
“prin educaţie de nivel înalt, ţara să poată sta mai departe de influenţele marilor puteri, astfel păstrându-şi
identitatea”; Singapore a avut “trecerea de la lumea a treia la lumea întâi “iar în ultimii zece ani se concentrează
pe menţinerea la acest nivel.
Stabilirea de standarde ridicate şi deci, de aşteptări de la toţi elevii şi de la toate şcolile.
Egalitatea de şanse pentru toţi copiii.
Pregătirea viitorilor profesori ar trebui să se facă în colaborare directă și verificabilă între universităţi şi şcoli,
cu practică la şcoli – parte din cerinţele pentru acordarea diplomei.
Alinierea curriculei pentru clasele 0-12 şi necesitatea coerenţei în implementarea ei la nivel de clasă, cu
asigurarea spijinului material. Acesta este un punct foarte vulnerabil al situaţiei actuale, căci documentele
existente separă pedagogia de curriculă, aceasta din urmă devenind doar o înşiruire de conţinuturi. Se
perpetuează la catedră idea că cea mai importantă misiune a dascălului este transmiterea informaţiei, iar
pedagogia şi metodica sunt doar nişte decoraţiuni ulterioare.
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Motivarea şi implicarea elevilor în întreg procesul şcolar (excursii, ore după şcoală, sport organizat, activităţi
artistice, etc). La acest capitol s-au făcut progrese foarte bune în ultimii ani.
Clarificarea responsabilităţilor şi folosirea lor pentru dezvoltare şi iniţiative. Cine scrie curricula, cine o
verifică, de câte nivele de inspecţie este nevoie. De notat că în multe ţări, acreditările şi evaluările se fac în
proporţie de 80%, intern. Inspectorii au ca misiune principal sarcina de a verifica dacă ceea ce şcoala a evaluat
este adevărat şi de a-i ajuta pe cei ce au nevoie să se îmbunătăţească prin recomandări specifice.
Eficientizarea folosirii resurselor
Crearea unui “portret de caracter”, aşa cum îl numea Simion Mehedinţi, al elevului. Să ne punem de accord
asupra trăsăturilor de character pe care ar trebui să le aibă un elev al societăţii româneşti contemporane şi, mai
ales viitoare, într-o lume globalizată. Cu ce poate contribui caracterul viitorului cetăţean român la bagajul
umanităţii?
Conectarea la practicile educaţionale de success în contextual
Orice generaţie de liceeni adolescenţi are propriul ei sistem de valori şi încearcă să se adapteze
„spiritului vremii”. Unele dintre valori rămân constante de la o generaţie la alta, altele se modifică mai mult
sau mai puţin. Ce rămâne însă la fel, pentru toţi adolescenţii, este nevoia lor de a se înţelege pe sine, de a-şi
căuta un loc în societate şi de a-şi exprima propriile dorinţe. Unii reuşesc şi alţii nu. Unii adoptă calea studiului
şi a perseverenţei, iar alţii adoptă căi mai facile. Comportamentele unora frizează absurdul şi ridicolul, iar alţii
preferă consecvenţa şi un anumit spirit de sacrificiu. Ce rămâne este veşnica lor căutare şi permanenta lor
nerăbdare de a deveni adulţi: responsabili sau nu ! Fără îndoială că adolescentul român de astăzi trăieşte sub
ameninţarea multor dileme, silit să se adapteze la o diversitate de impulsuri venite dinspre o societate încă în
căutare de repere morale. Este sarcina educatorilor de a umple măcar o parte din golul acesta şi de a le oferi o
alternativă pozitivă pentru viitorul lor.

Modernism în predarea limbii și literaturii române
Prof. BLÎNDU Lavinia – Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru” Tg-Jiu
Justificarea studierii limbii şi literaturii române vizează modul în care aceasta este percepută de către
vorbitorii ei, ea reprezentând un ,,acasă” spiritual, limba maternă fiind calea prin care articulăm lumea,
articulare care aduce laolaltă unicul şi universalul. Abordarea disciplinei dintr-o perspectivă modernă implică
formularea a trei categorii distincte de obiective, subsumate lui ,,a şti”, ,,a şti-să-faci” şi ,,a înţelege”. Studiile
recente propun centrarea demersului didactic asupra proceselor cognitive superioare, conturând conceptul de
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,,curriculum al proceselor” şi consideră comunicarea orală, lectura şi redactarea drept modalităţi de a învăța.
Coordonatele fundamentale ale viziunii actuale sunt reprezentate de competenţa de comunicare şi de
competenţa culturală. Obiectivele axate pe formarea competenţelor de comunicare vizează două aspecte
complementare: formarea capacităţilor de comunicare (comprehensiunea şi producerea de text scris şi oral) şi
asimilarea de cunoştinţe metalingvistice. ,,Figurile” centrale ale didacticii lecturii devin astfel cititorul şi
strategiile de constituire a sensului. Informată de principiile pedagogiei active, noua orientare este expresia
spiritului timpului, manifestat prin ,,insistenţa, devenită aproape obsesivă, asupra momentului lecturii, al
interpretării, al colaborării sau cooperării receptorului”1. În triada autor-text-receptor, studiul literaturii române
după modelul dezvoltării personale privilegiază destinatarul, lectorul, adică elevul. Acesta este stimulat să
participe la demersul hermeneutic, învestind cu sens textul. Interpretarea acestuia nu se rezumă la competenţa
de a interpreta un text sau altul, ci vizează un model de înţelegere care oferă posibilitatea de a transfera
cunoştinţele de la un text la altul. Metodele folosite urmăresc să incite elevul la lectură, cărţile facilitându-i
cunoaşterea de sine şi a lumii în care trăieşte. Metodele active utilizate cu predilecţie sunt: jurnalul dublu,
reflecţia, lucrul în echipă, sinectica, triada VAS, scrierile reflexive, lectura predictivă, jocul de rol şi portofoliul.
Apelând la metode precum triada VAS sau redactarea unui jurnal, profesorul îi facilitează elevului
interiorizarea textului, a mesajului transmis, îl ajută să realizeze conexiuni, asociaţii între text şi experienţa de
viaţă. Învăţarea experienţială este un prilej de a organiza ateliere de creaţie, în care, pornind de la anamneză,
elevul reconstituie realul trăit, care devine unul povestit, creând o lume paralelă celei reale.
Abordarea literaturii din perspectiva modelului lingvistic presupune utilizarea unor tehnici şi metode de
studiere a textului care îşi relevă semnificaţia printr-o analiză a relaţiei dintre forma lingvistică şi mesajul
textului nonliterar/literar. Acest model valorifică gramatica textului, teoria enunţării, insistând pe identificarea
destinatarului şi a emiţătorului, pe circumstanţele spaţio-temporale. Domeniul actual al didacticii literaturii se
caracterizează prin coexistenţa a două orientări: una influenţată de teoriile imanentiste ce descriu ,,textul”, iar
cea de-a doua este informată de teoriile lecturii, teorii care se raportează la orizontul de aşteptare al cititorului.
Alina Pamfil, în Literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, propune un model didactic
focalizat asupra cititorului şi textului, trăsăturile distinctive ale acestuia constând în caracterul explicit şi
procesual al scenariilor didactice. În cadrul pedagogiei lecturii, comprehensiunea şi interpretarea numesc două
moduri diferite de

cuprindere a sensului textului, realizate prin lecturi diferite: comprehensiunea este

cuprinderea textului din interiorul lumii lui şi aparţine privirii inocente, iar interpretarea este cuprinderea
textului din exterior şi aparţine privirii critice. Relatarea unor întâmplări personale se găseşte, în didacticile
străine, sub denumirea de naraţiune personală şi reuneşte texte diverse, precum amintirile, mărturiile, jurnalul
şi autobiografia. Jurnalul personal este un text care îi permite elevului să retrăiască întâmplări variate şi să se

1

Umberto Eco, Limitele interpretării, Ed. Pontica, Constanţa, 1996, p. 20.
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raporteze la ele prin redarea trăirilor şi gândurilor şi prin analiza reacţiilor. Jurnalul de lectură oferă un alt tip
de experienţă, aceea a lecturii, manifestată în reacţiile emoţionale şi în reflecţiile provocate de întâlnirea cu
cartea. Autobiografia imaginară este forma textuală hibridă ce îmbină scrierea imaginară cu cea reflexivă. În
centrul textului se poate afla elevul însuşi sau un personaj preferat; în ambele cazuri discursul are valoarea unei
mărturii indirecte şi permite ,,autorului” posibilitatea de a se cunoaşte. Predarea literaturii necesită
interactivitatea, actul lecturii presupunând întâlnirea a două lumi, a două subiectivități, raportare la cotidianul
elevului, înțelegerea și interpretarea textului fiind etape esențiale în studiul literaturii. Didactica literaturii
valorifică triada Știu – Vreau să știu – Am învățat, cele trei etape corespund modelului interactiv de predareînvățare. Grila de control în receptarea textului literar, promovată de Alina Pamfil în Didactica literaturii.
Reorientări, relevă dimensiunea activă a lecturii (prelectură, lectură, postlectură). Acestă grilă presupune
următoarele etape:
Pregătește-te de lectură!
Citește titlul, răsfoiește cartea și anticipează conținutul pornind de la elementele paratextuale! Optează pentru
un mod de lectură (descoperire, evadare, divertisment)! Alege o strategie de lectură (jurnal de lectură, fișa de
lectură)!
Înțelege textul! Ce spune textul? Care este conținutul acestuia?
Citește integral textul! Încercă să reprezinți lumea textului și să-i identifici substanța! Numește experiența pe
care ai trăit-o! Redă, prin rezumat, conținutul textului! Sintetizează, în câteva enunțuri, problematica textului!
Analizează textul! Cum spune textul ceea ce spune? Prin ce modalități lingvistice, textuale și discursive sunt
transmise mesajele operei?
Identifică genul căruia îi aparține textul! Amintește-ți elementele specifice genului și descrie fiecare element
în parte! Explică rolul limbajului și al arhitecturii textuale în exprimarea trăirilor, ideilor!
Interpretează textul! Despre ce vorbește textul?
Construiește semnificația textului și susține-o prin argumente! Formulează și alte teze interpretative! Discută
tezele cu ceilalți colegi! Consultă critica literară cu privire la semnificațiile textului! Identifică viziunea despre
om și despre lume pe care o transmite textul!Stabilește în ce măsură semnificațiile și viziunea sunt consonante
cu valorile lumii în care trăiești!
Abordarea textului literar conform grilei de mai sus necesită implicarea elevilor, capacități de analiză
și interpretare, precum și gândirea critică, în special în actul interpretării. Eficiența este redusă în cazul elevilor
definiți prin analfabetism funcțional sau în cel al elevilor care preferă lectura unor texte despre textul literar,
variantă promovată în mediul virtual.
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Dacă e comunicare, să fie asertivă!
Prof. BOBOC Mariana - Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Petroșani
Prof. Ana Maria CERCEL - Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Petroșani
”Principala problemă în ce priveşte comunicarea este iluzia că ea a avut loc”.
citat de Albert Einstein
De ce comunicăm?
Omul trăieşte în societate … este înconjurat de oameni cu care vine în contact

Medicii şi

psihologii ne sfătuiesc să avem relaţii bune cu alţii în primul rând pentru propria noastră bunăstare ,
pentru sănătatea noastră. O persoană paşnică , altruistă, care se gândeşte şi la binele altora şi este
preocupată de binele altora este o persoană mai veselă şi sănătoasă.
Egoismul , dimpotrivă conduce la probleme ale inimii , la stres şi nelinişte.CT în familie , la şcoală
, la locul de muncă , pe stradă , oriunde
Comunicarea este un element fundamental al existenţei umane. Comunicând, putem transmite şi
recepţiona informaţii.
Să nu uităm însă că, pentru a realiza un proces de comunicare şi informare eficient, sunt necesare
ascultarea activă, înţelegerea mesajului transmis, interpretarea limbajului nonverbal şi susţinerea conversaţiei.
Pentru a comunica corect şi eficient, trebuie să respectăm doar două - şi foarte simple - reguli de bază:
să transmitem mesajul clar şi concis, şi să ascultăm activ pentru a înţelege mesajul transmis de celălalt. Iar
pentru ca şi informarea să fie corectă şi eficientă, este necesar să avem un comportament şi o comunicare
asertivă.
Potrivit psihologilor, asertivitatea este cea mai eficientă modalitate de soluţionare a problemelor
interpersonale. Reprezintă capacitatea de a comunica în mod direct sentimentele, emoţiile şi gândurile fără a
leza integritatea şi drepturile celorlalţi.

Stiluri de comunicare
Stilul non-asertiv (atitudinea de fugă pasivă) – tendința de a se ascunde, de a fugi mai degrabă decât
de a-i înfunta pe alții. Se poate manifesta astfel:
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printr-un exces de amabilitate și conciliere,
prin tendința de a amâna luarea unei decizii (adesea chiar prin imposibilitatea de a lua o decizie),
teamă maladivă de a nu fi judecat de ceilalți,
supărare resimțită în cazul unui eventual eșec.
Pentru a evita aceste lucruri individul preferă să se supună hotărârii celorlalți, însă această dorință nu
exclude apariția sentimentelor de ciudă, mânie mocnită sau ranchiună.
Stilul agresiv (atitudinea de atac) – tendința de a fi mereu în față, de a avea ultimul cuvânt, de a se impune cu
orice preț, indiferent dacă sunt lezate sau supărate alte persoane. Acest stil de comunicare se poate manifesta
astfel:
pentru a domina, persoana se folosește de orice mijloc (de exemplu, îi contrazice pe ceilalți, îi umilește, are
atitudine sau comportament șocant, este răzbunător, își asumă riscuri excesive),
această atitudine stimulează agresivitatea și antipatia partenerilor și are ca efect, pentru persoana în cauză,
sentimentul de a nu fi iubită, respectată și apreciată de ceilalți – aceste lucruri sporesc agresivitatea. Practic
vorbim despre un cerc vicios al agresivității.
Stilul manipulator (atitudinea de manipulare) – reprezintă preferința individului pentru un rol de culise,
tendința de a aștepta momentul potrivit pentru a ieși la lumină și pentru a se pune în valoare. Apare tendința de
a căuta intenții ascunse în spatele oricăror afirmații ale celorlalți. Se poate manifesta astfel:
persoana evita să spună deschis ceea ce gândește,
își schimbă opiniile în funcție de cele ale interlocutorului,
îi place să fie în jurul persoanelor puternice (lucru ce apare ca o compensare pentru propriile slăbiciuni) sperând
să obțină beneficii,
urmărește ca ceilalți să facă ceea ce și-ar dori individul să facă, dar acest lucru să nu presupună confruntări
deschise,
joacă roluri diverse ca semn al insuficientei maturizări sociale, sau a unui statut social slab, precar,
nesatisfăcător,
se tem de judecata celorlalți și de marginalizare.
Stilul asertiv (atitudinea constructivă) – reprezintă capacitatea de autoafirmare, de exprimare onestă, directă și
clară a opiniilor și a drepturilor proprii, fără agresivitate și fără a-i leza pe ceilalți.
Se manifestă astfel:
subiectul are capacitatea de a-și urmări propriile interese, fără a încălca nevoile celorlalți,
știe să asculte și este dispus să se facă înțeles,
se bazează pe propriile forțe în atingerea obiectivelor,
această atitudine permite atingerea scopurilor propuse fără a provoca resentimente din partea celorlalți și, de
cele mai multe ori, persoana reușește să câștige simpatia acestora.
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Ce poţi face pentru a avea un comportament şi o comunicare asertivă?
• exprimă-te clar şi concis;
• evită să fii sarcastic;
• evită să faci generalizări;
• evită să foloseşti etichete;
• cere feed-back;
• evită comportamentul agresiv;
• evită reacţiile impulsive;
• evită monopolizarea discuţiei;
• evită să faci presupuneri.

Surse:
http://www.andyszekely.ro/comunica-asertiv-nu-agresiv/
http://www.didactic.ro/materiale/124201_blocaje-i-bariere-n-comunicarea-didactic
http://comunicareeficienta.com/
http://www.psychologies.ro/anchete-si-dosar/familie-copii-anchete-si-dosar/copiii-sunt-supusi-la-diverseforme-de-violenta-2074068
http://www.mediafax.ro/social/violenta-verbala-si-fizica-abuzul-emotional-excluderea-copiilor-asociatefenomenului-bullying-11728299
http://www.imparte.ro/Ajutor/Protectia-copilului/Violenta-verbala-si-efectele-ei-asupra-copiilor-251.html
http://www.copilul.ro/copii-3-6-ani/dezvoltare/Comunicarea-asertiva-la-copii-a7806.html

Activizarea elevului prin utilizarea jocului didactic
Prof. înv. primar BOLOG Rodica - Școala Gimn. I. D. Sîrbu Petrila
Rolul formal al şcolii derivă din faptul că prescrie reguli şi norme, sancţionează conduite individuale
prin raportare la regulament, dar dezvoltă şi relaţii de preţuire, simpatie, antipatie, alegere sau respingere între
elevi sau elevi şi învăţător.
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În acest cadru, elevul îşi doreşte satisfacerea aspiraţiilor personale (obţinerea succesului, a stimei
colegilor), iar pe de altă parte trebuie să răspundă solicitărilor, să se integreze în grup. A investi încredere şi
respect în cei cu care înveţi împreună înseamnă dobândirea capacităţii de colaborare, înseamnă un câştig pentru
fiecare elev, dar şi pentru instituţia educativă.
Impregnarea cu joc a unora din activităţile instructiv-educative au contribuit la socializarea copilului,
la sensibilizarea cerinţelor sociale potrivit puterii de gândire şi înţelegere a şcolarilor mici.
Jocul este o activitate de o vârstă cu omenirea. Ca activitate umană specifică, jocul în general
îndeplineşte multiple funcţii : de creativitate, de distracţie, de petrecere plăcută a timpului liber, funcţii esenţiale
de modelare şi formare a personalităţii.
Jocul este modul de existenţă a copilului, e lumea sa de ficţiuni şi simboluri, cu profunde semnificaţii pentru
dezvoltarea lui.
Jocul este „o instituţie a poporului de copii” cum spunea subtil şi sugestiv Jean Chateau.
Jocurile intelectuale (cu imagini, cuvinte, de perspicacitate) contribuie la asimilarea experienţei, la dezvoltarea
operaţiilor gândirii, limbajului, imaginaţiei. În genere, toate categoriile de joc contribuie la exersarea
elementelor de conştiinţă şi conduită morală.
Rezultatele cercetărilor arată că jocul cu roluri este deosebit de sensibil la tot ce reprezintă sfera
activităţii umane, a muncii şi raporturile dintre oameni şi că tocmai această latură a activităţii constituie
principalul conţinut al rolului pe care şi-l asumă copilul.
Jocul este chemat să dezvolte dragostea faţă de muncă, sentimentul de dragoste faţă de oameni,
colegialitate, cooperare, prietenie.
Lucrarea descrie în detaliu tipuri de jocuri utilizate în cadrul lecțiilor, la diferite discipline. Acestea au
fost folosite fie pentru realizarea feed-back-ului, fie în alte momente ale activităţilor. Pentru exemplificare am
ales următoarele:
„VREAU ŞI EU UN ROL!”
Tipul: joc de rol
Mod de organizare: pe grupe
Regula: Interpretează cât mai bine rolul!
Obiectiv: să interpreteze un anumit rol prin cântec, mişcare etc.
Desfăşurare: Elevii primesc / îşi aleg roluri diferite dintr-un text, cântec etc. pe care le vor interpreta în faţa
colegilor. Vor îmbina elementele de mişcare cu textul şi melodia, mişcările fiind subordonate direct
conţinutului.
Se mobilizează fie întreaga clasă, fie doar un grup de elevi, ceilalţi având altă sarcină (de recunoaştere, de
creaţie, de completare etc.).
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Educaţie muzicală: Intonează pe roluri cântecul „Căsuţa din pădure”, îmbinând unitar elementele de mişcare
cu textul şi melodia; poate fi folosit şi la ştiinţe când se discută despre animale sălbatice / domestice şi mediul
lor de viaţă.
Limba română: dramatizarea schiţei „Vizita” de I.L.Caragiale, cu variante diferite pentru comportarea lui
Ionel din momentul ieşirii sale pe hol;
Educaţie plastică: Mimează starea sufletească pe care o transmite culoarea de pe jetonul ales.
Educaţie civică: Alege-ţi prietenul dintre personajele prezentate în textele pe care le prezintă colegii tăi,
analizând comportamentul fiecăruia şi motivând alegerea:
„- Nu fi supărat, Radule! Vino la mine acasă în fiecare zi şi vom învăţa împreună înmulţirea, îi spune Gelu.”
„Andrei, antrenându-se singur, nu a mai avut timp să înveţe, iar a doua zi nu a ştiut să povestească lecţia.”
„ În ultima secundă, sări pe scară şi apoi în vagon un băiat. Îşi făcu loc cu coatele şi se repezi spre singurul loc
liber, purtând în dreptul lui tăbliţa: «Rezervat pentru invalizi».”
„Florin şi-a aşteptat rândul şi a rostit politicos:
- Vă rog să-mi daţi un bilet la spectacolul de acum!”
„Boierul îl îmbrâncea şi-l lovea pe ţăran ca să se aşeze în genunchi în faţa lui.”
„Cocostârcul o vede şi îi înţelege teama. I se pare atât de mică, atât de neînsemnată, că, de la o vreme, parcă o
pierde din ochi în fundul apei şi nici n-o mai zăreşte. Ridică piciorul, o păşeşte dispreţuitor şi trece măreţ mai
departe.”
„Iliuţă nu ştia altceva să facă decât să se tolănească prin pădure, să strângă mure şi să doarmă cât era ziua de
mare…”
„De ce m-ai prins în pumnul tău,

Copil frumos, tu nu ştii oare

Că-s mic şi eu şi că mă doare?
De ce mă strângi aşa de rău?
Opţional „Literatură pentru copii”: elevi costumaţi adecvat prezintă monologuri ale unor personaje studiate,
ceilalţi urmând să le recunoască (Recunoaşteţi personajul!);
„CUM E BINE ?”
Tipul: joc de discriminare
Mod de organizare: pe grupe / individual
Regula: Alege forma corectă!
Obiectiv: să aleagă din mai multe exemple doar formele corecte, conform cerinţei
Desfăşurare: Se dau liste cu diferite forme, din care copiii le vor alege pe cele corecte, tăind cu o linie formele
greşite.
Limba română: Alege forma corectă a cuvintelor:
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înnorat – înnorat

cincisprezece - cinsprezece

înodat – înnodat

optisprezece - optsprezece

înotat – înnotat
înăuntru – înnăuntru

al milionulea – al milionelea
amândurora – amândoura

Matematică: Încercuieşte rezultatul corect:
70 x 2 = 140 , 130 , 120 ;
210 : 3 = 20 , 70 , 40;
Ştiinţe: Înlocuieşte informaţiile greşite, cu altele corecte:
„Este iarnă. Pământul este puternic luminat de Marte. Spre amiază, bufniţele zboară din creangă în creangă.”
Educaţie muzicală: Taie cu o linie toate notele care nu au o jumătate de timp:
Educaţie plastică: Scoate din cutia de culori toate culorile care nu sunt reci.
Opţional „Cum circulăm?”: Încercuieşte din listă numai semnele de avertizare.
Opţional „Literatură pentru copii”: Extrage din listă doar personajele din basme care au puteri supranaturale.
„GRUPEAZĂ CONVENABIL!”
Tipul: joc de sortare şi grupare
Mod de organizare: pe grupe sau individual
Regula: Grupează după criteriu!
Obiectiv: să sorteze / grupeze materialele date conform criteriilor cerute;
Desfăşurare: Se dau jetoane / liste cu numere, cuvinte, imagini etc. Copiii vor alege şi grupe după criteriile
cerute.
Limba română: Grupaţi perechile de sinonime şi antonime din lista dată, pe două coloane.
Matematică: Grupaţi numerele care se împart exact la 2, 3, respectiv 5 din lista de numere de pe planşă.
Argumentaţi alegerea.
Ştiinţe: Grupaţi obiectele în funcţie de criteriile găsite pe jetoanele colorate şi

lipiţi-le pe suport (anexă).

Educaţie plastică: Sortează culorile principale şi cele binare din jetoanele primite.
Abilităţi practice: Alege, din materialele date, pe cele sintetice şi pe cele naturale. Grupează-le pe două
coloane.
Opţional „Cum circulăm”: Grupează indicatoarele rutiere pe categorii:
de avertizare

de informare

de obligare

de interzicere

Opţional „Literatură pentru copii”: Alege operele literare scrise în proză, respectiv în versuri din lista dată.
„PRIN MIŞCARE REPETĂM”
Tipul: joc de mişcare
51

Mod de organizare: colectiv
Regula: Mişcăm mâinile, picioarele, capul, trunchiul!
Desfăşurare: Copiii execută anumite mişcări, în funcţie de cerinţă.
Educaţie fizică
Obiectiv: să execute corect mişcarea braţelor, respectând ritmul.
T1: braţele îndoite, mâinile pe umeri;
T2: braţele sus;
T3: braţele lateral;
T4: braţele pe lângă corp.
Limba română:
Obiectiv: să coreleze anumite mişcări cu acţiunea sau starea (verbul):
Toţi copiii aleargă, scriu, cântă, tac, plâng, râd, dorm, citesc etc.
Matematică:
Obiectiv: să recunoască cifrele unităţilor, zecilor, sutelor din numerele date.
Bate din palme de câte ori auzi cifra 5 în număr.
Ridică braţele când cifra zecilor este 3.
Ştiinţe:
Obiectiv: să recunoască părţile principale ale corpului omenesc.
Toţi copiii:

ridică mâna dreaptă;
ridică piciorul stâng;
rotesc capul;
îndoaie trunchiul în lateral;
se apleacă.

Educaţie muzicală:
Obiectiv: să tacteze corect măsura de 2 timpi, cu ajutorul paşilor sau mersului cadenţat;
Cântaţi melodia „Dirijorul”, tactând fiecare timp cu un pas apăsat pe podea.
Abilităţi practice
Obiectiv: să realizeze o lucrare utilă din hârtie.
După executarea moriştii din hârtie, elevii vor ieşi în curte, unde vor alerga o lungime de teren
verificând dacă lucrarea funcţionează.
„JOCUL FIGURILOR GEOMETRICE”
Tipul: joc de creaţie
Mod de organizare: individual / în perechi
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Regula: Creează propoziţii, exerciţii, desene etc. folosind figurile geometrice.
Obiective:
- să folosească figurile geometrice în crearea unor desene, colaje;
- să creeze propoziţii, exerciţii, folosind figurile geometrice ca simboluri ale unor numere sau cuvinte.
Desfăşurare: Se dau jetoane cu figuri geometrice sau înlănţuiri ale acestora. Elevii îndeplinesc sarcina jocului,
folosindu-se de acestea.
Limba română: Alcătuieşte propoziţii după următoarea schemă:
Legendă:

subiect

atribut
predicat
complement.
Matematică: Completează figurile geometrice cu numere, astfel încât egalităţile să fie adevărate.
Educaţie plastică: Realizează un tapet cu pete decorative în formă de figuri geometrice.
Abilităţi practice: realizează un colaj „Tangram”;
Ştiinţe: Folosindu-te de figurile geometrice, desenează corpul uman, precizând părţile componente ale
acestuia.
Opţional „Cum circulăm?”: Creează câte un indicator de atenţionare, obligare sau interzicere pe care să le
poată folosi în şcoală („Nu alerga!”, „Foloseşte coşul pentru hârtii!” etc.).
„DESCOPERĂ IUTE!”
Tipul: joc de descoperire
Mod de organizare: individual
Regula: Descoperă conform cerinţei!
Obiectiv: să descopere instrumente muzicale, cuvinte, figuri etc.
Desfăşurare: Elevii trebuie să descopere instrumentele din audiţie, verbele, tonuri ale unei culori etc., prin
acţiuni specifice.
Limba română: Descoperă verbul mimat de coleg (Jocul pantomimelor)!
Matematică: Mută 2 beţe de chibrit din figura construită pentru a obţine 7 pătrate din cele 4 iniţiale.
Ştiinţe: Recunoaşte obiectele fiind legat la ochi:
după gust: lămâie, bomboană, grapefruit, brânză sărată;
după miros: spirt, oţet, lămâie, acetonă;
după pipăit: burete, foarfece, creion, ascuţitoare.
Educaţie muzicală: Descoperă după auz instrumentele muzicale din următoarea melodie.
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Educaţie plastică: Obţine pe suport cel puţin 6 tonuri ale unei culori, prin amestecurile cunoscute.
Aceste jocuri favorizează activitatea liberă a elevilor şi promovează iniţiativa. Avantajul organizării pe grupe
constă în însuşirea de către fiecare elev a unui model de muncă comun, în acomodarea interpersonală a
partenerilor, în achiziţiile reciproce.
Reuşita jocului didactic este condiţionată de proiectarea, organizarea şi desfăşurarea lui metodică, de
modul în care învăţătorul ştie să asigure concordanţă între toate elementele ce-l definesc.
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Rolul metodelor activ- participative în activizarea, îmbogăţirea şi nuanţarea
vocabularului elevilor în gimnaziu

Prof. BREZUICĂ Mirela - Şcoala Gimnazială Movila Miresii, Brăila
Clarificări conceptuale
Lucrarea de faţă este dedicată aspectelor metodologice care promovează o învăţare activ-interactivcreativă a noţiunilor de vocabular în gimnaziu. Se vrea, în fapt, o pledoarie pentru utilizarea de către profesor
a metodelor activ-participative în cadrul lecţiilor de limba şi literatura română, condiţie esenţială în procesul
cunoaşterii şi utilizării corecte a limbii române.
Formarea unui vocabular cât mai bogat impune trei activităţi distincte, dar în permanentă corelaţie:
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activizare – totalitatea cuvintelor folosite în mod efectiv de cineva în exprimare şi care variază de la un vorbitor
la altul;
îmbogăţirea vocabularului – a mări vocabularul unei persoane cu cuvinte noi întâlnite; a adăuga cuvinte noi pe
care să le însuşească activ
nuanţarea vocabularului, adecvarea stilistică şi utilizarea în comunicarea orală şi scrisă.
Însuşirea noţiunilor de vocabular de către elevi reprezintă un proces complex. Predarea cu pricepere,
simţ de răspundere şi dăruire a acestora are o mare importanţă în asigurarea unei temelii solide pe care să se
sprijine multitudinea şi varietatea de cunoştinţe dobândite atât în cadrul orelor de limba română, cât şi în cadrul
tuturor celorlalte obiecte de învăţământ. Profesorul de limba română are, astfel, un rol important în alegerea
metodelor şi procedeelor didactice care să permită elevilor îmbunătăţirea, activizarea şi nuanţarea
vocabularului.
Demersul metodologic de activizare, îmbogăţire şi nuanţare a vocabularului trebuie să se realizeze în
mod organizat pentru a se obţine rezultate optime.
Metoda este o „cale eficientă de organizare şi conducere a învăţării, un mod comun de a proceda care
reuneşte într-un tot familiar eforturile profesorului şi ale elevilor săi” (Cerghit, I., Metode de învăţământ,
Editura Polirom, Iaşi, 1997, p. 34). Ea este „calea de urmat în activitatea comună a educatorului şi educaţilor,
pentru îndeplinirea scopurilor învăţământului, adică pentru informarea şi formarea educaţilor” (Moise, C.,
Metode de învăţământ, în Psihopedagogia pentru examenele de definitivare şi grade didactice , Iaşi, Editura
Polirom, 1998, p. 24).
În prezenta lucrare, conceptul de metodă este corelat şi analizat cu împreună cu atributele de activă şi
participativă, ambele făcând trimitere la statutul elevului în raport cu
metoda didactică şi cu procesul de „construire” a cunoaşterii pe care îl parcurge acesta. Activizarea este
înţeleasă ca „o suită de acţiuni de instruire/autoinstruire, de dezvoltare şi modelare a personalităţii celor ce
învaţă prin stimularea şi dirijarea metodică a activităţii pe
care o desfăşoară” (Ionescu, M., Chiş, V., Strategii de predare şi învăţare, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1992.,
pag. 64).
Sunt autori care consideră nejustificată catalogarea unor metode drept „clasice”, „pasive”, în raport cu
altele „moderne”, „active”. Fiecare metodă posedă, în măsură mai mare sau mai mică, resurse activizante, care
stau la îndemâna profesorului. Orice metodă dispune de rezerve care o pot face activizantă în funcţie de
capacitatea profesorului de a-i valorifica respectivele rezerve sau resurse, având o contribuţie specifică la
declanşarea şi menţinerea unei atitudini active a elevului în procesul învăţării.
Alegerea şi aplicarea metodelor didactice depind şi de specificul formării noţiunilor în domeniul
fiecărei discipline şcolare, precum şi de particularităţile de vârstă ale elevilor, de nivelul dezvoltării lor psihice,
de experienţa acumulată.
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Diversitatea de metode a impus clasificarea şi ierarhizarea lor, integrarea în sisteme unitare determinate
după criterii ştiinţifice.
În concordanţă cu tema prezentei lucrări, foarte oportună mi se pare clasificarea propusă de Ion Ovidiu
Pânişoară, deoarece are drept criterii: raportul activ-interactiv în cadrul metodelor şi dinamica grupului.
Au rezultat astfel trei categorii distincte de metode:
metode centrate pe analiza fenomenului, producerea ideilor şi rezolvarea de probleme;
metode centrate pe reflecţie, observare şi acţiune;
metode bazate pe utilizarea şi dezvoltarea relaţionărilor în cadrul grupului.
Prezenta lucrare şi-a fixat drept obiective analiza selectivă a unor metode cu aplicabilitate largă în cadrul orelor
limba română, insistând pe componenta lor activ-formativă, pe contribuţia pe care o au în înzestrarea elevilor
cu instrumentele prin care pot dobândi cunoaşterea prin efort propriu asumat, responsabil.

Transdisciplinaritatea
Prof. înv. Primar BRÎNZAN Argentina - Colegiul Național „Mihai Eminescu” Petroșani
Dinamica socială a ultimelor decenii aduce în faţa lumii contemporane o serie de provocări faţă de care
educaţia nu poate fi indiferentă. Niciodată omenirea nu s-a confruntat simultan cu atâtea probleme complexe
care implică analize şi rezolvări la scară planetară, cum ar fi: globalizarea, interculturalitatea, protecţia
mediului, sărăcia, explozia informaţională, conflictele.
Toate acestea revendică o abordare transdisciplinară integrată şi în sferă educaţiei.
Pentru a face faţă schimbărilor caracteristice lumii contemporane, elevii au nevoie de competenţe
strategice ca: abilitatea de a învăţa, cum să înveţe, abilitatea de evaluare şi rezolvare de probleme.
În epoca pedagogiei informatizate, învăţământul modern reclamă din partea învăţătorilor un dinamism
sporit, o distributivitate extinsă faţă de problemele şcolii şi o adaptare rapidă la noile solicitări pedagogice.
Vârsta micii şcolarităţi este caracterizată prin curiozitate şi dorinţa de a afla cât mai multe lucruri din
domenii diverse. Deşi capacitatea copiilor de 7-10 ani de a înţelege anumite concepte şi raţionamente este
limitată, demersul nostru poate să-i ghideze să-şi apropie unele domenii care îi fascinează.
Abordarea transdiciplinară oferă posibilitatea de a răspunde dorinţei asidue de cunoaştere şi de a forma
pârghiile, instrumentele necesare acestei cunoaşteri.
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Având în centrul ei demersurile intelectuale şi afective ale elevilor, această activitate are ca finalitate
formarea unor competenţe cu caracter transdisciplinar, ce ţin numai de cunoaştere, ci şi de comunicare, creaţie,
interacţiune socială.
Trecând dincolo de barierele disciplinelor şcolare, putem aborda o temă din mai multe perspective,
păstrând însă caracterul ei unitar, evidenţiindu-i acele aspecte care sunt accesibile şi importante pentru copilul
de această vârstă.
O schimbare fundamentală în privinţa curriculum-ului la clasele primare este aceea a asigurării unui
spaţiu destinat activităţilor transdisciplinare alături de cele monodisciplinare şi interdisciplinare.
Realizarea unei astfel de activităţi de învăţare presupune din partea elevilor dorinţă de cunoaştere, colaborare,
toleranţă.
Importantă nu este acumularea unei cantităţi mari de informaţii, ci capacitatea elevului de a pătrunde
esenţa demersului ştiinţific.
Prin propriul efort de cunoaştere elevul îşi va dezvolta creativitatea, precum şi unele practici referitoare
la cunoştinţele însuşite.
Printr-o învăţare permanentă elevii au dreptul la propriile opinii şi convingeri.
În cadrul activităţilor transdisciplinare centrarea se face nu pe materii ci pe demersurile intelectuale sau
afective ale elevului. Această perspectivă constituie un avantaj atât pentru elev cât şi pentru cadrul didactic,
care va avea un context flexibil de organizare a învăţării, care va atrage, stimula şi motiva elevul să participe
regăsindu-şi aici o parte din universul familial, deoarece nu-i poţi obliga pe elevi să scrie, să citească ori să
socotească, nici măcar să privească din plăcere şi interes.
Învăţătorii iscusiţi adresează adesea elevilor o invitaţie de genul „O lume întreagă aşteaptă să fie
explorată”.
Stimularea şi succesul şcolar cresc atunci când elevul poate să se implice personal într-o sarcină.
Procesul de învăţare transdisciplinară dă ocazia participării individuale şi de grup a elevilor, formarea
deprinderilor multiple de a asculta, a vorbi, a sintetiza o informaţie, a rezolva probleme, a urma o indicaţie, a
lua o decizie, a citi, a scrie, a ortografia, a socoti, a cerceta, a corecta, a se concluziona.
Prin acest demers didactic elevii devin tot mai strâns legaţi de lumea adulţilor .
În orice activitate, la orice disciplină se impune o exprimare corectă a elevilor. Ori de câte ori elevii
sunt puşi în situaţia de a relata ceva, chiar la verificarea cunoştinţelor, exprimarea trebuie să fie clară, concisă,
o „compoziţie” personală.
Astfel cunoştinţele însuşite la activităţile de cunoaştere a mediului înconjurător, istorie, geografie,
trebuie folosite în scopul lărgirii limbajului lexical, al compunerii acestuia în structuri gramaticale corecte.
Ele trebuie să pregătească verbalizarea, care se amplifică apoi în activităţi de dezvoltare a vorbirii, a compunerii
în sine.
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Compunerile realizează o sinteză a tot ceea ce elevii învaţă cu precădere la orele de limba română, dar
şi la celelalte obiecte de învăţământ. Acestea constituie cel mai bun prilej de valorificare a experienţei de viaţă
a elevilor, de manifestare a imaginaţiei şi fanteziei lor creatore.
Activitatea pe orice text, la orice obiect de învăţământ, trebuie folosită pentru solicitarea eforturilor de
înţelegere şi gândire creatoare din partea elevilor.
Întotdeauna, atunci când prezentăm un material lingvistic trebuie să avem în vedere strategii de lucru
precum: întrebări despre personaje, părerea elevilor, relatarea activităţii de către elevi, crearea unor finaluri
alternative.
Creativitatea este acel proces care utilizează elemente noi cu experimente noi pentru a crea o idee sau
un concept nou.
În miezul oricărei creaţii este inovaţia- capacitatea de a depăşi limitele şi regulile percepute.
Diverse teme abordate în cadrul diferitelor obiecte de învăţământ dau posibilitatea elevilor de a se
exprima, de a se manifesta plenar în domeniul în care capacităţilor lor sunt cele mai evidente.
Transdisciplinaritatea constituie astfel pentru elevi oportunitatea de a învăţa să fie ei înşişi. Încă de mici pot
învăţa să se cunoască.
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Educaţie, formare, consiliere, orientare şi tineret
Prof. BUCȘI- VELESCU Dorina - Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida Petroșani
Fiecare ţară din UE îşi stabileşte propria politică în domeniul educaţiei. În acelaşi timp, Uniunea sprijină
statele membre în stabilirea unor oboective comune şi în ceea ce priveşte schimbul de bune practici. În viitor,
succesul ei va depinde de o populaţie cu un nivel de educaţie ridicat, care îi va permite să fie competitivă întro economie globalizată, bazată pe cunoaştere. De asemenea, UE finanţează programe prin care îi ajută pe
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cetăţeni să studieze, să se formeze, să urmeze un stagiu de pregătire sau să facă un voluntariat în străinatate,
precum şi să promoveze învăţarea limbilor străine şi învăţarea on- line.
Pentru perioada 2007-2013, UE a alocat aproape 13 miliarde de euro unor programe menite să
stimulezeînvăţarea de-a lungul vieţii şi schimburile internaţionale. Principalele programe sunt:
Leonardo da Vinci: sprijină formarea profesională, în special prin plasarea tinerilor ucenici şi stagiari în
întreprinderi din alte ţări şi prin proiecte de cooperare între instituţiile de formare profesională şi întreprinderi;
Studii în străinătate în cadrul programului Erasmus: din 1987 şi până în prezent, au efectuat stagii
Erasmus 2,5 milioane de studenţi şi cadre universitare. Erasmus Mundus le permite absolvenţilor de studii
superioare şi cadrelor universitare din toată lumea să îşi obţină diploma de master sau de doctorat urmând
cursuri organizate de universităţi europene;
Grundtvig: finanţează programe de formare pentru adulţi, în special parteneriate şi reţele;
Comenius: oferă un cadru de cooperare între şcoli şi profesori, facilitează schimburile de elevi între
licee şi dezvoltarea parteneriatelor şcolare cu ajutorul internetului (eTwinning);
Acţiunile Marie Curie: le oferă cercetătorilor, începând cu cei care au absolvit studii postuniversitare,
posiblitatea de a se forma profesional şi de a beneficia de oportunităţi internaţionale.
Recunoaşterea calificărilor profesionale la nivel european reprezintă o prioritate.
De asemenea, multe dintre aceste programe sunt deschise participării elevilor, profesorilor şi
instituţiilor de învăţământ din alte ţări, în special din cele aflate în imediata vecinătate a UE sau care
intenţionează să adere la Uniune. UE promovează, în egală măsură, schimburi şi cursuri pe tema integrării
europene cu aproximativ 80 de ţări din întreaga lume.
Documentele Europass îi ajută pe cetăţeni să îşi prezinte competenţele şi calificările folosind un format
standard, care le permite angajatorilor să identifice mai uşor calificările acordate în alte ţări, iar lucrătorilor să
îşi căute un loc de muncă în străinătate.
Iniţiativa Tineretul în mişcare are drept obiectiv să amelioreze educaţia tinerilor şi să le sporească
şansele de a găsi un loc de muncă, prin măsuri menite să:
- sporească relevanţa educaţiei şi formării;
- încurajeze un număr mai mare de tineri să profite de burse europene pentru a studia sau pentru a urma cursuri
de formare în altă ţară;
- îndemne ţările UE să simplifice trecerea de la statutul de student la cel de angajat.
Strategia UE pentru tineret (2009) îşi propune să le ofere şanse egale tinerilor la nivel de învăţământ şi pe piaţa
muncii şi îi încurajează pe aceştia să fie cetăţeni activi şi să participe la viaţa societăţii.
Tineretul în acţiune militează pentru implicarea în proiecte comunitare şi de sprijin, care să le dea tinerilor
sentimentul că sunt cetăţeni europeni (de exemplu prin misiuni de voluntariat în altă ţară, prin intermediul
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Serviciului european de voluntariat. În perioada 2007-2013, UE a investit în aceste activităţi aproape 900 de
milioane de euro.
Începând din 2014, rolul FSE va fi consolidat: Se va asigura o masă critică de capital uman printr-o cotă
minimă garantată din FSE în cadrul finanțării politicii de coeziune în fiecare stat membru. Împreună cu alocarea
specială de 3 miliarde € pentru inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, se va ajunge la
investiții de peste 74 de miliarde € destinate europenilor în următorii 7 ani.
Alocarea a cel puțin 20 % din Fond pentru incluziunea socială va asigura un sprijin sporit persoanelor
aflate în dificultate și celor care fac parte din grupuri defavorizate, astfel încât aceste persoane să se bucure de
aceleași oportunități de integrare în societate de care beneficiază și ceilalți.
Promovarea egalității dintre femei și bărbați și a oportunităților egale pentru toți, fără nicio
discriminare, va fi integrată în toate acțiunile și susținută prin inițiative specifice. Se pune accent sporit
pe combaterea șomajului în rândul tinerilor. Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor se
va adresa regiunilor în care șomajul în rândul tinerilor depășește 25 %, venind în ajutorul tinerilor care nu sunt
nici încadrați în muncă, nici înscriși într-un program de învățământ sau de formare. Cel puțin 6 miliarde € vor
fi alocate pentru a susține eforturile statelor membre de a-și pune în practică planurile de implementare a
garanției pentru tineret.
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Pregătirea pentru integrarea în profesie
Prof. logoped BUDELECAN Elena – CJRAE HD
Integrarea tinerilor în activitatea profesională este pregătită treptat, cu contribuţia concertată a şcolii şi
familiei. La acestea se adaugă influenţa şi modelele din mediul informal al tânărului, mass-media, diverse
influenţe din mediul social. Importante sunt şi aspiraţiile personale care pot fi sau nu în concordanţă cu oferta
societăţii la acel moment. S-a constatat că, dintre aceşti factori, un rol deosebit îl joacă familia în dezvoltarea
individului şi transmiterea unor valori individuale ce constituie patrimoniul familial şi care se transmit numai
în cadrul familiei. Se ştie că orientarea profesională se realizează – alături de şcoală – prin îndrumarea părinţilor
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care oferă propriul “model” de reuşită în carieră, exemple din anturajul familiei sau îşi proiectează la copii
aspiraţiile profesionale pe care ei înşişi nu au reuşit să le atingă.
Alegerea unei cariere profesionale porneşte, pentru fiecare individ, de la un set de premise:
Competenţele obţinute prin şcolarizare;
Abilităţi intelectuale şi practice;
Capacitatea de a transpune într-un domeniu de activitate achiziţiile obţinute în şcoa1ă;
Aptitudini speciale de care individul devine conştient pe parcursul educaţiei;
Interese şi motivaţii personale;
Modelul oferit de familie (reproducerea experienţei profesionale a familiei);
Atitudinea comunităţii faţă de individ (eventuate prejudecăţi ale societăţii ce influenţează negativ percepţia
individului în societate şi propria imagine de sine);
Oferta profesională a societăţii.
Educaţia pentru profesiune, parte integrantă a curriculumul-lui atât în ciclul secundar inferior, cât şi superior,
vizează formarea de către şcoală a unor competenţe de integrare profesională, prin care tinerii să fie capabili:


Să-şi recunoască interesele şi competenţele personale;



Să cunoască posibilitătile de inserţie socială în diverse ocupaţii şi funcţii;



Să cunoască principalele caracteristici ale pieţei muncii;



Să se poată informa singuri asupra ofertelor de pe piaţa muncii; să-şi caute sursele de informaţie şi să

le acceseze;
În plus, fiecare tânăr – şi nu numai - care îşi caută un loc de muncă trebuie să fie informat asupra
unor aspecte esenţiale pentru reuşita inserţiei sale profesionale, cum ar fi:


Cunoaşterea legislaţiei muncii în vigoare;



Raportut dintre competenţele proprii şi cerinţele angajatorului/standardele postului;



Drepturi şi îndatoriri ale angajatului conform contractului individual de muncă.
Orientarea şcolară şi profesională, parte componentă a procesului de învăţământ, ţine insuficient cont

de autoevaluarea fiecărui individ privind aspiraţiile sale profesionale.
Şcoala trebuie:
Să-i ajute pe tineri să se pregătească pentru obţinerea unui loc de muncă care li se potriveşte;
Să le sporească încrederea în propria persoană şi în şansele de reuşită profesionată prin oferirea unor tehnici
precise de solicitare a unui loc de muncă (alcătuirea unui CV, tehnica interviului, etc.);
Să le dezvolte încrederea în şansele de reuşită;
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Să-i pregătească pentru mobilitatea şi dinamismul cc caracterizează piaţa muncii;
Să le dezvolte competenţe interactive şi sociale;
Să le dezvolte capacitaţi1e de comunicare.
Concret, la ieşirea din şcoală, fiecare tânăr ar trebui să fie abilitat:


Să-şi elaboreze un curriculum vitae şi o scrisoare de intenţie în vederea solicitării unui post/participării

la un concurs de angajare;


Să se prezinte la un interviu pentru obţinerea unui post;



Să-şi dezvolte o strategie proprie activă de căutare a unui loc de muncă;



Să-şi pună în valoare experienţa personală/de muncă şi competenţele dobândite în şcoală;



Să-şi identifice propriile nevoi de formare şi să caute să-şi desăvârşească acele tipuri de formare care

să le facititeze integrarea/promovarea profesională;


Să prevadă eventualele eşecuri profesionale şi să caute soluţii prin formare sau prin dezvoltarea de noi

competenţe şi atitudini;


Să fie pregătiţi pentru situaţiile de şomaj, excludere socială sau marginalizare şi să poată avea

mobilitatea necesară depăşirii acestor situaţii;


Să-şi evalueze corect gradul de efectivitate al acţiunilor realizate şi tipul de meserie pe care o pot exersa,

în acord cu competenţele şi interesele personale.

Integrarea tinerilor pe piata muncii
Prof. înv. preșcolar Burlacu Anița - Grădinița Lumea Copiilor Lupeni
De multe ori tinerii se intreaba: De ce este asa de greu de gasit un loc de munca, de ce chiar daca isi
gasesc ceva sunt priviti cu neincredere de angajatori, au cerinte mari ca de exemplu: stagiu de lucru, practica
s.a. Dar cum poti sa corespunzi acestor cerinte daca nu demult a absolvit facultatea, de ce este asa de greu de
oferit o sansa pentru a vedea daca se ispraveste sau nu cu postul oferit. Iata, fiecare tanar isi pune cel putin
odata o astfel de intrebare. Tranzitia de la scoala la viata activa si integrarea in munca a tinerilor reprezinta o
problema esentiala, cu un puternic impact economic si social, fiind, in acelasi timp un important etalon al
eficientei externe a sistemului de educatie.
Din pacate, exista mari diferente pe niveluri de educatie in ceea ce priveste dezvoltarea si aplicarea
sistemelor de monitorizare a absolventilor. Rolul deosebit de important pe care il are sistemul de educatie, in
special invatamantul superior, este recunoscut, nu doar la nivel european, ci si la nivelul celor 27 de state
membre ale Uniunii Europene. « Experienta acumulata intr-o institutie publica este un bun start pentru o cariera
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de succes » acesta este un sablon pe care multe persoane publice si importante il folosesc, insa in realitare, nu
este nici pe departe asa. Acestia se confrunta nu numai cu un risc mai mare de a deveni someri, comparativ cu
alte grupuri ocupationale de pe piata muncii, dar si cu alte probleme ce tin de: plasarea in campul muncii,
formarea profesionala neadecvata exigentelor pietei muncii, salarizarea indecenta, oportunitatile de angajare
neatractiva, migratia internationala de munca in masa. Acestea sunt motivele din care tinerii sunt considerati
un grup social vulnerabili pe piata muncii care necesita masuri suplimentare de protectie sociala. Modul in care
alegem cariera si cum ne stabilim scopurile profesionale este extrem de important. De asemenea, consilierea
profesionala a absolventilor cu privire la profesia pe care o aleg este extrem de importanta, in special in conditii
de criza economica, atunci cand asteptarile lor trebuie corelate cu ceea ce se intampla pe piata munci.
Daca nu sunt consiliati si isi aleg intr-un mod eronat cariera, multi absolventi pot realiza prea tarziu ca
nu pot gasi un loc de munca sau ca acela ii nemultumeste astfel cazand in depresii. Investeşte în oameni! Proiect
cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 – 2013 Axa prioritară: 2. “Corelarea învătării pe tot parcursul vietii cu piata muncii” Domeniul major de
interventie: 2.1. „Tranzitia de la şcoală la o viată activă” Titlul proiectului: “Ai dreptul la o carieră de succes!
Stagii de practica pentru profesiile din domeniul juridic” Cod Contract: POSDRU/161/2.1/G/139716 Numarul
locurilor de munca adresate absolventilor a scazut in acest an 8,9% fata de anul trecut, conform unui studiu
realizat de Association of Graduate Recruiters (AGR) in randul a peste 200 de companii multinationale. O
redresare a pietei muncii ar putea sa aiba loc abia in 2011, cand numarul joburilor pentru tinerii absolventi ar
putea sa mai creasca. Scoala nu mai raspunde nevoilor muncii, sustin majoritatea tinerilor bucuresteni, dupa
cum arata un sondaj al Fundatiei Societatii Civile pentru Reforma Morala. Se pare ca tinerii nu cred ca
informatiile dobandite la scoala sunt utile pentru obtinerea unui loc de munca, perceptie consolidata de
interactiunea pe care au avut-o cu angajatorii. Angajatorii au ca cerinta principala experienta (53% dintre tineri
au mentionat acest aspect) si doar 34% dintre tineri cred ca li se cer studii superioare, informeaza Amos News.
Mai mult, 53% dintre tineri spun ca nu ar accepta o slujba prost platita si pentru care sunt supracalificati
si 44% dintre ei considera ca incadrarea tinerilor pe piata muncii este responsabilitatea statului "in mare
masura", 31% considerand ca statul este responsabil pentru acest lucru "in foarte mare masura". Cercetarea
sociologica a Fundatiei a fost realizata pe un esantion de 1.124 de tineri bucuresteni cu varste intre 18 si 25 de
ani, in perioada 14 iunie - 13
Cel mai important obiectiv de indeplinit pentru dezvoltarea sistemului de invatamant superior tine de
indeplinirea prevederilor strategiei de la Lisabona. Aceste prevederi pot fi descrise, pe scurt, in trei termeni de
baza: crestere, prosperitate, coeziune sociala. Pentru a indeplini aceste prevederi, invatamantul superior trebuie
sa raspunda la cateva mari provocari: trebuie sa atinga un nivel de calitate care sa fie conform cu normele de
comparatie stabilite la nivel international, sa isi imbunatateasca modul de organizare si structurare, sa isi
sporeasca si sa isi diversifice modalitatile si sursele de finantare. Situatia actuala a invatamantului romanesc se
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datoreaza in mod inevitabil evolutiei sale istorice. Din 1989 ne confruntam cu o perioada de tranzitie de la
invatamantul centralizat la invatamantul liber si democratic. Intre anii 1900 si 2003 invatamantul superior a
evoluat de la 8 institutii la 125, de la 26 de facultati la 742 iar efectivele de studenti de la 6327 in 1900 la
596.297 in anul 2003. Educatia ocupa un loc important in cadrul „Strategiei Lisabona”.
Dezvoltarea socio-economica a Romaniei se va realiza pe doi piloni: dezvoltarea infrastructurii fizice si
dezvoltarea capitalului uman. In cea de-a doua categorie sunt incluse: educatia, formarea profesionala,
invatarea continua, intarirea legaturilor cercetare-dezvoltare-inovare, politici de sanatate publica, politici
sociale si ocupationale moderne. Investeşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 2. “Corelarea
învătării pe tot parcursul vietii cu piata muncii” Domeniul major de interventie: 2.1. „Tranzitia de la şcoală la
o viată activă” Titlul proiectului: “Ai dreptul la o carieră de succes! Stagii de practica pentru profesiile din
domeniul juridic” Cod Contract: POSDRU/161/2.1/G/139716 Tendintele demografice negative manifestate
incepand din primii ani '90 (concretizate in reducerea ratei natalitatii, cresterea ratei mortalitatii si, implicit,
reducerea sporului natural si a ratei medii anuale de crestere a populatiei), desi au inceput sa se amelioreze in
anii 2000 (in anul 2006 inregistrandu-se pentru prima data dupa anul 1990 un numar mai mare al populatiei
din grupa de varsta 0-4 ani comparativ cu anul anterior) au generat reducerea populatiei in varsta de scolarizare
(populatia de 3-23 ani) din Romania. Astfel, in perioada 2000-2007 aceasta reducere a fost de 1098,3 mii
persoane (de la 6625,5 mii la 5527,2 mii). Concomitent cu scaderea populatiei in varsta de scolarizare s-a
produs si reducerea cu 158,9 mii persoane a populatiei cuprinsa in sistemul de educatie: de la 4549,8 mii la
4390,9 (tabel 1).
Anul scolar 2007/2008 marcheaza, insa, pentru prima data la nivelul perioadei analizate o crestere a
populatiei scolare cu aproape 48 mii elevi si studenti comparativ cu anul anterior. Cresterea cea mai
spectaculoasa a populatiei scolare se inregistreaza in invatamantul superior – cu 374,8 mii persoane in perioada
analizata si cu 110,8 mii in anul universitar 2007/2008 fata de anul 2006/2007 – in cazul acestui nivel de
invatamant manifestandu-se cea mai mare crestere a cererii de educatie. Rata bruta de cuprindere in
invatamantul tertiar a inregistrat cresteri spectaculoase in majoritatea tarilor europene. Cele mai mari valori
(peste 80%) sunt prezente in general, in tarile nordice: Finlanda, Danemarca, Suedia, Norvegia, dar si in
Slovenia. In 2005, in Romania, rata de cuprindere in invatamantul superior era de 45,2% (aproape dubla fata
de cea din 2000), dar net inferioara fata de cea existenta in statele dezvoltate din vestul Europei1. In anul
universitar 2007/2008, invatamantul superior a inregistrat cea mai spectaculoasa crestere, cu 6,4% mai mult
comparativ cu anul anterior.
Din ultimele statistici prezentate pe site-ul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii rezulta ca, in
prezent, peste jumatate din populatia de varsta corespunzatoare (19-23 ani) este cuprinsa in acest nivel de
educatie. De altfel, rata de cuprindere in invatamantul superior a avut cea mai accentuata crestere in perioada
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2000-2008: de la 27,7% in 2000/2001 la 53,6% in 2007/2008, ceea ce inseamna practic mai mult decat dublarea
valorii indicatorului intr-un timp de 8 ani2. Investeşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European
prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 2. “Corelarea
învătării pe tot parcursul vietii cu piata muncii” Domeniul major de interventie: 2.1. „Tranzitia de la şcoală la
o viată activă” Titlul proiectului: “Ai dreptul la o carieră de succes! Stagii de practica pentru profesiile din
domeniul juridic” Cod Contract: POSDRU/161/2.1/G/139716 Principala cauza a cresterii nivelului de
participare la invatamantul superior a reprezentat-o cererea ridicata pentru educatia de acest nivel, determinata
de capacitatea mai mare a pietei fortei de munca de absorbtie a persoanelor cu calificare superioara si de riscul
mai redus al somajului pentru absolventii acestui nivel de educatie. Populatia Romaniei scade intr-un ritm
alarmant si va continua sa scada ca urmare a procesului de imbatranire fara ca ritmul natalitatii sa fie
satisfacator. Populatia activa totala va scadea ca efect al reducerii populatiei de peste 65 ani, dar populatia
activa de 15-64 ani va creste, rata de participare ajungand la circa 65% in anul 2013. Natalitatea foarte scazuta,
reactie la politicile pro-nataliste promovate voluntarist in anii ’70 si ’80 precum si emigratia, ambele fenomene
efect al conditiilor extrem de grele de viata mostenite de la regimul de dictatura precum si al insecuritatii
perioadei de tranzitie (foarte lunga in cazul Romaniei) conduc la aparitia unor generatii mai mult decat reduse
numeric, in ciuda existentei unei populatii de varsta fertila (deci, mai ales populatie tanara) foarte numeroasa.
Urmare a acestei serii de socuri, declinul demografic, cu consecinte asupra evolutiilor economice pe
termen lung devine greu reversibil. Potrivit analizei secundare de date a anchetelor de teren: „Situatia
tineretului si asteptarile sale. Diagnoza 2004 si Diagnoza 2006”, efectuate pe un esantion de 1.219 persoane si,
respectiv de 1.103 persoane cu varsta intre 15 si 29 de ani: „Munca nu este privita de catre tinerii romani ca o
cale importanta de reusita in viata in Romania. Doar 11% dintre cei intervievati considera munca drept prima
conditie pentru reusita in viata, in Romania. Un tanar sa reuseasca in viata, in Romania, cea mai importanta
conditie este ca acesta sa provina dintr-o familie instarita. Aceasta lipsa de incredere in capacitatea muncii de
a asigura bunastare in Romania reprezinta o premisa a erodarii motivatiei de a munci”. (Drd. Andra-Bertha
Sanduleasa, Cercetator stiintific).

Metode active de predare învățare în context european
Prof. CAZACU Mirela, Liceul Tehnologic ,,Nicolae Oncescu,, Ianca, Jud. Brăila
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În lume, în care mereu sunt reînnoite cerințele față de pregătirea omului, în care avem o cerere socială
în creștere , de instruire, educație, în mod normal avem și o cerere, în creștere de progres în educație , instrucție
, în activitatea școlii și a tuturor celorlalți factori de educație.
Metoda celor 6 pălării pune accent pe simplitate, pe disciplina gândirii, pe un efort conștient și orientat
sistematic în anumite direcții. Este asemenea unui joc de roluri care se înclină mai mult spre ceea ce poate fi
decât spre ceea ce este.
Pălăriile sunt descrieri ale comportamentelor și nu ale oamenilor. Mai precis ele sunt descrieri ale modurilor
de gândire pe care cei prezenți trebuie să le urmeze cu toții în același timp, în mod sistematic. Această metodă
folosește la maximum experiența noastră , cunoștințele, inteligența . Cele șase pălării întruchipează șase
posibilități de procesare a datelor.
Pălăria albă- informează
Neutră și obiectivă se concentrează pe informații și date exacte. Se referă la informații disponibile sau necesare.
Nu generează idei, ci doar premise ale acestora, definește informația și formulează întrebări.
Pălăria roșie- dă frâu liber imaginației
Rezolvă problemele din punctul de vedere al intuiției, al reacțiilor rapide și al emoțiilor. Este o pălărie
individuală, nu forțează o opinie rațională. Pasională, furnizează opinii subiective.
Pălăria neagră- perspectiva gândirii negative, pesimiste
Sobră și serioasă, prudentă, este pălăria problemelor, a criticilor și a precauților, evidențiază punctele slabe ale
unei idei sau teorii. Ne împiedică să facem lucruri riscante, ne protejează de greșeli.
Pălăria galbenă- perspectiva gândirii pozitive, optimistă
Pozitivă, optimistă, sugerează speranță. Se concentrează pe beneficii și aspecte pozitive. Pălărie strălucitoare,
împinge la căutare. Este logică, dar optimistă, speculativ- pozitivă, dezvoltă planuri, reflectă o gândire
constructivă. Cere efort, pentru că ființa umană nu este învățată să perceapă aspectele pozitive ale unor lucruri
negative sau ale unor idei ce nu îi aparțin.
Pălăria verde- generează idei noi
Pălăria verde reprezintă creativitatea și susține modalitatea de a gândi liber, ideile critice fiind mult diminuate.
Pălărie a energiei descătușate, a vegetației, a rodirii. Fertilă, abundentă în idei, este pălăria schimbării, a
alternativelor, a propunerilor, a ceea ce este interesant și provocator.
Pălăria albastră- clarifică
Rece, superioară, este pălăria coordonării. Vizează controlul, organizează procesul de gândire și eficiența
celorlalte pălării. Stabilește ordinea pălăriilor.
În cazul rezolvării de probleme această metodă funcționează astfel
Pălăria albastră- definește problema
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Pălăria albă- oferă informațiile și materialele disponibile în legătură cu problema discutată
Pălăria verde – vizează soluțiile posibile
Pălăria galbenă – are în vedere posibilitățile reale de realizare a soluțiilor propuse
Pălăria neagră – evidențiază slăbiciunile fiecărei soluții propuse
Pălăria albă – leagă soluțiile de informațiile disponibile, răspunzând la întrebări de genul au soluțiile propuse
o bază informațională?
Pălăria roșie- stimulează participanții să răspundă la întrebări de genul ce simți în legătură cu soluțiile propuse
Pălăria albastră - alege soluția corectă și trece mai departe
- Ce știm?- Pălăria albă
-Ce e bine?- Pălăria galbenă
-Ce nu e bine?- Pălăria neagră
- Ce simțim?-Pălăria roșie
- Ce alternative am?- Pălăria verde
-Ce alegem în legătură cu o idee?- Pălăria albastră
Avantajele metodei pălăriilor gânditoare
-

Stimulează creativitatea participanților

-

Dezvoltă capacitățile de respect

-

Încurajează și exersează capacitatea de comunicare

-

Este o tehnică aplicabilă unei largi categorii de vârstă

-

Determină și activează comunicarea și capacitatea de a lua decizii

Concluzii
Nu trebuie să îmbraci, un stil de gândire și să îl aperi până în pânzele albe, ci să îl dezbraci pe cel pe
care îl folosești de obicei și să progresezi comunicând cu alții
Profesorul este acela care are puterea decizională și capacitatea de a alege ceea ce știe că se poate desfășura în
propriul colectiv de elevi.
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Optimizarea procesului instructiv-educativ
Prof. CHIRILĂ Steluţa Claudia-Şcoala Gimnazială Petros, Baru

Metodologia asigurarii calitatii in educatie se structureaza, potrivit prevederilor articolului 7 al Legii
privind asigurarea calitatii in educatie, dupa cum urmeaza: calitatea sistemului national de invatamant, calitatea
serviciilor furnizorilor, respectiv institutii si unitati de invatamant, calitatea procesului de instruire si educare
a elevilor.
Asigurarea calitatii este o componenta a managementului calitatii care se concentreaza asupra generarii
si furnizarii increderii in faptul ca cerintele calitatii sunt indeplinite.
Lucrarea face referire la cerintele si posibilitatile de asigurare a calitatii procesului de instruire si
educare in raport cu standardele de referinta nationale.
Aceste cerinte s-au impus in conformitate cu procesul de adaptare a învăţământului la schimbările
sociale, politice şi economice din ultima perioadă, în general, şi ca răspuns la evoluţia ştiinţelor educaţiei şi a
psihologiei învăţării, în special. Rapoartele Comisiei Europene şi ale Biroului Internaţional pentru Educaţie
(UNESCO) reliefează tendinţele majore ale reformelor curriculum-ului în plan european: educaţia pentru toţi,
adecvarea instruirii la nevoile fiecărui individ, predarea şi învăţarea centrate pe elev, relevanţa curriculum-ului
pentru individ şi pentru societate, dezvoltarea unor atitudini şi valori dezirabile, specifice societatii
democratice, dezvoltarea gândirii critice, evaluarea autentică a performanţelor şcolare.
La nivelul activităţii din clasă, aceste linii de politică educaţională exprimă necesitatea unei mai bune
cunoaşteri a elevilor, pentru a identifica nevoile, interesele de cunoaştere şi ritmul dezvoltării fiecăruia, formării
capacităţii cadrelor didactice de a adecva situaţiile de învăţare, conţinuturile şi strategiile didactice la
caracteristicile individuale ale elevului si la obiectivele vizate, implicării elevilor în învăţare prin crearea unor
situatii didactice apropiate de viaţa concretă. Abordarea interdisciplinară, asigurarea conditiilor si procedurilor
de adoptare a unor trasee de instruire diferentiata sau personalizata, comunicarea functionala prin metode
interactive, recompensarea si motivarea eforturilor elevilor şi evaluarea autentică sunt alte soluţii metodologice
recomandate de politica reformei educaţiei din ţara noastră.
Gestionarea sistemica si sistematica a standardelor (ce trebuie facut) si a procedurilor (cum trebuie
facut) revine, in mare masura, cadrelor didactice care au incredere in documentele sistemului calitatii dar nu in
detrimentul deciziilor manageriale sau actiunilor constante si regulate de asigurare a calitatii actului didactic
la clasele pe care le ghideaza.
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Din perspectiva necesitatii unei educatii eficiente problematica obiectivelor ei este esentiala in
contextul oricarui demers de proiectare stiintifica a actului educativ. In momentul strict al elaborarii proiectului
didactic, profesorul este artizanul celulei primordiale educationale, adica lectia. Se stie ca orice proiect didactic
presupune initial specificarea obiectivelor in baza carora se selecteaza metodologia didactica, se formuleaza
optiunea referitoare la strategia didactica. Evaluarea activitatii se intemeiaza pe raportarea la obiective. Dar
obiectivele nu marcheaza doar etapa initiala si finala a unui proces pedagogic. Ele intervin in calitate de criterii
referentiale in cursul interactiunii efective dintre predare si invatare. Deci, obiectivele didactice sunt implicate
atât in etapa proiectarii cât si in cele de implementare si evaluare pedagogice.
De aceea, pedagogii opteaza pentru elaborarea unor strategii didactice focalizate asupra obiectivelor,
care presupun formularea sarcinilor cu tinta pe obiective operationale si a activitatilor optime de invatare. O
specificare resonsabila, permanenta si corecta a obiectivelor fiecarei lectii in parte (chiar daca,mai ales in cazul
profesorilor ce nu mai sunt incepatori, alte componente cum ar fi continuturile, metodele si strategiile didactice,
modalitatile de evaluare sunt proiectate doar in plan mintal) este premisa functionarii eficiente a procesului
instructiv-educativ prin asigurarea unor calitati de seama: sustenanabilitatea

procesului didactic,

profesionalism, absenta oricaror redundante in lectie, absenta improvizatiei, asigurarea unui feed-back
corespunzator, gestionarea judicioasa a timpului didactic, asigurarea unei baze de date solide pentru conceperea
proiectului urmatorului demers didactic, realizarea de catre elevi a unui real progres in lectie, eleganta si
excelenta in predare si nu in ultimul rand, constiinta infaptuirii unui act educational la parametri inalti, cu
multumirea sufleteasca ce decurge din aceasta. Centrarea pe obiective, competenţe reprezintă unica modalitate
prin care sintagma centrarea pe elev să nu rămână o lozincă fără conţinut. Obisnuinta profesorului de a sprijini
activitatea didactica pe o proiectare ce cuprinde cel putin continuturile si obiectivele operationale, este garantia
asigurarii unui proces educativ modern si eficient.
Orice activitate de proiectare didactica trebuie sa defineasca operational obiectivele pedagogice.
Acestea vor fi comunicate celor care sunt instruiti caci, este dovedit, pe de o parte, aceasta orienteaza invatarea
iar, pe de alta – si nu de neglijat o motiveaza.
Obiectivele se realizeaza prin folosirea unor mijloace, metode didactice si forme organizatorice
adecvate, prin valorificarea potentialului creator al dascalului, a maiestriei sale didactice, precum si prin
respectarea principiilor didactice.
Metodele didactice sunt demersuri teoretico-actionale executive de predare-invatare care asigura
derularea si finalizarea eficienta a procesului instructiv-educativ. Unele metode servesc in mai mare masura
munca profesorului, predarea (prelegerea, demonstratia, conversatia, etc.); altele servesc mai ales elevului,
invatarii (studiul cu cartea, activitatea independenta, descoperirea, exercitiul etc); dar toate contribuie la
realizarea eficienta a predarii-invatarii. O strategie didactica poate fi apreciata ca eficienta daca: il implica pe
cel care invata intr-o situatie de reala invatare, este centrata pe obiective si adaptata la continuturile vehiculate,
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este aplicata conform parametrilor psihoindividuali, este elaborata in raport cu motivatia pentru instruire a
agentilor.
Alegerea metodei de lucru se face ţinând seama de avantajele şi importanţa folosirii ei, privită atât din
punctul de vedere al şcolarului, cât şi din cel al dascălului. Prin diversificarea metodelor profesorul va urmări
eludarea rutinei, monotoniei, plictisului, deschizând în sufletul elevului dorinţa de a învăţa într-un mod creativ
şi eficient.
Metodele interactive pun elevul în centrul demersului instructiv-educativ, urmăresc implicarea sa
directă în actul de învăţare, îl tratează într-adevăr ca subiect al propriei formări. Utilizând metodele interactive
în timpul lecţiei, elevii sunt puşi în situaţia de a coopera, de a relaţiona unii cu alţii astfel încât responsabilitatea
individuală să devină presupoziţia majoră a succesului.
O alta cale de modernizare a metodologiei didactice este impregnarea cu elemente de problematizare a
metodelor clasice de instruire.Interiorizarea in plan mintal are loc in cadrul conflictului socio-cognitiv din
grupul de elevi. Astfel se pun în faţa elevului anumite dificultăţi care declanşează activitatea independentă,
gândirea, efortul personal al acestuia şi ca urmare elevul învaţă ceva nou. Pentru succesul metodei este necesar,
printre altele, ca elevii să aibă un fond aperceptiv corespunzător şi să fie interesati de problema respectiva.
Scenariul didactic este foarte important şi are la bază metode de învăţământ potrivite, materiale
didactice, strategii diverse prin care „să-i faci pe copii să te asculte”. De exemplu o excelentă metodă de a
învăţa o limbă străină este prin activităţi ce au la bază „jocul”. Motivaţia este mult mai mare atunci când ai
voie să faci ce-ţi place. Această „joacă” organizată îi ajută pe copii să-şi dezvolte limbajul şi abilităţile de
comunicare deoarece ei încep să-şi pună întrebări, să discute constructiv.
În accepţia învăţământului modern predarea îşi schimbă sensul. Profesorul nu este doar o sursă de
informare al elevilor, ci este, mai ales, specialistul care prelucrează informaţiile, adaptându-le la nivelul de
înţelegere al elevilor. Noul Curriculum Naţional subliniază în acest sens că nu este important ce a predat
profesorul, ci ceea ce a învăţat elevul. Lecţia devine mai eficientă prin îmbinarea modului de organizare a
lecţiei frontal cu cel pe grupe şi individual, realizându-se astfel o comunicare interactivă. În activităţile frontale
rolul principal nu mai revine profesorului, ci clasei care este văzută ca o colectivitate, sau elevilor între care
se stabileşte o comunicare interactivă.
Este foarte importantă relaţia profesor – elev. Neglijarea unor elevi, promovarea stilului pedagogic
autoritar, tratarea elevilor doar ca receptori de cunoştinţe într-un context didactic rigid caracterizat prin
„inactivismul metodelor pedagogice” (C. Cucoş, 1996) duc la eşec. Este importantă, aşadar, alternarea
organizării frontale a învăţământului cu organizarea individuală şi pe grupe.
Învăţarea este mai eficace dacă se crează o atmosferă caldă, relaxantă care să-i elibereze pe elevi de teamă, de
frică, de pedeapsă, care să favorizeze comunicarea, consultarea. Într-o astfel de atmosferă, chiar şi tinerii
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neobişnuiţi cu efortul intelectual scapă de blocaje, capătă o atitudine pozitivă de încredere, găsind în ei dorinţa
de a se afirma.
Ca despre orice acţiune organizată şi despre lectie avem nevoie de informaţii care să măsoare efectele
ei asupra colectivului de elevi, a grupelor sau a indivizilor. Realizarea feed-back-ului unei lecţii constă în
acţiunea prin care învăţătorul obţine informaţii despre efectele şi eficienţa activităţii. Cunoaşterea operativă a
efectelor acţiunilor exercitate asupra elevilor este necesară atât pentru profesor cât şi pentru elevi. Pentru a
obţine progres, elevul trebuie să cunoască în orice moment ce are de însuşit, cât şi-a însuşit, ce mai are de
însuşit, dacă deţine abilităţi intelectuale şi practice specifice.
Reforma în domeniul evaluării urmăreşte culegerea de informaţii despre calitatea pregătirii şi învăţării,
vizează realizarea unei evaluări de tip productiv pentru toţi factorii implicaţi în acest proces. Acţiunea de
evaluare are trei componente: culegere de informaţii, analiza si masuri.
Culegerea de informaţii se face prin: folosirea observaţiilor în legătura cu reacţia elevilor la o anumita
activitate de învăţare, modul în care şi-au însuşit capacităţile, comportamente prevăzute de programă; discuţii
cu rol de informare a educatorului despre reacţia subiecţilor în activitatea de învăţare; însemnări despre
comportamentul elevului în caietul de observaţii; teste; înregistrări audio-video.
Aceste informaţii se analizează în scopul stabilirii măsurilor ameliorative.
In procesul de evaluare, metodele traditionale nu reprezinta ceva vechi. Ele raman metodelele de
evaluare cele mai des utilizate, cu conditia de a se asigura calitatea corespunzatoare a instrumentelor si
echilibrul intre probele scrise, orale si practice Metodele traditionale de evaluare – metodele cele mai utilizate
(probe orale, scrise, practice) sunt completate cu succes cu metodele alternative( portofoliul, proiectul, hartile
conceptuale, metoda RAI, tehnica 3-2-1, studiul de caz, investigatia, observarea sistematica a activitatii si a
comportamentului elevului) aparute din necesitatea evaluarii holistice a unei game de obiective. Am constatat
ca folosirea acestor metode stimuleaza gandirea si trezesc interesul elevilor, acestia situandu-se in centrul
proiectarii didactice. Astfel elevii nu mai sunt simple fiinte receptoare. Ei isi expun deschis ideiile si dorintele
deoarece stiu ca si parerea lor conteaza.
În învăţământ, a considera raportul dintre tradiţional şi modern ca raport de opoziţie, fără a distinge
continuitatea şi diferenţierile calitative într-un proces unitar, înseamnă a trece dintr-o extremă în alta.
„Tradiţional” nu înseamnă „depăşit”, „perimat”, precum „modern” nu înseamnă „eficient”.
Modalităţile metodice de activizare a elevilor în cadrul lecţiei nu trebuie privite în opoziţie ireductibilă cu lecţia
de tip clasic, care se desfăşoară într-un număr oarecare de momente. Aceste modalităţi se realizează în cadrul
unor etape ale lecţiei, restrângând-o numai la secvenţe care concentrează acţiuni cu efectele cele mai bune.
Pe măsură ce gândirea contemporană operează cu date noi, metodele clasice trebuie reînviate cu
procedee adecvate, pentru ca eficacitatea lor să fie mereu actuală.
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Numai folosind moştenirea didactică sub semnul înnoirii, al unei noi abordări, văzută cu un ochi critic şi în
legătură cu tradiţia, traseul nostru pe tărâmul didactic constituie un drum sigur.
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Orientarea școlară și profesională a elevilor în context european
Prof. înv. primar CIUTRE Mioara - Școala Gimnazială Nr. 3, Lupeni, Hunedoara
Orientarea şcolară şi profesională este o activitate sistematică, de natură educativă, desfăşurată în şcoală
în mod periodic şi realizată, fie în cadrul orelor de Consiliere şi Orientare respectiv dirigenţie, sau prin alte
discipline şcolare şi activităţi extraşcolare. În alegerea şcolară şi profesională elevul ia în considerare o
multitudine de factori posibili interni şi externi care îi pot afecta reuşita. El alege acele studii şi profesiuni
despre care crede că îi vor asigura în cel mai mare grad succesul şi îi vor produce cele mai mari satisfacţii.
Autocunoaşterea este foarte importantă în luarea unei decizii privind alegerea şi construirea carierei. Realizarea
efectivă a autocunoaşterii presupune ca persoana în cauză să-şi pună îtrebări de genul: Ce ştiu şi ce pot să fac
bine? (răspunsul duce la identificarea cunoştinţelor, capacităţilor, abilităţilor, deprinderilor ), Ce mi-ar plăcea
să fac? (răspunsul duce la depistarea propriilor interese, dorinţe, preferinţe, aspiraţii, idealuri), Ce este
important pentru mine? (depistarea sistemului de valori), Cum sunt? (răspunsul duce la identificarea propriilor
trăsături de personalitate), Ce ar trebui să fac pentru a-mi satisface interesele şi dorinţele, pentru a-mi împlini
scopurile, aspiraţiile şi idealurile privind cariera? (răspunsul duce la alegerea studiilor şi programelor de
formare profesională care să-i asigure dobândirea competenţelor necesare reuşitei în viitoarea carieră
profesională). La sfârşitul conturării unei imagini clare şi obiective despre sine, elevul trebuie să-i răspundă la
întrebarea: Acum, că ştiu cu adevărat cine sunt, Ce este de făcut? Răspunsul îl poate afla parcurgând, împreună
cu îndrumătorii următorii paşi: cunoaşterea lumii profesiilor şi a ocupaţiilor din societatea actuală şi alegerea
traseului de urmat, în funcţie de dorinţe, aspiraţii şi posibilităţile sale reale. Orientarea şcolară şi profesională
reprezină un sistem coerent şi dinamic de principii, acţiuni şi măsuri prin care un individ sau un grup sunt
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îndrumaţi să-şi aleagă o anumită şcoală şi o anumită profesie dată de o anumită şcoală, corespunzător
înclinaţiilor, aptitudinilor şi aspiraţiilor proprii, în scopul dezvoltării personalităţii şi pentru integrarea socială
utilă. Cele două componente ale orientării şcolare si profesionale se realizează atât una în continuarea celeilalte,
cât şi în interacţiune. Orientarea şcolară este o etapă necesară, pregatitoare pentru preorientarea şi orientarea
profesională, care se realizează, îndeosebi, in gimnaziu, se continuă la liceu, apoi în învăţământul universitar.
Orientarea profesională are nevoie de un suport sociopsihopedagogic in îndrumarea factorilor educativi şi în
acceptarea (opţiunea) elevilor, în concordanţă cu cunoaşterea posibilităţilor şi intereselor lor reale, cu locul,
rolul şi cerinţele obiective ale profesiilor, precum şi cu condiţiile şi ofertele societăţii privind exercitarea
profesiei după absolvirea unui anumit grad şi profil al învăţământului. La realizarea orientării şcolare si
profesionale pot concura mai mulţi factori aflaţi în interacţiune, printre care: cercetarea, şcoala şi profesorii,
familia, organizaţiile de tineret, beneficiarii învăţământului şi mass-media, care pot realiza importante acţiuni
de consiliere adecvate si eficiente. Şcoala şi profesorii sunt printre cei mai importanţi factori de realizare a
orientării şcolare şi profesionale, care-i dau şi un caracter pragmatic. Şcoala şi familia faciliteză dezvoltarea
personală a elevului pentru luarea unor decizii, în concordanţă cu cerinţele personale şi realităţile sociale.
Elevul petrece cea mai mare parte din timpul evoluţiei sale intelectuale, morale şi profesionale în cadrul
şcolii, în interacţiune cu profesorii. Elevul trebuie tratat cu seriozitate şi respect, ascultat, încurajat şi stimulat
să-şi asume responsabilităti. Totodată, părinţii trebuie să se asigure că vor să-l sprijine pe tânăr să ia o decizie
bună şi să nu-şi impună punctul de vedere sau profesia lor ca model, pentru a-şi realiza astfel, prin urmaş,
propriile aspiraţii sau să-şi compenseze nereuşitele.
Familia este primul factor educativ. Influenţa familiei nu se bazează întotdeauna pe potenţialul real al
copiilor, ci porneşte fie de la eşecurile sau neîmplinirile părinţilor în anumite profesii, fie de la succesul ce lear putea asigura o profesiune la un moment dat. Având in vedere influenţa socioeducaţională puternică a
familiei, şcoala şi ceilalţi factori educativi trebuie să îndrume şi să coopereze cu multa pricepere şi măiestrie
cu familia, pentru a realiza o eficientă orientare şcolară şi profesională a copiilor. Organizaţiile de tineret,
fundaţiile, ONG-urile, datorită prezenţei lor în mijlocul elevilor, a contopirii intereselor lor cu cele ale elevilor,
pot avea o forţă de influenţare pozitivă asupra acestora în orientarea lor şcolară şi profesională. Legătura
organizaţiilor cu unităţile social-economice le poate determina pe acestea să ofere sponsorizări învăţământului
Derularea acţiunilor în şcoală cu privire la consilierea şi orientarea profesională a elevilor fără a implica sau
ţine cont de familie au o valoare limitată. În majoritate situaţiilor, familia este reperul major în conturarea
opţiunii pentru o anumită carieră a copiilor. Părinţii sunt pentru copii sursa primară şi cea mai puternică de
învăţare, de sprijin afectiv şi securitate. Părinţii sprijină proprii copii în alegerea liberă a viitoarei lor cariere,
sau în găsirea unui loc de muncă.
Mass-media, prin mijloacele ce le deţine (radio, televiziune, presă etc.) şi forţa de pătrundere şi
influenţare a mesajului audio-vizual reprezintă forţe eficiente de consiliere în realizarea obiectivelor orientării
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şcolare şi profesionale. Mass-media şi Internetul pot prezenta şcolile şi unităţile social-economice în toată
diversitatea lor, pot prezenta expuneri ale unor specialişti privind locul, rolul, valoarea economico-socială a
unităţilor de profil şi a profesiunilor specifice.
Dacă elevul îşi cunoaşte profilul aptitudinal şi îl va corela cu nivelul aspiraţiilor, acesta va alege profesiunea
potrivită . Succesul profesional poate fi definit ca o adaptare performantă la cerinţele muncii. Elevul este
propriul său manager, el trebuie să-şi evalueze resursele cu realism, să-şi stabilească obiectivele şi să elaboreze
proiecte existenţiale pe termen lung, mediu şi scurt, să se folosească de oportunităţi pentru a-şi atinge scopurile
în viaţă.
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Învăţarea prin cooperare
Prof. înv.primar COLOJVARI Timea-Alice Şcoala Gimnazială I.D.Sârbu Petrila

Învăţarea prin cooperare este una dintre cele mai eficiente strategii de stimulare a proceselor de grup
deoarece solicită toleranţa fata de ceilalţi ,valorifică afecţiunea elevilor faţă de actualii colegi prin nevoia de a
lucra împreună în rezolvarea unei sarcini şcolare.
Am pornit de la premisa că orice elev vrea să se apropie de colegii săi ,că vrea să-şi valorifice
cunoştinţele pe care le posedă, că doreşte să-şi exprime curiozitatea constructivă pentru a-şi însuşi şi explora
noul , în acest sens utilizând diverse metode pentru a fi util echipei /grupului din care face parte ,de aici şi
concluzia că aproape toţi elevii pot oferi alternative de soluţionare a unei probleme ,condiţia sine-qua-non fiind
ca profesorul realizează gruparea elevilor în scopul de a asigura o interdependenţă pozitivă, menţinând
responsabilizarea individuală, rezolvând conflictele de grup ,stimulând implicarea în sarcină şi conducând
către un proces interactiv de înţelegere.
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Folosind această strategie managerială de grup, elevii înţeleg că performanţa unui membru al grupului
are efect atât asupra propriei persoane, cât şi asupra celorlalţi. Astfel, în clasă se creează o interdependenţă cu
efect pozitiv asupra închegării colectivului.
Învăţarea prin cooperare presupune rezolvarea unor sarcini precise de lucru, dar şi prezenţa unor
deprinderi sociale , munca în echipă , ea având o dimensiune sociala, pentru că determină o gândire critică
asupra elevului ca persoană, a importanţei sale în grupul de provenienţă, apartenenţa la acel grup, solidaritatea
cu membrii aceluiaşi grup. În acelaşi timp, cooperarea pozitivă presupune flexibilitate, toleranţă şi respect faţă
de ideile celorlalţi, a le accepta sau a le respinge pe bază de argumente, a participa activ la elaborarea unor
soluţii, a colabora constructiv pentru rezolvarea sarcinilor date.
Ca o prima concluzie ,am putea spune ca învăţarea prin cooperare îmbracă mai multe dimensiuni:
-unul pentru celălalt şi nu unul împotriva celuilalt;
-soluţionare de conflicte în mod constructive.
Ca elemente cheie ale învăţării prin cooperare putem enumera : abilitatea elevilor în relaţionarea
interpersonală şi lucrul eficient în grupă(alegerea unui lider, luarea deciziilor,încrederea reciprocă, comunicare
deschisă,managementul conflictelor); alocarea de timp pentru analiza şi evaluarea eficienţei activităţii grupului
şi pentru stabilirea unor măsuri necesare îmbunătăţirii activităţilor în grup; interdependenţa pozitivă realizabilă
prin interdependenţa obiectivelor ,a sarcinilor, a resurselor materiale, informaţionale, a recompenselor;
răspunderea individuală a fiecărui membru al grupului, unul faţă de celălalt şi faţă de toti ceilalţi.
În practica curentă la clasă prefer să aleg această strategie de învăţare din mai multe motive, printre
acestea enumerând: dezvoltarea abilitătilor elevilor de a înţelege perspectiva celuilalt (fiecare membru al
grupului participă şi se implică în rezolvarea sarcinii date atât cognitive, cât şi emoţional),elevii îşi dezvoltă
mai usor o atitudine pozitivă faţă de disciplinele de studiu.
M.Deutsch consideră că orice proces de cooperare are mai multe caracteristici, printre cele mai
importante fiind comunicarea directă, sinceră, fiecare membru al grupului are propriile informaţii despre un
anumit subiect, ceea ce ajută pe ceilalti să-şi dezvolte cunoaşterea, dar şi să desprindă din această multitudine
de informaţii despre un anumit subiect ,ceea ce ajută pe ceilalţi să-şi dezvolte cunoaşterea ,dar şi să desprindă
din această multitudine de informaţii pe cele relevante pentru rezolvarea corectă a sarcinii date; accentual se
pune pe evidenţierea asemănărilor dintre elevii acestui grup (interese,credinţe,valori) şi se minimalizează
diferenţele dintre ei atitudine pozitivă a fiecărui elev în parte,unul faţă de celălalt,focalizarea pe sarcină.
Pentru a folosi cu succes această strategie de învăţare ,profesorul trebuie să dea dovadă de o serie de
abilităţi,ca: responsabilizarea fiecărui elev ca grupul să funcţioneze, formarea la elevi de abilităţi sociale pentru
a putea interrelaţiona şi coopera în mod constructiv (lucrul împreună, împărtăşirea opiniilor, acceptarea ideilor
celorlalţi, toleranţa); lucrul în grupuri eterogene de 4-6 elevi implicarea elevilor în activitati cât mai diverse,
profesorul urmăreşte astfel interacţiunea dintre elevi, evaluează progresul rezolvării sarcinilor.
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Un management de calitate este realizat prin schimbarea atitudinii profesorului în modul de concepere
şi realizare a învăţării, ,,învăţarea în grup ,în comparaţie cu învăţarea individual este mult mai eficientă din
perspectiva creşterii respectului de sine şi a conştiinţei propriei valori’’,de aceea la clasele primare se poate
folosi cu succes învăţarea prin cooperare, pornind şi de la adevărul că scolarul mic dă dovadă deseori de nevoia
de apartenenţă ,manifestată prin tendinţa şi dorinţa de a fi acceptaţi de ceilalţi copii, de a fi iubiţi, de a se simţi
integraţi într-un grup, de a fi protejaţi.
Şcolarii mici caută să stabilească noi contacte sociale, să se integreze în grupul nou. Pe lângă această
nevoie,asupra căreia ne vom orienta în demersul nostru didactic , trebuie să îmbunătăţim şi nevoia de realizare
a copiilor. În acest sens vom ţine cont de repartizarea elevilor pe grupuri în funcţie de locul ,sarcina spre care
sunt atraşi ,acolo unde întâlnim copiii mai timizi,introvertiţi,va trebui să le dăm evaluările şi aprecierile noastre
pozitive , să le dăm idei puncte de pornire în rezolvarea sarcinilor de grup, stimularea cooperării dintre copiii
cu care lucrăm ţine în ultimă instanţă de atitudinea pozitivă a noastră : încrederea în elevii noştri,în nou,
flexibilitate, umor, spirit ludic, curaj, implicare personala în procesul căutării, expectanţe pozitive, lipsă de
vanitate, respingerea mediocrităţii, un profesor cu viziune deschisă asupra modernismului societătii actuale
respecta opiniile copiilor, îi încurajează să se exprime, dă timp copiilor de a gândi,dar şi de a visa cu ochii
deschişi,îi încurajează să se descurce independent, copiii se simt mai relaxati atunci când lucrează într-un grup,
sunt mai activi, chiar dacă uneori forfota în rezolvarea unei sarcini pare greu de stăpânit, este bine ca elevii să
se simtă liberi, ca profesorii să reprezinte pentru ei,,resurse’’nu poliţişti,sergenţi de instrucţie,să-şi discute
problemele, ideile atât cu colegii, cât şi cu adultul de lângă el. Când este vorba de rezolvarea unei sarcini în
comun cu alţi colegi, copilul trebuie să ştie că are responsabilitatea de a ajuta şi el ca lucrurile să iasă bine,
trebuie învăţaţi că în activitatea de grup judecata critic este exclusă, că ajută mai mult cantitatea ideilor pe care
le are fiecare copil component al grupului(pentru a putea extrage mai uşor ideile potrivite rezolvării corecte a
sarcinii), că e mai bine să combinăm ideile, să aducă fiecare sugestii.Totul se bazează pe un climat cald (relatii
de apropiere afectivă pozitive),spontan(fiecare se exprimă liber) şi cel puţin în primul an de şcoală,ludic.
Avem obligatia de a impune copiilor regula de a nu emite judecăţi asupra celorlalţi colegi, teama de
judecata celuilalt este o frână în calea lucrului în echipă. Se va elimina astfel pe cât posibil evaluarea. Este
necesară de asemenea eterogenitatea grupului, atât din punct de vedere al atitudinilor membrilor, cât şi a
aptitudinilor acestora, eterogenitatea permite copilului să se confrunte cu idei diferite şi să uzeze şi de alte
competenţe în afara proriilor competenţe.
Într-un management pe care îl dorim de calitate trebuie să căutăm metode, strategii didactice care să
dea sentimentul copilului că ne interesează ce-i place lui(să nu-l încărcăm cu activităţi care nu-i plac lui şi săi oferim prilejul de a face activităţi care-i plac lui), să-l încurajăm mereu, să capete sentimentul că ceilalţi copii
nu sunt adversarii lui care trebuie combătuţi. În loc să-i spunem mereu că trebuie să fie cel mai bun, să-l învăţăm
mai curând avantajele cooperării, atunci când încearcă să-şi exprime părerile, cănd găseşte o soluţie nouă în
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rezolvarea unei probleme, să încercăm să-i sădim încredere în sine,(încercarea ta este interesantă, hai să vedem
rezultatul!”),să nu ridiculizăm copilul, denunţându-i greşelile faţă de ceilalţi copii pentru că se va simţi umilit,
devalorizat.
Este greu să foloseşti o astfel de strategie managerială, ţinând cont că din ce în ce mai multe generaţii
de copii sunt mai dinamice, având însă stabilite reguli împreună cu ei, copiii nu trebuie ţinuţi încorsetaţi de
respectarea clară a acestor reguli pentru că au nevoie să-şi găsească propria identitate. Să-i lăsăm copilului
spaţiul şi timpul de a progresa în ritmul lui, chiar dacă va avea anumite responsabilităti pentru că numai asa va
fi învăţat să-şi dezvolte propriile metode şi să-şi folosească propriile resurse.
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Dinamizarea procesului de învățare și motivarea elevului prin metode active
Prof.COMAN Ruxandra, Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida Petroșani
În procesul de învățământ, profesorul, ca si elevii, acționează prin intermediul unor metode de predare
și învățare, calitatea muncii lor fiind în funcție de aceste metode; ele condiționează o sursa însemnată de
creștere a eficacității și eficienței învățământului. Aplicându-se metode diferite se obțin diferențe esențiale în
pregătirea elevilor. În practica școlară, metoda se definește drept cale de urmat în vederea atingerii unor
obiective instructiv-educative dinainte stabilite, ca cele de transmitere și însușire a unor cunoștinte de formare
a unor priceperi și deprinderi etc. Metoda desemnează o cale proprie de parcurs în vederea aflării (
redescoperirii) unor noi adevăruri, consemnate în noi cunoștinte, în forme comportamentale etc. Ea este o cale
eficientă de organizare și dirijare a învățării, capabilă sa mobilizeze energiile elevilor și să-i determine să
urmărească lecția cu interes și curiozitate în contact nemijlocit cu situațiile de viața reală și cu problemele
concrete ale muncii, care atrag elevii la creația de bunuri materiale. În general, metodele activ-participative se
disting prin caracterul lor solicitant, ele pun în acțiune, sub multiple aspecte, forțele intelectuale ale elevului –
gândirea, imaginația, memoria și voința acestuia.
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Limba şi literatura română este o disciplină prin studierea căreia se intenţionează atingerea unor
obiective şi competenţe specifice, iar finalităţile generale vizeaza: formarea unui sistem de atitudini, valori şi
comportamente, formarea unui ansamblu de cunoştinţe, valoarea unor deprinderi integratoare de exprimare şi
receptare orală corectă, practica raţională a limbii, formarea reprezentărilor culturale, însuşirea unor metode şi
tehnici de muncă intelectuală. Metodele de predare-învăţare specifice limbii şi literaturii române sunt variate,
însă, în cele ce urmează, voi descrie și voi exemplifica metoda Colţurile. Este înrudită cu Linia valorilor şi se
bazează pe aceeaşi modalitate de dezbatere a unor subiecte controversate, dar elevii, pe parcursul activităţii, îşi
pot schimba opinia iniţială, dacă argumentele celorlalţi sunt suficient de convingătoare.
Sugestii de bună practică:  Alegeţi un aspect sau un subiect controversat din unitatea de învăţare pe
care o parcurgeţi.  Explicaţi elevilor că va trebui să se gândească la subiect şi să ajungã la o concluzie
preliminarã.  Stabiliţi ce poziţii pot lua elevii asupra subiectului. Este important să le daţi elevilor două sau
mai multe posibilităţi din care să aleagă. Puteţi stabili dumneavoastră dinainte diferitele poziţii (cel puţin două
poziţii contrare!) pe care elevii le pot discuta în legătură cu subiectul în cauză .  Cereţi-le elevilor să redea în
scris, timp de 3 minute, propriile argumente în sprijinul poziţiei lor.  Dupã ce au terminat de scris, cereţi-le
celor care susţin o anumită alternativă să se ducă într-un colţ al sălii. Cei care se opun acelei alternative se duc
în colţul opus al sălii. Cei nehotărâţi vor sta în alt colţ. Dacă există şi alţi elevi care susţin un punct de vedere
argumentat, care însă e diferit de al celor două grupuri, desemnaţi un loc în încăpere unde aceştia se pot grupa.
 Timp de aproximativ 5 minute, elevii din fiecare grup trebuie să-şi citească tare notiţele în cadrul grupului şi
să analizeze argumentele pentru poziţiile pe care le-au adoptat. De asemenea, grupul va trebui să selecteze unul
sau doi purtători de cuvânt, care să reprezinte grupul la dezbaterea ce va urma.  Iniţiaţi dezbaterea, invitând
unul dintre grupuri să-şi prezinte, pe scurt, poziţia şi motivele principale care le susţin punctul de vedere. Rugaţi
fiecare grup sã facã, pe rând, acelaşi lucru.  După ce purtătorii de cuvânt au susţinut dezbaterea, membrii unui
alt grup trebuie încurajaţi să ia parte la discuţie. Dacă grupurile au nevoie de încurajare, adresaţi nişte întrebări
de sondare: - De ce membrii grupului A nu acceptă opinia grupului B? - Cu ce nu sunteţi de acord din ceea ce
a spus grupul B? - Dar grupul nehotărâţilor? - Din ceea ce aţi auzit, ce v-a ajutat să vă stabiliţi o opinie mai
clarã? - De ce voi, din grupul B, nu sunteţi convinşi de ceea ce a spus grupul A?  Explicaţi-le cã argumentele
auzite poate au schimbat părerea unor elevi şi cã ei pot schimba grupul oricând doresc. Nu trebuie decât să se
ducă de la grupul în care se află la grupul cu care acum împărtăşesc aceeaşi părere. Încurajaţi-i pe elevi să se
mute atunci când îşi schimbă opinia. De asemenea, încurajaţi membrii grupurilor sã-i convingă pe ceilalţi să
nu părăsească grupul lor. Astfel, îi forţaţi pe membrii unui grup sã fie convingători şi să-şi păstreze membrii,
dar şi să atragă membrii. Elevii trebuie să-şi noteze păreri în timp ce ascultă şi dezbat, ceea ce-i va ajuta mai
târziu, când trebuie să scrie despre poziţia lor asupra subiectului şi s-o susţină.  După ce dezbaterea s-a
încheiat, rugaţi fiecare grup să-şi prezinte pe scurt poziţia şi argumentele care o susţin. Apoi, rugaţi-i pe toţi
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elevii să scrie o lucrare în care să prezinte poziţia adoptată, menţionând atât argumentele cât şi
contraargumentele posibile.
Am aplicat această metodă, în ceea ce privește personajul Otilia, din romanul “Enigma Otiliei” de
George Călinescu.
Alegerea temei Cum se definește Otilia în viziunea celorlalte personaje din roman și în ce constă enigma
ei?
Elevii se gândesc la tema respectivă.
Determinarea a două poziții ce se pot adopta în legătură cu tema discutată:
„Otilia e o fata admirabila, o fata superioara...pe care n-o înțeleg”. Felix- fata ideală;
„Proastă ești, Aurico-vorbi Aglae suspinătoarei prin ușa deschisă. Să-ți faci sânge rău pentru o dezmățată!”
Familia Tulea-fata stricată;
Elevii optează în gând pentru una din aceste poziții.
Elevii care sunt în favoarea poziției A (Otilia-fata ideală) se duc într-un colț al încăperii, iar cei care se sprijină
pe poziția B (Otilia-fata stricată) se duc în alt colț; nedecișii se pot așeza în mijlocul încăperii.
Timp de cinci minute, elevii trec în revistă propriile argumente în favoarea poziției lor și vor stabili
argumentele grupului. De exemplu, cei care susțin poziția A pot aduce următoarele argumente: Otilia
întruchipează eternul feminin plin de mister, tainic și cuceritor, care fascinează prin amestecul de sensibilitate
candidă și profundă maturitate. Astfel la declarațiile lui Felix, despre care crede că este prea tânăr și nerăbdător,
reacționează surprinzător, sfătuindu-l să nu se gândească la iubire „înainte de a-ți face o carieră strălucită.” Cei
care susțin poziția B pot avea în vedere faptul că Otilia are un comportament derutant, trecând brusc de la o
stare la alta, că este considerată de Aglae un exemplu negativ pentru Aurica. Plecarea Otiliei la Paris cu
Pascalopol este un moment semnificativ în acest sens. Doi purtători de cuvânt vor reprezenta grupurile în
dezbaterea care va urma.
Dezbaterea propriu-zisă: elevii trebuie încurajați să participe. Profesorul îi poate ajuta cu întrebări
precum:- De ce nu acceptați voi, cei din grupul A, părerea celor din grupul B? -Cu ce anume nu sunteți de
acord din ceea ce susține grupul B? -Grupul nedecișilor, v-a determinat ceva să vă schimbați poziția?
Elevii care și-au schimbat opinia în decursul dezbaterii trebuie să se mute în grupul care susține acea
opinie. Membrii fiecărui grup vor argumenta cât mai convingător poziția pentru a-și atrage alți susținători.
După ce discuția s-a încheiat și toată lumea a ajuns în grupul a cărui poziție o împărtășește, fiecare grup își
rezumă punctul de vedere și argumentele.
Politicile educaţionale actuale sunt orientate, tot mai mult, spre o pedagogie care presupune implicarea
nemijlocită a elevului în învăţare. Această pedagogie, care situează în centrul preocupările sale elevul este o
pedagogie activă şi interactivă, care promovează descoperirea noului de către cei care învaţă, astfel încât în
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viitor orice analiză comparativă dintre sistemul de învăţământ românesc şi cel al statelor europene să constate
eliminarea decalajelor care ne situează la periferia performanţelor educative şi inovative.
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Strategii de optimizare a parteneriatului școală-familie
Prof. CORĂIESCU Ciprian - Liceul Teoretic „ I.C. Brătianu ” Hațeg
Părinții și familiile au impactul cel mai direct și durabil asupra învățării și dezvoltării copiilor. Un mediu
educativ stimulativ care încurajează învățarea și implicarea părinților în activități școlare sunt esențiale pentru
dezvoltarea cognitivă, socială și emoțională a copilului. Crearea de parteneriate de familie și școală și
implicarea părinților ca parteneri de învățare începând cu primii ani este, prin urmare, esențială pentru
îmbunătățirea dezvoltării copiilor și tinerilor. Cercetările arată că o abordare multidisciplinară, cu implicarea
părinților, a copiilor, a profesorilor și a profesioniștilor din comunitatea locală, este esențială pentru rezolvarea
problemelor comportamentale ale copiilor școlari.
Pentru parteneriatul să devină eficient, familia trebuie să fie implicată, responsabilizată în educaţia
copiilor să dețină în permanență o legătură cu activitățile școlare. Cele mai eficiente eforturi de implicare a
părinţilor sunt acelea care oferă acestora o varietate de roluri în contextul unui proces bine organizat şi pe
termen lung. Părinţii vor avea nevoie să poată alege dintr-o serie de activităţi care se adaptează unor programe,
preferinţe şi capacităţi diferite. Ca parte a procesului de planificare, va fi necesar ca şi cadrele didactice să-şi
evalueze propria disponibilitate faţă de implicarea părinţilor şi să stabilească modul în care doresc să îi implice
şi să facă uz de ajutorul lor.
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Parteneriatele educaţionale şcoală-familie-comunitate nu se reduc la acele forme tradiţionale prin care
şcoala colaborează cu familia şi anume: şedinţe cu părinţii, vizite la domiciliul elevilor, corespondenţa cu
părinţii, lectoratele pedagogice, vizite, activități extrașcolare, ci implicarea părinţilor prin activități concrete la
nivel de școală. Părinții preferă activități ce utilizează metode moderne, interactive , au nevoie să colaboreze,
să obțină produse imediate, prin activități creative, care să valorifice resursele și experiențele de viață a fiecărui
participant.
Activitățile propuse în parteneriat cu familia pot viza: intercunoașterea, socializarea cu ceilalți părinți,
munca în echipă, exersarea unor tehnici de comunicare eficientă, prezentarea unor experiențe personale
referitoare la educație, ateliere creative de lucru, planuri de acțiune pentru succesul copiilor lor, consilierea în
alegerea carierei, campanii de voluntariat, etc. Metode eficiente în activitățile desfășurate cu părinții sunt:
braistormingul, studiul de caz, jocul de rol, hărțile, analiza produselor activității.
De exemplu, prin brainstorming putem sa solicităm participanților să ofere cat mai variate și multe
răspunsuri pentru ce înseamnă a fi un părinte bun, ce este educația, care sunt beneficiile ei și cum se pot implica
ei în activitățile educaționale, iar toate răspunsurile vor fi consemnate pe tablă sau vor fi ilustrate prin desene
semnificative. Situațiile în care părinții sprijină sau nu procesul educațional se pot gestiona utilizand studiul
de caz, prin vizionarea unor filmulețe tematice, testimoniale ale unor părinți, citirea unor scurte texte din ziare
sau reviste. În utilizarea acestei metode, este importantă comunicarea și sesizarea datelor esențiale, elaborarea
de soluții multiple, selectarea prin argumentare a soluțiilor, moderarea discuțiilor pro și contra.
La activitățile cu părinții într-un mediu care conferă încredere, vor avea loc conversații în care aceștia
sunt provocați la dialog, la ascultarea empatică a opiniilor și argumentelor celuilalt, vor fi dispuși să facă o
negociere reală. Într-o atmosferă caldă și prietenoasă, părinții se vor exprima liber și se vor simți acceptați.
Sunt importante abilitățile de ascultare activă, de expunere liberă a ideilor și oferire de feedback pozitiv.
Transformarea ședințelor tradiționale sau clasice în întâlniri eficiente cu părinții, prin crearea unui
centru funcțional pentru aceștia, introducerea unui program educațional de formare/ serate informale pentru
părinți, ateliere de lucru și de creație alături de copii, caietele de corespondență, organizarea unor evenimente
tematice cum ar fi : „Părinții/ bunicii anului/ semestrului”, „Echipa sportivă-părinte, copil”, întăresc și susțin
relația școală-familie.
Obținerea feedback-ului la finalul activităților propuse/realizate și proiectarea cu succes a activităților/
intervențiilor viitoare, este facilitată de utilizarea unor metode de evaluare cum ar fi: chestionarul de evaluare,
portofoliul, jurnalul activităților cu părinții, autoevaluarea/ interevaluarea.
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Paradigme actuale, tendinţe şi perspective în orientarea carierei
Bibliotecar CREȚU Alina Claudia Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida” Petroșani
Dr.ing.prof.VINȚAN ANDRONACHE Luminița - Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida”
Petroșani
Orientarea carierei tinerilor reprezintă un pilon de rezistenţă al unui învăţământ eficient prin asigurarea
continuităţii, prin extinderea orientării şcolare şi profesionale la toate nivelele de pregătire, prin abilitarea
curriculară durabilă, cu ajutorul instrumentelor digitale, prin adaptarea curriculei la nevoile elevilor, prin
asigurarea unor resurse metodologice adecvate.
Alegerea profesiei este un moment important în viaţa fiecărui individ, constituind una dintre premisele
majore ale inserţiei sociale, dar ea are loc într-un context mai larg în care sunt implicaţi factori de natură
personală, educaţională, economică, contextuală. Din acest motiv, planificarea carierei implică demersuri ca:
orientarea şcolară, orientarea profesională, consilierea pentru carieră, fiecare cu un specific propriu.
La nivelul unei societăţi investiţia în oameni este cea mai durabilă investiţie, iar investiţia în educaţie,
cea mai eficientă, cu efecte pe termen lung. Dezvoltarea profesională continuă a profesorilor şi accesul la
instrumente moderne, flexibile, accesibile, conectate la schimbările din societate sunt garanţia plusvalorii în
educaţie.
Din perspectiva contextului extern, provocările unei societăţi a cunoaşterii, caracterizată prin bogăţia
de informaţii, conduce implicit la regândirea finalităţilor educaţiei prin prisma achiziţionării de competenţe,
deprinderi, atitudini faţă de învăţare.
Educaţia este un atribut al politicii interne a fiecărui stat al U.E., există obiective comune, ce stau în
atenţia forurilor educaţionale: oferirea de posibilităţi de educaţie la nivel ridicat, promovarea experienţelor
şcolare stimulatoare şi conştientizarea elevilor cu necesitatea de a învăţa lucruri folositoare pe tot parcursul
vieţii.
Abordarea strategică nu poate fi desprinsă de provocările în materie de calitate a educaţiei în Europa:
provocarea cunoaşterii;
provocarea descentralizării;
provocarea resurselor;
provocarea integrării sociale;
provocarea datelor şi comparabilităţii.
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La nivelul Uniunii Europene, principala provocare rămâne garantarea fiecărui european un nivel ridicat
de educaţie şcolară. În acest context, asistenţa psihopedagogică este orientată spre adaptarea elevilor la mediul
şcolar, dar, mai ales, spre adaptarea şcolii la nevoile specifice ale elevilor.
Din perspectiva contextului intern, reflectat prin legea educaţiei, viziunea asupra educaţiei este
fundamentată pe promovarea unui învăţământ orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive, capacităţi
volitive şi capacităţi acţionale, cunoştinţe fundamentale dar şi competenţe şi abilităţi de utilitate directă, în
profesie şi în societate.
Misiunea asumată prin documentele legislative în domeniul educaţional este de formare, prin educaţie,
a infrastructurii mentale a societăţii româneşti, capabilă să funcţioneze eficient în societatea actuală şi viitoare.
Astfel, idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a
individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem de valori care sunt
necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, , pentru
incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa muncii.
Din această perspectivă se identifică rolul major al consilierii şi orientării carierei elevilor din dubla
perspectivă, socială şi profesională precum şi necesitatea sprijinirii acestui demers atât prin activităţi de
consiliere şi orientare oferite de profesorul diriginte cât şi prin asistenţă psihopedagogică oferită de profesorul
consilier şcolar.
Educarea elevilor în vederea alegerii carierei este, în esenţă, un aspect principal al educaţiei generale
pe care o asigură şcoala. Ea presupune însuşirea unui ansamblu de cunoştinţe cu privire la diversele domenii
ale realităţii, formarea de abilităţi şi deprinderi, dezvoltarea unor interese multilaterale şi profesionale
dominante, dezvoltarea aptitudinilor generale şi speciale, formarea atitudinilor pozitive faţă de muncă,
dezvoltarea motivaţiei superioare şi a idealului profesional, etc.
Schimbările ce au loc în societatea contemporană contribuie evident şi asupra domeniului de alegere a
carierei, astfel încît în viitorul apropiat consilierea şi orientarea şcolară, profesională va trebui să facă faţă şi
următoarelor categorii de provocări şi situaţii noi:
Globalizarea pieţei forţei de muncă
Creşterea surplusului de forţă de muncă şi, mai ales, a celei tinere
Extinderea sistemului economiei de piaţă în majoritatea ţărilor lumii
Transformarea organizatională a locului de muncă
Creşterea demografică
Punerea în aplicare a noilor politici guvernamentale cu privire la dezvoltarea economică, şcolarizare şi
formare profesională.
Procesul consilierii şi orientării şcolare şi profesionale poate viza mai multe aspecte de natură:
Cognitivă: furnizarea de informaţii, formarea în tehnicile de căutare a unui loc de muncă
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Afectivă: ameliorarea imaginii de sine
Atitudinală: cristalizarea unei atitudini pozitive faţă de muncă
Acţională: luarea deciziei, planificarea şi punerea în practică a opţiunii
În context educaţional – fundament al formării caracterului viitorului adult, prin consiliere şi orientare
au fost selectate, pentru a fi promovate prin învăţare, pe întreg parcursul şcolarizării, următoarele valori şi
atitudini:
Respect şi încredere în sine şi în ceilalţi
Recunoaşterea unicităţii fiecărei persoane
Receptivitate la emoţiile celorlalţi
Valorizarea relaţiilor interpersonale
Valorificarea critică şi selectivă a informaţiilor
Adaptare şi deschidere la noi tipuri de învăţare
Motivaţie şi flexibilitate în elaborarea propriului traseu educaţional şi profesional
Responsabilitate şi disponibilitate pentru decizii şi acţiuni privind propria carieră
Interes pentru învăţare permanentă într-o lume în schimbare şi în societatea cunoaşterii
Orientare spre o viaţă de calitate, în prezent şi în viitor
Rrata medie a şomajului la nivel naţional, cât şi pe plan mondial, este ridicată şi are o tendinţă de
creştere. Activităţile unei consilieri şi orientări a carierei elevilor se întemeiază pe acţiunile fundamentale,
precum: cunoaşterea personalităţii elevului, educarea elevului în vederea alegerii carierei, cunoaşterea reţelei
şcolare şi a lumii profesiilor, consilierea şi îndrumarea efectivă a elevului.
Punerea în practică a unui model de dezvoltare a carierei la treapta liceală de învăţămînt presupune
focalizarea atenţiei pe: autocunoaştere şi dezvoltare personală, comunicare şi abilităţi sociale, managementul
informaţiilor şi al învăţării, planificarea carierei, promovarea unui stil de viaţă centrat pe calitatea relaţiilor
personale, sociale şi ale mediului ocupaţional.
În învăţămîntul preuniversitar informaţii cu referire la orientarea şcolară şi profesională sunt prezentate
doar secvenţial, în cadrul orelor de dirigenţie şi educaţie civică. Actualmente sunt necesare ore de consiliere în
carieră care să includă metode ce ar respecta principiul centrării învăţării pe persoană şi ar conduce la
dezvoltarea deprinderilor şi competenţelor integratoare, transferabile, utile atât în viaţa şcolară, cât şi în cea
socio-profesională sau familială.
Strategiile didactice utilizate trebuie să respecte specificul activităţilor de consiliere, dar şi
particularităţile elevilor, ale grupurilor cu care se lucrează.
Printre aceste activităţi de orientare şcolară şi profesională, la nivelul unităţii şcolare, pot fi:
1. Activități (lecţii) de consiliere şi orientare susţinute de către diriginţii claselor în colaborare cu psihologii,
persoanele responsabile în domeniul consilierii carierei
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2. Ședinţe cu părinţii la nivel de şcoală, la nivelul fiecărei clase
3. Proiecte educaţionale
4. Orientare şcolară şi profesională în cadrul Centrelor de Informare şi Orientare Profesională, la solicitarea
beneficiarilor: elevi, părinţi, profesor
5. Participarea la Târgul de oferte educaţionale.
Elevii, tinerii, adulţii trebuie formaţi astfel încât să poată lua decizii optime legate de viaţa lor. În acest
sens, atenţia acestora şi, implicit, a celor care educă trebuie să se orienteze spre crearea unor circumstanţe în
cadrul cărora fiecare consiliat să aibă libertatea luării unor hotărîri pe care să le ducă la bun sfârsit şi, în acelaşi
timp, să-şi asume consecinţele ce decurg din el.
Dezvoltarea carierei semnifică toate aspectele vieţii umane aflate în devenire şi cu o dinamică specifică
în diferite planuri, adică: autocunoaşterea şi formarea deprinderilor de relaţionare interpersonală, educaţia şi
formarea profesională iniţială, asumarea de diferite roluri în viaţă, modul de integrare, trăire şi planificare a
diferitelor evenimente ale vieţii.
Educaţia pentru carieră include, adesea, şi subiecte care nu sunt, aparent, direct legate de exercitarea
unei profesii, precum: viaţa de familie, organizarea timpului liber, creşterea şi educarea copiilor, economie
familială, probleme legate de valori şi calitatea vieţii, modul de a face faţă situaţiilor dramatice din viaţă.
În procesul consilierii elevilor, tinerilor cu privire la lumea muncii trebuie permanent încurajate:
utilizarea surselor alternative utile obţinerii de date necesare, creativitatea, pluralitatea soluţiilor, autonomia
investigatorie
O analiză corelată a normelor internaţionale cu cele europene ale muncii relevă o constatare de
principiu: măsurile de protecţie a copiilor şi tinerilor în muncă, instituite prin normele europene, ale Consiliului
Europei şi prin cele comunitare, se plasează la un grad de cuprindere şi la un nivel mult superior faţă de cele
stabilite de O.I.M.
Statele UE trebuie să se asigure că tinerii sunt protejaţi împotriva riscurilor specifice pentru securitatea,
sănătatea şi dezvoltarea lor, riscuri care rezultă din lipsa de experienţă, din absenţa conştientizării de către ei a
riscurilor existente sau din insuficienta maturizare a tinerilor.

Bibliografie
1. Alexandrescu, I., Personalitate şi vocaţie, Editura Junimea, Iaşi, 1981
2. Aniţei M., Psihologie experimentală, Editura Polirom, Iaşi, 2007
3. Bâclea , D., Consiliere şcolară, Editura Logos, Cluj, 2002
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85

Management şcolar
Prof. Înv. preşcolar CRISTEA Adela – Maria - Gradiniţa cu Program Normal Reea
Managementul a apărut pentru că era necesară o nouă abordare a activităţii de conducere în vederea
asigurării unui caracter raţional al conducerii şi pentru obţinerea de performanţe superioare.
În timp s-a demonstrat că managementul este un proces deosebit de complex,cu finalităţi clare pe baza
cărora se poate evalua eficienţa activităţii.
Acest proces acţionează asupra funcţiilor din fiecare sistem de activitate,funcţii care trebuie orientate
spre obţinerea de performanţe.
Managementul se foloseşte de anumite principii în conducere care sunt în general acceptate şi care
,,ghidează gândurile şi acţiunile sale”.
Warren Bennis face o paralelă între conducător şi manager pentru a arăta că există diferenţe între aceştia.
El spune că ,,în timp ce conducătorul face ceea ce trebuie să facă, managerul face ceea ce face aşa cum trebuie”
Şi Ioan Jinga asociază managementul educaţional cu conducerea învăţământului. De-a lungul timpului
conducerea se realiză direct, conducătorul fiind în relaţii directe cu cei conduşi, dar cu timpul, între aceştia au
aparut şi alte structuri.
Management educaţional
În sistemul educaţional se practică activitate managerială la toate nivelurile sistemului şi ale procesului
de predare-învăţare.
Elena Joita deosebeşte managementul educaţional de cel şcolar prin faptul că primul se ocupă de
proiectarea, realizarea şi evaluarea întregului sistem de educaţie, la nivel social, pe când cel de-al doilea are în
vedere aplicarea principiilor managementului educaţional la nivelul şcolii, ca unitate care realizează obiectivele
prin procesul de predare-învăţare.
Activitatea

managerială

presupune:

planificare,organizare,conducere

sau

dirijare,îndrumare

consiliere,control şi evaluare.
La nivel central/al Ministerului Educaţiei şi Cercetarii
Ministrul, care conduce întreaga activitate;
Secretar de stat, care conduce activitatea unor departamente ale ministerului;
Director general, care conduce activitatea unor segmente dintr-un department;
Director, care conduce segmente mai mici;
La nivel judeţean/al inspectoratelor şcolare
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Inspectorul şcolar general, care coordonează întreaga activitate a inspectoratului;
Inspector şcolar general adjunct, care conduce activitatea unor departamente;
Inspectoratul şcolar, care evaluează şi consiliază cadrele didactice de specialitate;
Directorul casei corpului didactic, care organizează şi module din activitatea de formare a cadrelor.
La nivelul unităţii de învăţământ
Directorul de grădiniţă sau de şcoală, care conduce activitatea unei unităţi de învăţământ;
Dirigintele, care conduce o clasă şi coordonează activităţile desfăşurate cu elevii;
Profesorul consilier, care asigură conducerea activităţii psihopedagogice a elevilor şi părinţilor, precum şi
orientarea şcolară şi profesională a elevilor; Responsabilul comisiei metodice a educatoarelor, învăţătorilor şi
diriginţilor, care conduce activitatea metodică; Şeful de catedră, care conduce activitatea metodică a
profesorilor pe specialităţi.
La nivelul ministerului
Consiliul de conducere este format din: ministru, secretar de stat, secretar general, directori generali şi comisiile
pe probleme.
La nivelul inspectoratului şcolar
Consiliul de administraţie cuprinde: inspectorul şcolar general, inspectorii şcolari generali adjuncţi, contabilul
şef, directorul inspectoratului şcolar, inspectorii şcolari, juristul.
La nivelul şcolii
Consiliul de administraţie,consiliul profesoral, celelalte comisii şi consilii consultative.
La nivelul clasei
Consiliul profesoral al clasei
Bibliografie:
Vasile Molan- Managementul şcolar. Managementul învăţământului simultan,2008
Ioan Jinga – Conducerea învăţământului-Manual de management instiuţional,EDP,Buc,1993
Dumitru Pătraşcu,Andrei Ursu, Ioan Jinga – Managementul Educaţional preuniversitar,Ed. Art,Chişinău, 1997
Elena Joiţa – Management şcolar,Editura Ghe. Cârţu Alexandru,Craiova, 1995

Metode active de predare învățare în învățământul actual la nivel european
utilizate la disciplinele economice
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Prof. Dacia-Petronela COSTEA, Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Petroșani
Obiectivul metodelor active este acela de a forma obişnuinţe pentru acţiune. Aceasta ar putea însemna
construcţia cunoştinţelor de către subiectul cunoaşterii însuşi, libertatea de a experimenta, de a greşi, de a
acţiona sunt garantate. Rolul elevilor este de a-şi îmbunătăţi cunoştinţele, iar al formatorului de a-i ajuta să se
transforme. Elevul are întâietate asupra cunoştinţelor, activitatea auto-educativă fiind fundamentul acestor
metode.
Metodele active au cunoscut şi cunosc un succes deosebit în pedagogie, dând naştere la numeroase
aplicaţii cu un potenţial deosebit. Primii pedagogi care au susţinut introducerea acestora în educaţie au fost:
Maria Montessori, medic italian (1870-1952), ale cărei lucrări asupra Auto-educaţiei în şcoală au avut ecou
intrenaţional; Ovide Delcroly medic belgian (1871 1932), căruia i se datorează numeroase jocuri educative;
Eduard Claparede, biolog şi psiholog elveţian (1873-1940), fondatorul Institutului J.J.Rouseau din Geneva;
Roger Cousinet institutor francez (1881-1973), fondatorul Şcolii noi franceze, directorul revistei Noua
educaţie. Tuturor acestora, dar şi multora care le-au urmat, li se datorează accentul pe activitatea şi interesele
elevilor, libertatea lor de a participa la procesul educativ, activitatea liberă pe grupuri, rolul formatorului de
mediator, de a susţine educarea pentru viaţă prin viaţă, adică prin acţiune, imitaţie, descoperire, experimentare.
Prin metodele active înţelegem orice situaţie în care elevii sunt puşi în situaţia de subiecţi active al
formării, co-participanţi la acţiunile educative. A activiza înseamnă deci a mobiliza, a angaja intens forţele
psihice ale cunoaşterii elevilor pentru a obţine în procesul didactic performanţe maxime însoţite constant de
efecte instructiv-educative optimale în toate componentele personalităţii.
În cadrul metodelor active obiectivul principal îl constituie valorificarea potenţialului intellectual al
elevilor, capacitatea lor de a vibra în faţa lumii şi a valorilor ei. De aceea stimularea gândirii critice este scopul
primar al acestor procedee didactice2.
Gândirea critică are următoarele caracteristici:
- formularea de către fiecare elev a unor păreri proprii, originale, referitor la problema în discuţie;
- dezbaterea problemelor , ideilor şi soluţiilor de către fiecare elev sau grup;
- alegerea raţională a soluţiei optime din mai multe posibile;
- rezolvare a de probleme în timp optim şi eficient.
Ea este asociată cu gândirea de tip superior şi reprezintă o modalitate de învăţare eficientă, cu rol
esenţial în dezvoltarea personalităţii elevilor. Dezvoltarea sa presupune îndeplinirea unor condiţii favorabile.
Acestea sunt:
- crearea unor situaţii de învăţare pentru a se exersa procesul gândirii critice;
2

Al.Dumitru, Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă, Timişoara, Ed. De Vest, 2000, p. 29
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- încurajarea capacităţii de reflectare, a independenţei în gândire;
- acceptarea diversităţii de opinii;
- învăţarea prin colaborare şi cooperare;
- încurajarea exprimării ideilor proprii, fără riscul de a fi ridiculizaţi;
- încrederea în capacitatea fiecărui elev de a gândi critic;
- aprecierea pozitivă a gândirii critice.
Stimularea gândirii critice presupune aşadar instituirea unui dialog autentic între actorii participanţi la
actul educaţional, elev-profesor sau elev-elev. Dialogul va avea drept scop descoperirea adevărului de către
elevii înşişi, fie prin strategii conversaţionale euristice, fie prin studiu şi experimentare individuală fie prin
dezbatere colectivă. În cadrul metodelor active nu există limite ale imaginaţiei şi creativităţii educatorului în
descoperirea celor mai eficiente procedee de activizare a elevilor, cu efecte pozitive atât asupra elevilor cât şi
asupra educatorului însuşi.
De ce vorbim despre „învăţare activă“?
Cercetări efectuate în ultimii 25 de ani3 arată că pasivitatea din clasă (înţeleasă ca rezultat al predării
tradiţionale, în care profesorul ţine o prelegere, eventual face o demonstraţie, iar elevii îl urmăresc) nu produce
învăţare decât în foarte mică măsură.
Iată câteva rezultate ale acestor studii:
• Elevii sunt atenţi numai 40% din timpul afectat prelegerii. (Pollio, 1984)
• Elevii reţin 70% din conţinuturile prezentate în primele 10% şi numai 20% din cele prezentate în
ultimele 10 minute ale prelegerii. (McKeachie, 1986)
• Elevii care au urmat un curs introductiv de psihologie bazat pe prelegere au demonstrat că ştiu numai
cu 8% mai mult decât elevii din clasa de control care NU au făcut cursul deloc! (Rickard et al., 1988)
• Un studiu vizând implicaţiile predării centrate pe discursul magistral 4 (Johnson, Johnson, Smith,
1991) relevă că: ƒ
atenţia elevilor descreşte cu fiecare minut care trece pe parcursul prelegerii; ƒ
prelegerea se potriveşte numai celor care învaţă eficient prin canal auditiv; ƒ
prelegerea promovează învăţarea de nivel inferior a informaţiilor factuale; ƒ
prelegerea presupune că toţi elevii au nevoie de aceleaşi informaţii în acelaşi ritm; ƒ

Cercetările menţionate sunt prezentate sintetic de Mel Silberman, Active Learning. 101 Strategies to Teach Any Subject, Allyn
&Bacon, 1996, pag. 6-10.
4
Înţelegem prin discurs magistral o prelegere de tip tradiţional în care profesorul livrează conţinuturi standard care urmează să fi e
asimilate de elevii – pasivi şi ascultători!
3
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elevilor nu le place să fie supuşi unei prelegeri.
De ce vorbim despre „învăţare interactivă“?
Fără îndoială, este adevărat că acela care învaţă trebuie să-şi construiască cunoaşterea prin intermediul
propriei înţelegeri şi că nimeni nu poate face acest lucru în locul său. Dar nu este mai puţin adevărat că această
construcţie personală este favorizată de interacţiunea cu alţii care, la rândul lor, învaţă. Altfel spus, dacă elevii
îşi construiesc cunoaşterea proprie, nu înseamnă însă că fac acest lucru singuri, izolaţi. Să nu uităm că omul
este o fi inţă fundamental socială. Promovarea învăţării active presupune şi încurajarea parteneriatelor în
învăţare. În fapt, adevărata învăţare, aceea care permite transferul achiziţiilor în contexte noi, este nu doar
simplu activă (individual activă) ci INTERACTIVĂ!
Nu numai cercetarea, dar şi experienţele cadrelor didactice cu metodele colaborative evidenţiază efectul
benefic al interacţiunii elevilor5. Gruparea şi sarcinile în care membrii grupului depind unul de celălalt pentru
realizarea rezultatului urmărit arată că:
• elevii se implică mai mult în învăţare decât în abordările frontale sau individuale;
• odată implicaţi, elevii îşi manifestă dorinţa de a împărtăşi celorlalţi ceea ce experimentează, iar aceasta
conduce la noi conexiuni în sprijinul înţelegerii;
• elevii acced la înţelegerea profundă atunci când au oportunităţi de a explica şi chiar preda celorlalţi
colegi ceea ce au învăţat.

Educație pentru o cetățenie activă la elevii de liceu
Prof. DAMIAN Carmen - Colegiul Tehnic “ Dimitrie Leonida “ Petroşani
În școală se formează caracterele, valorile, aptitudinile, talentele şi modul de acţiune al viitoarelor
generaţii de cetăţeni.În această lumină, şcoala reprezintă o lume în sine. Aceste activităţi concretizate prin
participarea elevilor la proiecte, contribuie la creşterea calităţii, a caracterului inovator şi a dimensiunii
europene în învăţământ. Cetățenii au un rol activ în construirea unei societăți democratice, mai bune, iar
formarea abilităților și atitudinilor specifice unei cetățenii active este esențială. Pe lângă faptul că își cunosc

5

apud Siberman, M. Active Learning. 101 Strategies to Teach Any Subject, Allyn &Bacon, 1996

90

drepturile și responsabilitățile, cetățenii activi dau dovadă de solidaritate față de alții și sunt gata să contribuie
la bunul mers al societății.
De aceea, voluntariatul apare tot mai mult ca o opţiune pentru elevii care doresc şi desfăşoară activităţi
în spiritul formării cetățenilor de mâine..Această activitate a devenit deja o tradiţie la Colegiul Tehnic „
Dimitrie Leonida” Petroşani fie prin participarea la activităţile de ecologizare din cadrul proiectului „Educaţie
pentru o viaţă sănătoasă”, fie prin participarea la cele două ediţii ale Curăţeniei Naţionale „Le t s do it” , prin
activităţile de la „ Fii ecologic” , „ Ecoşcoala „ sau „ Şcoli pentru un viitor verde”.
În proiectul “Educațíe pentru o viață sănătoasă” realizat în colaborare cu asociaţia Edupro şi implementat de
Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale) obiectivul principal a fost şi este
formarea tinerei generaţii în spiritul unui stil de viaţă sănătos, cunoaşterea de către tineri a principiilor ce stau
la baza unei stări de sănătate fizică şi mentală şi cultivarea respectului faţă de sănătatea celorlalţi şi faţă de
natură.
Dar voluntariat au desfăşurat elevii , nu numai în domeniul protecţiei mediului ci şi în domeniul social.
Astfel, elevii de la Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” au fost voluntari la Casa Pollicino şi la Centrul de
Asistenţă Socială Petrila. În cadrul acestor proiecte, tinerii au acordat ajutor copiilor şi vârstnicilor, precum şi
personalului celor două instituţii( insuficient şi neputând face faţă tuturor nevoilor)şi le-au creat copiilor şi
bătrânilor sentimentul că sunt importaţi pentru ceilalţi.
La Casa Pollicino,membrii clubului au ajutat copiii la lecţii, le-au făcut baie, s-au jucat cu ei, le-au
oferit spectacole de magie, filme, muzică.
La Centrul de asistenţă Petrila tinerii au ajutat atât personalul instituþiei (curãþenie în curte, au cosit
iarba,au tăiat şi aşezat lemnele în magazii), cât şi pe cei 40 de vârstnici instituţionalizaţi (au oferit servicii de
înfrumuseţare doamnelor – le-au tuns, coafat, le-au făcut manichiura – le-au oferit fructe şi articole de toaletă,
un spectacol de magie).
Sigur, acestea sunt câteva din activităţile voluntare prestate de elevii liceului, dar există multe alte
oportunităţi pentru tineri. Anul acesta, un grup de 14 elevi ai şcolii s-au înscris ca voluntari la Crucea Roşie.
Cu această ocazie elevii vor afla lucruri noi şi vor da o mână de ajutor unei organizaţii ce dispune de resurse
umane limitate.
De ce este important să ne implicăm în astfel de activităţi? Lumea are nevoie de noi să dăm un exemplu
pe care alţii să-l urmeze şi care va avea un impact decisiv asupra celor care au nevoie de ajutor. Această
abordare practică în schimbarea lumii este solicitantă, dar este dovedit că este cea mai bună soluţie de învăţare.
Dezvoltarea este un proces colectiv. Astfel, educaţia schimba individualismul cu care noi am crescut. În mod
normal, asta creează conflicte şi majoritatea oamenilor au prea puţine cunoştinţe sau deloc în rezolvarea
conflictelor împreună. Aşadar, prin educaţie, noi creăm şi utilizăm situaţiile la îndemână pentru a instrui
cooperarea şi a rezolva conflicte, cum să fii responsabil pentru celălalt şi să lucrăm împreună pentru a obţine
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rezultate. Cooperarea nu este tocmai o problemă. Daca nu ne luăm un angajament şi acţionăm cu
responsabilitate, nu vom beneficia de pe urma cooperarii.
Vom dezvolta nu numai prietenie, dar vom obtine şi abilităţile de bază care ne vor fi de folos în viitor.

Proiect de activitate didactică
Prof. înv. prepreprimar DAN Cristina – Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” Petroșani

Data: 18.04.2019
Grădiniţa:LICEUL TEHNOLOGIC ,,DIMITRIE LEONIDA,, PETROŞANI
Grupa: mică
Denumirea activităţii: Domeniul limbă şi comunicare- Educarea limbajului
Educătoare: DAN CRISTINA
Tema anuala: Cine sunt, suntem?
Tema săptămânii: Cele cinci simţuri
Tema activităţii: Ce este şi cum simţim?
Modalitate de realizare: Joc didactic
Tipul activităţii: însuşire, dobândire de noi cunoştinţe.
Scopul activităţii: Formarea capacităţii de comunicare orală, utilizând un limbaj adecvat, recunoaşterea
simţurilor.
Obiective operaţionale:
să înţeleagă indicaţiile date de către educatoarea.
să asculte cu interes explicaţiile educatoarei
să denumească corect cele 5 simţuri: auzul, văzul, mirosul, pipăitul şi gustul.
să respecte regurile jocului
Metode si procedee: Observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia
Modul de instruire: frontal
Materiale didactice: pahare de plastic,diferite condimente, mere, banană…dopuri de plastic,maşinuţe, pungi,
bomboane, , betişoare, cartonaşe cu animale, ,dispozitiv musical, Iepurilă, surprize dulci( ouă de ciocolată şi
bomboane ptr copii)
Evaluare: observaţia sistematică a comportamentului.
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Durata activităţii: 15-20 min.

Desfăşurarea activităţii

Nr.Crt.
1.

2.

3.

4.

5

Evenimente
didactice
Moment
Organizatoric

Activitatea
Activitatea
educatoarei
copiilor
Se asigură condiţii
optime
pentru
o
desfăşurare bună a
activităţii:
-Aerisirea
sălii
de
grupă;
-Aranjarea scăunelelor
în semicerc;
-Pregătire materialelor
necesare
Azi o să ne jucăm un
Captarea
joc foarte interesant…să
atenţiei
vedem cine o să aibă
cele mai multe simţuri
dezvoltate.
Reactualizarea Să vedem cu ce Noi experimentăm
experimentăm cele cinci cu: urechile, ochii,
cunoştinţelor
simţuri
nasul,
limba,
degetele ( pielea)
-Astăzi noi vom învăţa
Anunţarea
despre simţuri.
temei
Ne vom juca un joc.
Titlul jocului este: „ Ce
ai simţit sau ce ai auzit?
”
-Titlul
jocului
-Care este titlul jocului? este: ‘’Ce ai simţit
Înainte de a ne juca sau ce ai auzit?’’
avem un musafir la noi
în grupă , dnul Iepurilă.
El vă va da cadouri
surpriză
la finalul
jocului.
Clasa va fi împărţită pe
Dirijarea
mai multe grupe. Copiii
învăţării
vor trebui să treacă pe la
a)explicarea
toate grupele.
regulilor

Strategii
didactice

Evaluare

Conversaţie Observaţia
sistematică a
comportamentului
Conversaţie

Conversaţia

Explicaţie

Observaţia
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Copilul
regulile.
Repetăm
împreună.

b)joc de probă

La măsuţa 1 vor fi
aranjate 5 pahare de
plastic care în interior
vor contine:
cafea,
scorţişoară, bucăţi de
banană,
coaja
de
portocală şi usturoi..
Paharele sunt acoperite
si au o găurică deasupra.
Ei vor trebui să miroase
şi
să spună ce se află
înăuntru paharului.

La măsuţa 2 vom avea 5
pungi de hârtie care în
interior vor conţine:
mere, dopuri, maşinuţe,
bomboane, făină şi ouă
de ciocolată.
Copiii vor introduce
mâna si vor ghici
folosindu-se de simţul
tactil ce se găseşte în
acea pungă.
La măsuţa 3 avem 4
pahare care conţin ,
sare, piper, zahăr, suc de
lămâie. Cu ajutorul
beţigaşului vor gusta si
vor spune cum este
gustul.
Educatoarea
întreabă
cum este gustul şi ce au
gustat.

repetă

sistematică a
Conversaţia mportamentului

Iese un copil şi
realizează jocul
de probă.
Jocul
probă

de

Copilul va mirosi
câte un pahar şi va
ghici
ce
este
înăuntru( cafea,
scorţişoară,
banană, coaja de
portocală,
usturoi,)

Copilul
va
introduce mânuţa
în pungă si va
pipăi obiectul din
ea şi va trebui să
ghicească ce este
înăuntru(
mere,
pietre, bomboane,
maşinuţe, dopuri,
ouă de ciocolată)

Copiii vor gusta pe
rând din pahare şi
vor spune ce este
ceea ce au gustat şi
cum este( dulce,
sărat, acru şi
piperat)
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La măsuţa 4 vom avea
mai multe jetoane cu
animale iar separat va
fi un dispozitiv pe care
copilul îl va apăsa şi el
va emite diferite sunete
reprezentând sunetele
animalelor domestice.
Ei vor trebui să
recunoască cu ajutorul
AUZULUI ce animal
este.
Jocul
zis

6.

propriu Vom face un joc de
probă la fiecare măsuţă.

Asigurarea
feed-backului

Copiii vor trece pe rând
la executarea jocului
propriu-zis.
-Cu ce ne-am jucat Cu
ajutorul
astăzi?
simţurilor.
-Care a
jocului?

fost

8.

Complicarea
jocului

Evaluarea

Observaţia
sistematică a
a Conversaţie comportamentului

titlul Titlul jocului
fost:
„Ce ai simtit sau
ce ai auzit?”

-Cum ne-am jucat?
7.

Copiii vor apăsa
butonul şi vor
asculta
sunetul
reprezentativ unui
animal domestic
..apoi vor găsi
jetonul cu acel
animal.

Acum ne jucăm altfel.
Vine cineva legat la
ochi cu acestă eşarfă şi
scoate ceva din cutie. Le
spune ce este acesta.
Ce este aceasta?
Cu ce simţim aceasta?
Poţi să guşti!
Ce este aceasta?
Cu ce simţim lămâia?
Ce este acesta?
Cu ce auzim clopoţelul?
Jocul mai continuă cu
mărul, floarea... Etc.

Copiii repetă titlul
jocului învăţat.
jocul
Aceasta este o
lămâie.
Cu limba simţim
lămâia.
lămâie
Acesta este un
clopoţel.
Cu urechile auzim
clopoţelul.
clopoţel

Iepurila va da ouă
Aţi fost foarte harnici şi şi
bomboane evaluare
primiţi o surpriză de la copiilor.
Iepurila

Observaţia
sistematică a
comportamentului

verbal
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Metoda Jigsaw (Mozaicului) la educaţie tehnologică
Prof. DOBRE Marinela, Școala Gimnazială I.D.Sîrbu Petrila
Metoda Jigsaw (în engleză jigsaw puzzle înseamnă mozaic) sau “metoda grupurilor interdependente” este o
strategie bazată pe învăţarea în echipă (team-learning). Fiecare elev are o sarcină de studiu în care trebuie să
devină expert. El are în acelaşi timp şi responsabilitatea transmiterii informaţiilor asimilate, celorlalţi colegi.
Exemplificare pentru tema: “Centrale electrice”, modulul Energie, clasa a VIII-a
Etape şi faze de lucru:
Pregătirea materialului de studiu:
Profesorul stabileşte tema de studiu şi o împarte în 4 sau 5 sub-teme. Opţional, poate stabili pentru fiecare subtemă, elementele principale pe care trebuie să pună accentul elevul, atunci când studiază materialul în mod
independent. Acestea pot fi formulate fie sub formă de întrebări, fie afirmativ, fie un text eliptic care va putea
fi completat numai atunci când elevul studiază materialul.
Realizează o fişă-expert în care trece cele 4 sau 5 sub-teme propuse şi care va fi oferită fiecărui grup.
Fişa expert:
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Centrale hidroelectrice (1)
Centrale termoelectrice (2)
Centrale eoliene (3)
Centrale solare (4)
Organizarea colectivului în echipe de învăţare de câte 4–5 elevi (în funcţie de numărul lor în clasă).
Fiecare elev din echipă, primeşte un număr de la 1 la 4–5 şi are ca sarcină să studieze în mod independent, subtema corespunzătoare numărului său.
El trebuie să devină expert în problema dată. De exemplu, elevii cu numărul 1 din toate echipele de învăţare
formate, vor aprofunda sub-tema cu numărul 1. Cei cu numărul 2 vor studia sub-tema numărul 2, şi aşa mai
departe.
Faza independentă:
Fiecare elev studiază sub-tema lui, citeşte textul corespunzător. Acest studiu independent poate fi făcut în clasă
sau poate constitui o temă de casă, realizată înaintea organizării mozaicului.
Constituirea grupurilor de experţi:
După ce au parcurs faza de lucru independent, experţii cu acelaşi număr se reunesc, constituind grupe de experţi
pentru a dezbate problema împreună. Astfel, elevii cu numărul 1, părăsesc echipele de învăţare iniţiale şi se
adună la o masă pentru a aprofunda sub-tema cu numărul 1.
La fel procedează şi ceilalţi elevi cu numerele 2, 3, 4 sau 5. Dacă grupul de experţi are mai mult de 6 membri,
acesta se divizează în două grupe mai mici.
Faza discuţiilor în grupul de experţi:
Elevii prezintă un raport individual asupra a ceea ce au studiat independent. Au loc discuţii pe baza datelor şi
a materialelor avute la dispoziţie, se adaugă elemente noi şi se stabileşte modalitatea în care noile cunoştinţe
vor fi transmise şi celorlalţi membrii din echipa iniţială.
Fiecare elev este membru într-un grup de experţi şi face parte dintr-o echipă de învăţare. Din punct de vedere
al aranjamentului fizic, mesele de lucru ale grupurilor de experţi trebuie plasate în diferite locuri ale sălii de
clasă, pentru a nu se deranja reciproc.
Scopul comun al fiecărui grup de experţi este să se instruiască cât mai bine, având responsabilitatea propriei
învăţări şi a predării şi învăţării colegilor din echipa iniţială.
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Fig.1: Reprezentarea spaţială a amplasării echipelor de învăţare (în faza raportului pe echipe)
– a).; şi a grupurilor de experţi (în faza discuţiilor) – b).

Reîntoarcerea în echipa iniţială de învăţare.
Faza raportului de echipă:
Experţii transmit cunoştinţele asimilate, reţinând la rândul lor cunoştinţele pe care le transmit colegii lor,
experţi în alte sub-teme.
Modalitatea de transmitere trebuie să fie scurtă, concisă, atractivă, putând fi însoţită de suporturi audio-vizuale,
diverse materiale.
Specialiştii într-o sub-temă pot demonstra o idee, citi un raport, folosi computerul, pot ilustra ideile cu ajutorul
diagramelor, desenelor, fotografiilor.
Membrii sunt stimulaţi să discute, să pună întrebări şi să-şi noteze, fiecare realizându-şi propriul plan de idei.
Evaluarea
Faza demonstraţiei:
Grupele prezintă rezultatele întregii clase.
În acest moment elevii sunt gata să demonstreze ce au învăţat. Profesorul poate pune întrebări, poate cere un
raport sau un eseu ori poate da spre rezolvare fiecărui elev o fişă de evaluare.
Dacă se recurge la evaluarea orală, atunci fiecărui elev i se va adresa o întrebare la care trebuie să răspundă
fără ajutorul echipei.
Avantajele Jigsaw-ului:
Strategia mozaicului este focalizată pe dezvoltarea capacităţilor de ascultare, vorbire, cooperare, reflectare,
gândire creativă şi rezolvare de probleme. Astfel, elevii trebuie să asculte activ comunicările colegilor, să fie
capabili să expună ceea ce au învăţat, să coopereze în realizarea sarcinilor, să găsească cea mai potrivită cale
pentru a-i învăţa şi pe colegii lor ceea ce au studiat.
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“Esenţială pentru această modalitate de structurare a travaliului clasei este interdependenţa dintre membrii
grupului, care-i stimulează să coopereze. Sarcina comună nu poate fi îndeplinită decât dacă fiecare elev îşi
aduce contribuţia. Metoda cuprinde activităţi ce vizează întărirea coeziunii grupurilor, ameliorarea comunicării
şi dezvoltarea capacităţii de a facilita achiziţionarea cunoştinţelor de către colegi. Prin intermediul ei se
anihilează tendinţa de instituire a unor ierarhii în grupuri, întrucât elevii cu status înalt şi cu abilităţi deosebite
învaţă de la ceilalţi în aceeaşi măsură în care ei îşi ajută colegii să înţeleagă şi să-şi însuşească o sub-temă.
Trebuie să remarcăm calitatea metodei grupurilor interdependente de a anihila manifestarea efectului
Ringelmann. Lenea socială, cum se mai numeşte acest efect, apare cu deosebire atunci când individul îşi
imaginează că propria contribuţie la sarcina de grup nu poate fi stabilită cu precizie. Interdependenţa dintre membri
şi individualizarea aportului fac din metoda Jigsaw un remediu sigur împotriva acestui efect.

Bibliografie:
1.Iucu Romiţă, Instruirea şcolară Editura Polirom, Iaşi, 2001.
2.Jinga, Ioan, Israte, Elena, Manual de pedagogie, Bucureşti, Editura All, 2001
3.Neacşu, Ioan, Metode şi tehnici de învăţare eficientă, Bucureşti, Editura Militară, 1990

Consilierea și orientarea elevilor in context european
Prof. DOBRIȚA Alina Elena - Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Petroșani

Consilierea şi orientarea elevilor reprezintă un proces complex de pregătire şi îndrumare a acestora prin
diferite forme de activitate şcolară, studii care să le permită apoi alegerea unor domenii profesionale şi ocupaţii
distincte care să concorde cu aptitudinile şi interesele lor.
Reușita în viață înseamnă adaptarea la societate, iar adaptarea la societate nu poate fi separată de
alegerea corectă a unei cariere. Educaţia înseamnă mai mult decât dezvoltare cognitivă, considerată adesea
obiectivul major al școlarizării. Tânărul are nevoie de o formare completă a personalităţii sale şi, chiar dacă nu
dispune de influenţe consistente și coerente pentru orientarea în carieră, va căuta aceste informaţii prin
modelele adulte din mediu.
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Consilierea şcolară se axează pe unitatea triadică familie-copil-şcoală, ea fiind preocupată de realizarea
unei armonii între cei trei termeni ai relaţiei, în vederea desfăşurării unei educaţii eficiente şi a dezvoltării
optime a personalităţii copilului.
Practicile didactice care nu urmăresc decât transmiterea în mod autoritar a cunoştinţelor conduc, de
multe ori, la dificultăţi de receptare, incapacitatea elevilor de a avea iniţiative, uitarea rapidă a cunoştinţelor
învăţate la curs, oboseală, plictiseală şi chiar refuz.
Astăzi, competenţa profesională în învăţământ este mai complexă: un dascăl responsabil atrage elevii,
îi motivează, îi activează, îi încurajează să înveţe împreună şi totodată să-şi împărtăşească experienţele de
învăţare şi cunoaştere.
În contextul unei societăţi care se schimbă, dreptul la educaţie este unul din drepturile fundamentale
ale omului şi temelia unei societăţi drepte, angajată pe calea progresului şi prosperităţii.
Democratizarea relaţiilor sociale în contextul european actual determină şcoala să perceapă elevul ca
pe un individ cu drepturi, care trebuie protejat în virtutea vulnerabilităţii sale. Colaborarea între cadrele
didactice de diferite specialităţi permite un parteneriat eficace între şcoală şi comunitatea locală, având drept
scop educaţia bazată pe cunoaştere şi adevăr, creşterea încrederii membrilor societăţii în faţa educativă a şcolii.
Procesul educativ trebuie conceput astfel încât elevii să preţuiască propria moştenire naţională, să
primească contribuţiile originale ale oricărei naţiuni la civilizaţia modernă, pregătind profesorii şi elevii să
înţeleagă valoarea diversităţii caracterelor şi a independenţei de spirit.
Bibliografie:
Gheorghe, Dumitriu, Psihopedagogie, Editura Alma Mater, Bacău, 2002
Simona, Bernat, Tehnica învăţării eficiente, Editura Presa Clujeană, 2003
Elena Ţarălungă, Strategii de predare - învăţare, Editura Egal, Bacău, 2003

https://edict.ro/valente-educative-in-context-european/

Proiect educativ “Oferte de viitor”

Profesor DODOIU Feryan, Liceul Tehnologic D. Leonida Iași
Profesor VRANCIANU Aurelia, Liceul Tehnologic D. Leonida Iași

POZIŢIA: 1039/CAER an școlar 2015-2016
DOMENIUL: Educație civică
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NIVELUL DE DESFĂŞURARE – interjudețean
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT INIȚIATOARE: Colegiul Tehnic ” Dimitrie Leonida” Iasi
COORDONATOR: Prof. Feryan Dodoiu și prof Vrâncianu Aurelia
SCURTĂ INFORMARE PRIVIND ATINGEREA SCOPULUI ȘI OBIECTIVELOR
Proiectul, ”Oferte de Viitor”, a debutat din anul şcolar 2007-2008, la nivel de școală, ca o necesitate
a orientării şcolare şi profesionale a tinerilor absolvenţi de studii medii a învăţamântului tehnic. În anul școlar
2013-2014 , proiectul a fost inclus în CAEJ, iar în anul școlar 2015-2016 a fost inclus în CAER. Obiectivele
proiectului au avut drept scop venirea în întâmpinarea elevilor în găsirea unui sprijin informativ autorizat, în
luarea unei decizii privind cariera profesională. Înainte de a-și căuta o ocupatie sau un post potrivit, tinerii
trebuie să se cunoască mai bine și să-și evalueze deprinderile și abilitățile, să-și afle punctele forte și ariile de
dezvoltare, preocupările și pasiunile. Activitățile s-au concentrat apoi pe prezentarea mijloacelor moderne de
informare, a instrumentelor de căutarea a unui loc de muncă, care ar putea contribui la formarea abilităţilor
personale de autoprezentare. S-au realizat conturi pe diverse site-uri de tip eJobs, MyJobs, conturi, unde fiecare
elev are oportunitatea de a se licita pe piaţa forţelor de muncă.
De asemeni, s-au realizat CV-uri, scrisori de intenţii, s-a pus accentul pe impactul vizual, ţinuta fizică
și conduita morală în situaţia unui interviu. În sublinierea necesității cunoașterii de către tineri a dinamicii
pieței forței de muncă, a legislației privind relațiile de muncă, au avut loc sesiuni de prezentări realizate de
consilieri AJOFM şi de inspectorul șef al ITM Iași. Toate unitățile economico-sociale sunt beneficiari ai
învațământului tehnic în special și pentru ca aceștia să poată primi angajați de calitate, trebuie să contribuie la
orientarea profesională a elevilor prin întâlniri ale specialiștilor cu elevii. În acest scop s-au efectuat vizite la
mai mulți agenți economici, parteneri în proiect ( vezi foto).
Impactul acestei activități a fost foarte mare în școală, mai multe cadre didactice de specialitate și
directorul adjunct și-au manifestat dorința de a ne însoți în aceste vizite de lucru. La S.C. AGROPAN IMPEX
S.R.L. s-a vizitat linia de preparare-pregătire a aluatului, elevilor li s-a prezentat procesul tehnologic de
fabricare a pâinii, începând cu malaxarea, frământarea pâinii, coacerea și ieșirea pe bandă. De asemeni, au
asistat la realizarea diverselor sorturi de prăjituri în laboratorul de patiserie al unității. La TOTALGAZ
INDUSTRIE , S.C ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCTS S.A. IAȘI , S.C TEHNOSTEEL LBR
elevii au fost însoțiti de un reprezentant al fiecărei unități, care a scos în evidență realizarile economice,
colaborările, gama de produse realizate în unitate, procesele tehnologice care au loc, descriindu-le specificul
fiecărui post de muncă. Proiectul a fost promovat pe site-ul școlii și pe cel al școlilor participante la proiect, au
fost afișe de prezentare la sediul AJOFM și ITM Iași și de asemenea proiectul „OFERTE DE VIITOR” a primit
premiul III la Concursul Național ”O ACTIVITATE DE SUCCES DIN ȘCOAL ALTFEL” etapa județeană
2016. Proiectul a reușit să îmbunătăţească oferta educaţională a școlii, care a devenit atractivă datorită
parteneriatelor cu agenții economici care sunt dornici să angajeze viitori absolvenți. Pe parcursul următorilor
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ani școlari, vom încheia parteneriate cu agenți economici care solicită forță de muncă calificată din școala
noastră ( E.ON, VEOLIA etc) astfel încât elevii să cunoască încă de dinainte de a fi angajați care sunt condițiile
de muncă din unitățile respective, ce perspective de specializare și promovare li se oferă.
GRUP ȚINTĂ VIZAT: elevi de clasa a XII a
ENUMERAREA ACTIVITĂŢILOR DE IMPACT DIN PROIECT:
Întâlnire cu reprezentantul oficial a A.J.O.F.M – Iași;
Întâlnire cu inspectorul șef al ITM – Iași;
Vizite la unităţile economice partenere în proiect.
ENUMERAREA PARTENERILOR:
S.C. AGROPAN IMPEX S.R.L. Iași
S.C PANIFCOM S.R.L. IAȘI
TOTALGAZ INDUSTRIE IAȘI
S.C ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCTS S.A
S.C TEHNOSTEE LBR
ȘCOLI PARTICIPANTE LA PROIECT:
Colegiul Tehn. ” AL.I.Cuza ” Bârlad-jud Vaslui;
Colegiul Tehn. de Transporturi Piatra Neamț-jud Neamț;
Liceul Tehnologic Vasile Sav Roman-jud Neamț;
Liceul ” D. Negreanu” Botoșani;
Liceul Teoretic ” Ion Luca ” Vatra Dornei-jud Suceava.
Școlile participante la proiect au realizat activitățile proiectului în școală, au diseminat proiectul la nivel
local și în mass media locală, iar la sfârșitul activităților au realizat un raport de activitate, care a putut fi
consultat online de toți participanții la proiect (vezi anexe-două rapoarte de activitate )

Foto.1 Întâlnire cu inspectorul șef al I.T.M.

Foto. 2 Întâlnire cu A.J.O.F.M.

Foto.3 S.C. AGROPAN IMPEX S.R.L.
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a
Foto.4 TOTALGAZ INDUSTRIE IAȘI

b

Foto 5 a,b S.C ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCTS S.A.

Metode şi tehnici de evaluare a rezultatelor învăţării la informatică

Prof. DOJCSAR Marilena – Sabina - Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” Petroşani
Cerinţa obiectivă de a conferi activităţii de instrucţie şi educaţie o eficienţă sporită face necesară
intensificarea eforturilor pentru a se asigura procesului de învăţământ un caracter cât mai raţional şi riguros,
prin: determinarea cât mai precisă a obiectivelor instruirii, organizarea conţinuturilor în concordanţa cu
principalele caracteristici şi tendinţe ale ştiinţei şi tehnicii şi cu logica didactică, stabilirea strategiilor de
predare – învăţare în raport cu obiectivele vizate şi cu conţinuturile definite, perfecţionarea acţiunilor de
evaluare a rezultatelor şi a proceselor desfăşurate.
Actul evaluării reprezintă un proces continuu, formal sau informal, de apreciere a calităţii, a importanţei
sau a utilităţii activităţii de predare – învăţare, proces desfăşurat din nevoia cotidiană de selecţie, de comparare
sau de ameliorare a acesteia. O evaluare corectă presupune:
- definirea şi formularea cît mai obiectivă a caracteristicilor procesului evaluat;
- identificarea celor mai relevante tehnici şi instrumente de evaluare.
În practica şcolară s-au îmbunătăţit metodele şi tehnicile de evaluare în scopul realizării unor corelaţii
eficiente între predare-învăţare-evaluare şi pentru a atinge dezideratele propuse pentru formarea personalităţii.
Măsurarea rezultatelor învăţării este o operaţie distinctă faţă de utilizarea metodelor de verificare şi, totodată,
o componenta a evaluarii. Efectuarea măsurătorilor presupune ca instrumentele de evaluare să întrunească
anumite calităţi–validitate, fidelitate, obiectivitate, aplicabilitate şi exactitate -, pentru a fi relevante, atât pentru
evaluator, cât şi pentru evaluaţi. De asemenea, măsurarea vizează nişte limite cantitative – maxime şi minime
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– concretizate în bareme, raportate la capacităţile şi atitudinile consemnate în obiectivele operaţionale ale lecţiei
de informatică.
Repetarea materiei parcurse serveşte la împrospătarea cunoştinţelor dobândite, ajută la formarea de noi
corelaţii, reluarea materiei predate într-un cadru mai general, uneori cu completarea unor cunoştinţe.
Repetarea (lecţiei sau chiar a lecţiilor anterioare) se poate face înainte de predarea unei lecţii noi, la
sfârşitul unui capitol, al unui semestru sau al anului şcolar, sau chiar cu ocazia susţinerii unui examen
suplimentar.
Repetarea materiei parcurse serveşte la împrospătarea cunoştinţelor dobândite, ajută la formarea de noi
corelaţii, reluarea materiei predate într-un cadru mai general, uneori cu completarea unor cunoştinţe.
Repetarea (lecţiei sau chiar a lecţiilor anterioare) se poate face înainte de predarea unei lecţii noi, la
sfârşitul unui capitol, al unui semestru sau al anului şcolar, sau chiar cu ocazia susţinerii unui examen
suplimentar.
Recapitularea ar trebui să se realizeze după un plan dinainte stabilit. Procesul de învăţământ cuprinde,
oricum, următoarele etape: predare, învăţare, evaluare. Deşi aceste etape se desfăşoară separat, proiectarea
lecţiilor nu poate fi făcută fără a avea în vedere toate aspectele legate de acestea, ele întrepătrunzându-se. După
cum ştim, proiectarea unei lecţii începe cu stabilirea obiectivelor acesteia şi are la bază programa şcolară a
disciplinei. Profesorul va trebui să se încadreze în numărul de ore stabilit prin programă.
Spre edificare, vom prezenta o situaţie concretă şi posibilă. O lectie de recapitulare la disciplina
informatică la capitolul Funcţii şi proceduri.
Astfel, se formulează pentru lecţia „Evaluare la capitolul Funcţii şi Proceduri”, competenţele operaţionale,
conform cărora elevii vor fi capabili, la sfârşitul orei:
- SC1 să poată explica modul de execuţie a subprogramelor;
- SC 2 să definească noţiuni de funcţii şi procedură;
- SC 3 să poată explica modul de alocare a memoriei şi de transmitere a controlului la execuţia algoritmilor
recursivi;
- SC 4 să cunoască avantajele şi neajunsurile recursiei;
- SC 5 să elaboreze funcţii şi proceduri recursive;
- SC 6 să definească noţiunea de recursivitate;
- SC 7 să stabilească domeniile de vizibilitate într-un program;
- SC 8 să stabilească efectele colaterale apărute în program;
Pentru evaluarea cât mai interesantă şi netradiţională, am folosit metoda nouă de evaluare –Proiectul.
Temele proiectelor de grup, propuse elevilor au fost:
Subprograme. Funcţii;
Subprograme. Proceduri:
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Domenii de vizibilitate. Comunicarea prin variabile globale;
Diagrama Venn “ Funcţii şi proceduri”;
Lecţia a început cu un rebus propus de profesor, care răspunde la următoarele întrebări:
Cum se defineşte situaţia în care un subprogram se autoapelează?
Cum se numesc parametrii care servesc pentru transmiterea de valori din programul principal în procedură?
Cum se numesc parametrii ce servesc pentru întoarcerea rezultatelor din procedură în programul principal?
Denumirea corpului unui program sau subprogram ?
Cum sunt numite subprogramele care efectuează prelucrarea datelor comunicate în momentul apelului?
Care variabile sunt folosite pentru transmiterea datelor de prelucrat şi pentru returnarea rezultatului?
O secvenţă de instrucţiuni este denumită?
Subprogramele care calculează şi returnează o valoare se numesc...?
Obţinem pe verticală cuvîntul Evaluare.
După anunţarea subcompetenţelor lecţiei date, elevii din grupuri îşi prezintă proiectele, oferindu-le 5-6 min
fiecărui grup.

Proiectul
Lucrare cu caracter teoretic şi/ sau aplicativ, pe baza unei teme date, activitate amplă, de durată, care implică
muncă şi efort intellectual.
Etape de elaborare:
Delimitarea temei de interes;
Formularea de întrebări despre temă;
Stabilirea unor obiective de informare;
Identificarea şi consultarea surselor de informare;
Realizarea unui plan al investigaţiei;
Colectarea datelor;
Analiza şi prelucrarea informaţiilor;
Elaborarea produsului final.
Produsul final poate fi:
Elaborarea de referate sau articole;
Construirea unei machete sau a unui mulaj; prezentări Power Point;
Alcătuirea mapelor cu material didactic; portofoliul;
Elaborarea algoritmilor şi a programelor într-un limbaj de programare, etc.
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Profesorul planifică, organizează şi monitorizează activitatea din cadrul proiectelor pentru a identifica
progresele în abordarea temei, dificultăţile întîmpinate, de a găsi soluţii, de a-i motiva pe elevi să continue
munca în cadrul proiectelor.
Proiectele sunt evaluate de către profesor, dar şi de către elevi (inter-evaluarea şi auto-evaluarea) pe
baza unor indicatori: cercetarea în ansamblu, modul de lucru, maniera de prezentare, prezentarea materialului,
etc.
Metoda proiectului prezintă avantajul că dezvoltă deprinderile de documentare ştiinţifică, capacitatea
de a structura şi sistematiza materialul, încurajează asumarea responsabilităţii.
La sfârșitul lecţiei am repartizat fiecărui elev câte o foaie în care era reprezentat un jurnal de reflecţie.
Această metodă, Jurnalul reflexiv este o metodă ce se înscrie în rândul metodelor alternative de evaluare şi
cuprinde însemnările elevului asupra aspectelor trăite în procesul cunoaşterii. Este o “excelentă strategie de
evaluare pentru dezvoltarea abilităţilor metacognitive”, constând în reflectarea elevului asupra propriului
proces de învăţare şi cuprinzând reprezentările pe care le-a dobândit în timpul derulării acestuia.
Se poate centra pe aspectele următoare:
1) dezvoltarea conceptuală obţinută;
2) procesele mentale dezvoltate;
3) sentimentele şi atitudinilor experimentate (trăite).
Reflecţia elevului asupra acestor aspecte poate îmbunătăţi învăţarea viitoare.
În jurnalul reflexiv se trec în mod regulat, experienţe, sentimente, opinii, gânduri împărtăşite cu un punct de
vedere critic. Elevul este îndemnat să răspundă la întrebări de genul:
Ce ai învăţat nou din această lecţie?
Cum ai învăţat?
Ce sentimente ţi-a trezit procesul de învăţare?
Care din ideile discutate ţi s-au părut mai interesante?
Care necesită o clarificare?
Ce dificultăţi ai întâmpinat?
Cum te simţi când înveţi la informatică?
Cum poţi utiliza în viitor această experienţă de învăţare?
În ce măsură ceea ce ai studiat ţi-a satisfăcut aşteptările?
Cum îţi place să înveţi în viitor următoarea temă (capitol, lecţie)?
Ţi-a plăcut experienţa (de învăţare)? Dacă da, de ce?
Dacă ai putea schimba ceva, ce ai face?
Adaugă alte comentarii care te preocupă.
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Jurnalul reflexiv reprezintă un dialog al elevului purtat cu sine însuşi, din care învaţă despre propriile procese
mintale. Prin această metodă alternativă se urmăresc trei probleme:
autoreglarea învăţării (prin examinarea atitudinilor, a dedicaţiei şi a atenţiei concentrate în direcţia depăşirii
unei sarcini de învăţare);
controlarea acţiunilor desfăşurate asupra sarcinii de învăţare (prin analiza planificării, a demersurilor
metodologice de rezolvare a sarcinii şi a rezultatelor obţinute);
controlarea cunoaşterii obţinute (prin analiza noţiunilor asimilate, a lacunelor înregistrate şi a cauzelor
acestora).
Avantajele aplicării acestei metode:
jurnalul reflexiv este o modalitate reflexivă, deschisă şi flexibilă de evaluare;
elevul poate să-şi exprime propriile nemulţumiri, dar şi explecaţiile, exprimîndu-şi dorinţele şi satisfacţiile;
profesorul poate să cunoască (cu voia elevului) şi alte aspecte care influenţează procesul învăţării şi astfel
să-l ajute pe elev şi să sporească calitatea instruirii;
cunoscând aceste aspecte, se produce o mai mare apropiere între profesor şi elev, acesta din urmă simţinduse înţeles şi conştientizând faptul că sunt luate în consideraţie circumstanţele;
Dezavantajele jurnalului reflexiv ţin de elaborarea sa. Pentru a fi eficient jurnalul reflexiv trebuie completat
periodic. Acest lucru solicită disciplină şi notarea cu regularitate a reprezentărilor elevilor, precum şi a
punctelor de vedere critice. Nu este o muncă uşoară, deoarece elevii nu sunt obişnuiţi să reflecte asupra muncii
lor. Ei trebuie învăţaţi şi îndreptaţi treptat pe acest drum al analizei proprii, pentru a înţelege de ce este necesară
şi cum trebuie făcută.

BIBLIOGRAFIE:
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Metode interactive de predare-învăţare-evaluare
Prof. DUMITRAȘ Alina-Lucreția, Liceul Tehnologic “Transilvania” Deva
Motto: ”Şcoala cea mai bună e aceea în care înveţi, înainte de toate, a învăţa”.
(Nicolae Iorga)
Elevii secolului XXI, care trăiesc într-o lume în continuă schimbare, au nevoie de profesori care să
răspundă nevoilor lor şi să îi pregătească pentru a avea succes. Autonomia şcolară este în deplină concordanţă
cu un învăţământ individualizat, adaptat nevoilor şi capacităţilor fiecărui elev. Pornind de la necesitatea
implementării unui curriculum bazat pe strategiile învăţării, cadrului didactic îi revine un rol determinant în
proiectarea unui mediu educaţional adecvat, un rol de asemenea important ca moderator, organizator al
experienţelor de învăţare ale elevilor. Caracterizate prin flexibilitate, metodele interactive sunt instrumente
utile în eficientizarea activităţii la clasă, ducând la realizarea cu succes a obiectivelor formative, precum şi la
creşterea şanselor de progres şcolar pentru toţi elevii.
Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul de calităţi şi disponibilităţi
din partea cadrului didactic: receptivitate la nou, adaptarea stilului didactic, mobilizare, dorinţă de
autoperfecţionare, gândire reflexivă şi modernă, creativitate, inteligenţa de a accepta noul şi o mare flexibilitate
în concepţii. Acest proces se autoreglează, nu se bazează pe reţete şi nu se disociază de viaţa reală.
Să înveţi făcând, „learning by doing”, este un slogan de acum destul de cunoscut, mai puţin aplicat în
practica noastră pedagogică tributară încă informaţiei teoretice masive şi sterile de multe ori, în detrimentul
aplicaţiei practice a cunoştinţelor. Metodele interactive presupun recrearea conţinutului învăţării, în care rolul
esenţial aparţine elevului, profesorul fiind doar cel care îi ghidează activitatea. Importanţa metodei stă însă în
faptul că „finalitatea ei trece dincolo de reconstrucţia obiectului şi vizează dezvoltarea personală a elevului:
construind şi descoperind cunoştinţe, elevul se construieşte şi se descoperă pe sine; iar acest traseu dublu
orientat face cu putinţă nu numai iniţierea, ci şi iniţiativa.”
”Vreau să-mi învăţ elevii cu care lucrez să aprecieze valoarea şi plăcerea muncii. Dar ca să-i urnesc
trebuie să le supraveghez fiecare mişcare, să-i aud văitându-se la fiecare pas, ba că este greu, ba că nu se
descurcă, ba că nu au timp, ba că nu li s-a cerut să mai facă aşa ceva. E mai uşor să programez bine activităţile
şi să le fac eu singur pe toate? Oare de ce elevii nu sunt capabili să-şi vadă de îndatoriri şi s-o facă cu plăcere,
fără să fie nevoie să tragi de ei şi să-i verifici tot timpul? Cum ar trebui să acţionez pentru a-i determina să
lucreze mai uşor, cu mai multă bucurie şi satisfacţie, dar cu un efort mai mic?” (prelucrare şi adaptare după S.
Covey, 1995,p.4).
Învăţarea activă este strategia cea mai frecvent utilizată de către profesori în activităţile centrate pe elev,
fiind un tip de activitate didactică ce se bazează în principal pe activitatea elevului, pe intervenţia sa nemijlocită,
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transformatoare asupra materialului de studiat. Introducerea dezvoltării elevilor în scheme rigide nu mai
funcţionează. La o primă analiză acest obiectiv este foarte greu de atins dar dacă ne uităm la această trecere
ca la un proces de schimbare evident aplicăm regulile impuse de orice proces. Cere timp, paşi mici, se
autoreglează, nu se bazează pe reţete şi nu se disociază de viaţa reală. Am aplicat cu succes la clasă următoarele
metode interactive: cubul, știu, vreau să știu, am învățat, portofoliul, proiectul.
Proiectul este: produs al imaginaţiei acestora, menit să permită folosirea liberă a cunoştinţelor însuşite,
într-un context nou şi relevant;activitatea cel mai pregnant centrată pe elevi; o activitate personalizată, elevii
putând decide nu numai asupra conţinutului său, dar şi asupra formei de prezentare; ceva, nu este un produs
despre ceva.
Metoda proiectului:
-Stimulează implicarea elevilor;
-Crește înțelegerea modului în care o temă influențează alte teme,legându-se de acestea prin diverse elemente;
-Facilitează înțelegerea aprofundată a profilului unei teme;
-Dezvoltă gândirea de ordin superior, colaborarea și comunicarea;
-Îmbunătățește competențele tehnologice;
-Scade absenteismul;
-Schimbă atitudinea elevului față de școală și învățătură.
Am folosit această metoda proiectului în cadrul modulului ” Sisteme de transport”. Obiectivele mele
pentru învăţarea bazată pe proiecte:
1. Să reuşesc ca orele mele de discipline tehnice să fie centrate mai mult pe elev;
2. Să realizez conexiuni între ceea ce elevii învaţă la modulul ”sisteme de transport” şi lumea reală ;
3. Să îmbunătăţesc competenţe de învăţare autonomă ale elevilor;
4. Să integrez mai mult tehnologia în activităţile de învăţare de la clasă;
5. Să desfăşor câte un proiect pentru fiecare unitate de învăţare ;
6. Să încerc să desfăşor câteva mini-lecţii pentru dezvoltarea unor subcapacităţi ale competenţelor specifice
secolului XXI.
Caracterizate prin flexibilitate, metodele interactive sunt instrumente utile în eficientizarea activităţii la
clasă, ducând la realizarea cu succes a obiectivelor formative, precum şi la creşterea şanselor de progres şcolar
pentru toţi elevii. Alături de sensibilitate şi capacitate de empatie, dragostea pentru copil, obiectivitatea, o bună
autocunoaştere, o corectă cunoaştere a subiectului educaţiei, reflecţia asupra căilor de sporire a calităţii muncii
la catedră şi asupra posibilităţii evitării stărilor conflictuale mă ajută să asigur eficienţa actului instructiveducativ.
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Stimularea creativităţii - Metoda pălăriilor gânditoare

Prof. DUMITRU Gabriela – Liceul Tehnologic ,, Mihai Viteazu,, Vulcan
Prof. DOROȚAN Manuela – Liceul Tehnologic ,, Mihai Viteazu,, Vulcan

Creativitatea, fiind dimensiunea principală a omului contemporan trebuie să constituie o problemă
centrală a şcolii. Pentru a dezvolta capacităţile creatoare ale elevilor, cadrele didactice trebuie să cunoască în
primul rând trăsăturile comportamentului creator, care se referă la: nivelul de inteligenţă generală; gândirea
divergentă; fluenţa gândirii; receptivitatea faţă de probleme; spiritul de observare; imaginaţia creatoare;
originalitatea; capacitatea combinatorie; perseverenţa, iniţiativa; nonconformismul în idei. Creativitatea este
un proces complex, care angajează întreaga personalitate a elevului, ce urmează a fi dezvoltată pe diferite căi,
atât în procesul de învăţământ cât şi în cadrul activităţilor extraşcolare.
.METODA PĂLĂRIILOR GÂNDITOARE:
Acest nou tip de metodă de predare – învaţare este un joc în sine. Copiii se împart în şase grupe – pentru
şase pălării. Ei pot juca şi câte şase într-o singură grupă. Împăţirea elevilor depinde de materialul studiat. Pentru
succesul acestei metode este important însă ca materialul didactic să fie bogat, iar cele şase pălării să fie frumos
colorate, să-i atragă pe elevi.
Ca material vor fi folosite 6 pălării gânditoare, fiecare având câte o culoare: alb, roşu, galben, verde,
albastru şi negru. Bineînţeles că rolurile se pot inversa, participanţii fiind liberi să spună ce gândesc, dar să fie
în acord cu rolul pe care îl joacă. Fiecare culoare reprezintă un rol.
Pălăria albă:
•este obiectivă asupra informaţiilor;
•este neutră;
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Pălăria roşie:
•lasă liber imaginaţiei şi sentimentelor;
•este impulsivă;
•poate însemna şi supărare sau furie;
•reprezintă o bogată paletă a stările afective;
Pălăria neagră:
•exprimă prudenţa, grija, avertismentul, judecata;
•oferă o pespectivă întunecoasă, tristă, sumbră asupra situaţiei în discuţie;
•reprezintă perspectiva gândirii negative, pesimiste;
Pălăria galbenă:
•oferă o pespectivă pozitivă şi constructivă asupra situaţiei;
•culoarea galbenă simbolizează lumina soarelui, strălucirea, optimismul;
•este gândirea optimistă, constructivă pe un fundament logic;
Pălăria verde:
• exprimă ideile noi, stimulând gândirea creativă;
• este simbolul fertilităţii, al producţiei de idei noi, inovatoare;
Pălăria albastră:
• exprimă controlul procesului de gândire;
• albastru a rece; este culoarea cerului care este deasupra tuturor, atotvăzător şi
atotcunoscător;
• supraveghează şi dirijează bunul mers al activităţii;
• este preocuparea de a controla şi de a organiza;
Participanţii trebuie să cunoască foarte bine semnificaţia fiecărei culori şi să-şi reprezinte fiecare pălărie,
gândind din perspectiva ei. Nu pălăria în sine contează, ci ceea ce semnifică ea, ceea ce induce culoarea
fiecăreia.
Cele 6 pălării gânditoare pot fi privite în perechi:
pălăria albă – pălăria roşie
pălăria neagră – pălăria galbenă
pălăria verde – pălăria albastră
Cum trebuie să se comporte cel care “poartă” una din cele 6 pălării gânditoare:
Pălăria albă. Cel ce poartă pălăria albă trebuie să-şi imagineze un computer care oferă informaţii
şi imagini atunci când acestea i se cer. Calculatorul este neutru şi obiectiv. Nu oferă interpretări şi opinii. Când
“poartă” pălăria albă, gânditorul trebuie să imite computerul; să se concentreze strict pe problema discutată, în
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mod obiectiv şi să relateze exact datele.Gânditorul pălăriei albe este disciplinat şi direct. Albul (absenţa culorii)
indică neutralitatea.
Pălăria roşie. Purtând pălăria roşie, gânditorul poate spune aşa: ”Aşa simt eu în legătură cu…” Această
pălărie legitimează emoţiile şi sentimentele ca parte integrantă a gândirii. Ea face posibilă vizualizarea,
exprimare lor. Pălăria roşie permite gânditorului să exploreze sentimentele celorlalţi participanţi la discuţie,
întrebându-i care este părerea lor “din perspectiva pălăriei roşii”, adică din punct de vedere emoţional şi afectiv.
Cel ce priveşte din această perspectivă nu trebuie să-şi justifice feeling-urile şi nici să găsească explicaţii logice
pentru acestea.
Pălăria neagră. Este pălăria avertisment, concentrată în special pe aprecierea negativă a lucrurilor.
Gânditorul pălăriei negre punctează ce este rău, incorect şi care sunt erorile. Explică ce nu se potriveşte şi de
ce ceva nu merge; care sunt riscurile, pericolele, greşelile demersurilor propuse. Nu este o argumentare ci o
încercare obiectivă de a evidenţia elementele negative. Se pot folosi formulări negative, de genul: “Dar dacă
nu se potriveşte cu…” “Nu numai că nu merge, dar nici nu…”
Gânditorul nu exprimă sentimente negative, acestea aparţinând pălăriei roşii, după cum aprecierile pozitive
sunt lăsate pălăriei galbene. În cazul unor idei noi, pălăria galbenă trebuie folosită înaintea pălăriei negre.
Pălăria galbenă. Este simbolul gândirii pozitive şi constructive, al optimismului. Se concentrează asupra
aprecierilor pozitive, aşa cum pentru pălăria neagră erau specifice cele negative. Exprimă speranţa; are în
vedere beneficiile, valoarea informaţiilor şI a faptelor date. Gânditorul pălăriei galbene luptă pentru a găsi
suporturi logice şI practice pentru aceste beneficii şi valori. Oferă sugestii, propuneri concrete şi clare. Cere un
efort de gândire mai mare, Beneficiile nu sunt sesizate întotdeauna rapid şI trebuie căutate. Ideile creative
oferite sub pălăria verde pot constitui material de studiu sub pălăria galbenă. Nu se referă la crearea de noi idei
sau soluţii, acestea fiind domeniul pălăriei verzi.
Pălăria verde. Simbolizează gândirea creativă. Verdele exprimă fertilitatea, renaşterea, valoarea
seminţelor. Căutarea alternativelor este aspectul fundamental al gândirii sub pălăria verde. Este folosită pentru
a ajunge la noi concepte şi noi percepţii, noi variante, noi posibilităţi. Gândirea laterală este specifică acestui
tip de pălărie. Cere un efort de creaţie.
Pălăria albastră. Este pălăria responsabilă cu controlul demersurilor desfăşurate. E gândirea despre
gândirea nevoită să exploreze subiectul. Pălăria albastră este dirijorul orchestrei şi cere ajutorul celorlalte
pălării. Gânditorul pălăriei albastre defineşte problema şi conduce întrebările, reconcentrează informaţiile pe
parcursul activităţii şi formulează ideile principale şi concluziile la sfârşit. Monitorizează jocul şi are în vedere
respectarea regulilor. Rezolvă conflictele şi insistă pe construirea demersului gândirii. Intervine din când în
când şi de asemeni la sfârşit. Poate să atragă atenţia celorlalte pălării, dar prin simple interjecţii. Chiar dacă are
rolul conducător, este permis oricărei pălării să-i adreseze comentarii şi sugestii.
Pălăria albastră → clarifică;
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Pălăria albă → informează;
Pălăria verde → generează ideile noi şi efortul;
Pălăria galbenă → aduce beneficii creative;
Pălăria neagră → identifică greşelile;
Pălăria roşie → spune ce simte despre...
Un exemplu de întrebări / comportamente posibile în acest joc este:
Pălăria albă
Ce informaţii
avem?
Ce informaţii
lipsesc?
Ce informaţii
am vrea să
avem?
Cum putem
obţine
informaţiile?

Pălăria
galbenă
Punându-mi
Pe ce se
pălăria roşie, bazeză aceste
uite
idei?
cum privesc eu Care
sunt
lucrurile…
avantajele?
Sentimentul
Pe ce drum o
meu e că…
luăm?
Nu-mi place Dacă
felul cum s-a
începem
procedat.
aşa… sigur
vom ajunge la
rezultatul
bun!
Pălăria roşie

Pălăria
neagră
Care
sunt
erorile?
Ce
ne
împiedică?
La ce riscuri
ne expunem?
Ne
permite
regulamentul?

Pălăria
albastră
Putem
să
rezumăm?
Care
e
următorul pas?
Care
sunt
ideile
principale?
Să nu pierdem
timpul şi să
ne concentrăm
asupra…, nu
credeţi?

Pălăria
verde
Şansa
succesului
este dacă…
Cum poate fi
altfel atacată
problema?
Putem face
asta şi în alt
mod?
Găsim şi o
altă
explicaţie?

Marele avantaj al acestei metode este acela că dezvoltă competenţele inteligenţei lingvistice,
inteligenţei logice şi inteligenţei interpersonale.
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Toamna prin ochi de copil
Activitate outdoor
EPURE Mariana - Grădinița P.P. Nr.3 Petroșani
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Unitatea de învățământ: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3 Petroșani
Tema anuală de studiu: Când, cum și de ce se întâmplă?
Tema activității:Toamna prin ochi de copil
Locul desfășurării: Parcul
Scop:.
- Îmbogățirea cunoștințelor referitoare la schimbările din natură întâlnite în anotimpul toamna;
- Stimularea curiozității de investigarea realității ,descoperind aspecte noi ale fenomenelor naturii;
- Cultivarea sentimentelor estetice şi crearea unor stări emoționale în urma contactului direct cu frumusețile și
farmecul naturii.
Obiective:
- Să precizeze 4-5 schimbări ale naturii întâlnite în anotimpul toamna, în urma observărilor efectuate;
- Să denumească materialele și instrumentele de lucru puse la dispoziție în vederea observării naturii și
realizării picturii pe bucățile de lemn;
- Sǎ execute corect exerciţiile de încǎlzire a muşchilor fini ai mâinilor pentru o bunǎ realizare a lucrǎrilor;
- Să picteze liber pe bucățile de lemn aspecte din natură întâlnite în anotimpul toamna,folosind culori adecvate.
Materiale necesare:lupă, sfoară, pungi pentru frunze și castane, bucăți de lemn, acuarele, pensule
Descrierea activității:
Pregătirea activității:
Educatoarea va purta cu copiii o discuţie referitoare la activitatea ce se va desfăşura. Copiii sunt informaţi că
vor participa la o activitate în aer liber. Înainte de a pleca la locul observării, preşcolarii sunt îmbrăcaţi
corespunzător pentru o bună desfăşurare a activităţii în afara grădiniţei. Totodată pregătim şi materialul didactic
necesar atât pentru activitatea de observare cât şi pentru cea de pictură.
Desfășurarea activității:
Odată ajunși în parc, ne-am împărțit in trei grupe: prima grupă a avut de măsurat cu ajutorul unei sfori grosimea
copacilor din parc, a doua grupă a observat cu ajutorul lupelor insectele aflate printre frunzele căzute pe jos și
în scoarța copacilor, iar a treia grupă a adunat frunze și castane căzute pe jos.
Evaluarea /Încheierea activității
Activitatea s-a încheiat prin realizarea unor picturi pe bucăți de lemne. Fiecare copil a primit câte o bucată de
lemn pe care a pictat Toamna așa cum a văzut-o el.
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L’interculturalite, notion-cle de l’enseignement actuel du fle
prof. FELHAZI Carmen - Colegiul „Emil Negruțiu", Turda
L’enseignement moderne se propose de préparer l’apprenant aux interactions multiples, à prendre
conscience et à manifester de la tolérance envers l’existence d’autres groupes sociaux, d’autres peuples,
d’autres cultures. L’un des objectifs les plus importants de l’enseignement actuel vise à faire acquérir des
compétences interculturelles qui aideront l’apprenant à mieux s’intégrer et à jouer un rôle social actif dans une
société ou un pays qui ne soient pas forcément ceux d’origine. L’apprenant du FLE acquiert ces compétences
dans l’interaction sociale qui détermine une mise en adéquation entre l’objectif linguistique et l’objectif
culturel.
Aujourd’hui, on considère l’enseignement des langues comme une discipline particulière et privilégiée,
destinée à aider les apprenants à réfléchir sur leur identité culturelle et à comprendre leurs propres conduites,
en les comparant à d’autres, différentes, qui existent dans les cultures étrangères. Ce besoin a déterminé, à la
fin des années 1990, l’apparition d’un document élaboré collectivement par le Conseil d’Europe, le Cadre
européen commun de référence pour l’enseignement/ apprentissage des langues, qui donne la définition de
la nature des compétences d’enseignement et d’apprentissage en langues et des niveaux de maîtrise dans ces
compétences. L’exigence de comparer les compétences langagières entre les différents programmes
d’enseignement et entre les différentes langues, constitue une condition de la mise en place d’une éducation
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plurilingue parce qu’elle permet la spécification d’objectifs diversifiés. Ce document s’occupe de la promotion
du plurilinguisme, en précisant qu’il n’entend pas promouvoir une approche unique de l’enseignement des
langues, mais proposer «un cadre de référence» pour que les experts du secteur puissent exercer leur choix.
La nouvelle perspective ou l’approche actionnelle, complémentaire à l’approche communicative, fait
le sujet d’un chapitre du CECRL et vise la formation et le développement de la compétence plurilingue et
pluriculturelle définie comme «compétence à communiquer langagièrement et à interagir culturellement d’un
acteur social qui possède, à des degrés divers, la maîtrise de plusieurs langues et l’expérience de plusieurs
cultures». Si la conception traditionnelle de l’apprentissage considère le savoir d’une langue étrangère comme
une annexe d’une compétence à communiquer en plus à celle en langue maternelle, la notion de compétence
plurilingue et pluriculturelle sort de la dichotomie du couple traditionnel L1/L2 et met en évidence qu’un seul
individu ne dispose pas de plusieurs compétences à communiquer différentes selon les langues qu’il parle mais
d’une seule compétence plurilingue et pluriculturelle qui « englobe l’ensemble de son répertoire langagier ».
Ayant en vue l’abolissement plus ou moins réel des frontières de l’Europe unie et la migration puissante
des gens, appartenant à des cultures et des civilisations différentes, en quête d’une existence meilleure,
l’objectif majeur de l’enseignement vise le développement et l’amélioration de l’interaction interculturelle, le
but est de faire atteindre à l’apprenant une compétence «plurilingue et pluriculturelle» qui puisse le rendre
capable d’activer une compétence communicative, en plusieurs langues - en fonction des besoins ou des
motivations de l’élève - et une compétence compréhensive des éléments culturels spécifiques des langues.
Christian Puren met en évidence l’importance de la communication en admettant qu’«apprendre une
langue, c’est apprendre à se comporter de manière adéquate dans des situations de communication où
l’apprenant aura quelque chance de se trouver en utilisant les codes de la langue cible». L’approche
communicative a anticipé l’orientation de l’enseignement vers les études interculturelles, en envisageant la
culture comme un système de valeurs, de conduites et de règles sociales pour les individus et les groupes : «
Cette culture invisible intervient constamment dans les échanges et constitue un élément central dans la
production et l’interprétation des énoncés.» Ainsi, la composante culturelle devient un élément important de la
compétence communicative. Elle est perçue comme un ensemble de connaissances de la culture cible et qui
« permettraient de prévoir d’éventuels malentendus, d’éviter certains blocages et d’éclairer certaines situations
conflictuelles » (Louis Porcher).
En didactique du FLE, la dimension interculturelle est très importante, ayant en vue que tout contact
entre deux systèmes linguistiques différents naît l’interaction de deux systèmes culturels différents. On constate
que la composante culturelle s’impose progressivement à l’attention de l’Enseignement-apprentissage du
français. Aujourd’hui, on considère l’apprentissage d’une langue étrangère y compris sa culture « comme un
processus de reconstruction permanente des représentations de l’apprenant vis-à-vis de cette culture. Il s’agit
d’une prise de conscience, de ses représentations et d’une découverte de ses propres spécificités culturelles par
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le contact avec une autre langue et une autre culture. La valeur de la culture dans l’E/A du FLE est maintenant
communément admise, que ce soit pour communiquer efficacement dans des situations réelles, ou pour
s’enrichir intellectuellement et accomplir des tâches dans la société » (Gaouaou Manaa).
L’enseignement des langues étrangères, par sa nature, révèle et transmet ce qui est «différent» et facilite
la compréhension de l’altérité. Dû à l’apprentissage et à l’analyse, l’apprenant pourra devenir un citoyen du
monde, une personne capable d’empathie qui réussit à mettre dans une relation harmonieuse deux cultures
lorsqu’il pense ou qu’il agit.
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Dificultăți de învățare
Consilier școlar Florin MUNTEAN- C.J.R.A.E Hunedoara
„Există un singur mod de a înțelege oamenii, anume 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 și să se zugrăvească ei înșiși în noi”. Charles Sainte Beuve
Cunoaşterea particularităţilor psihoindividuale ale persoanelor cu cerinţe educative speciale impune
valorificarea maximală a potenţialului fizic şi psihic în procesul educaţional.
Dacă dorim să intervenim în favoarea copiilor, trebuie să le oferim tuturor o educaţie de calitate şi, în
mod deosebit, celor cu cerinţe educative speciale: o educaţie de calitate pentru toţi într-o şcoală pentru toţi.
Atunci când suntem în postura de a explora universul fiinţei umane, suntem puși în situația de a ne
confrunta cu o mare diversitate. Eleviii care trec pragul școlilor ne pun în situaţia de a căuta mereu noi soluţii
la problemele abordate. De multe ori găsim soluţiile cele mai bune pentru aceștia, însă uneori suntem puşi în
dificultate de complexitatea problemelor. Una dintre aceste probleme o reprezintă copiii cu cerinţe educative
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speciale, în particular – cei cu dizabilităţi. Ei au nevoie doar de o abordare personalizată în ceea ce priveşte
demersurile pe care le întreprindem în educaţia lor. Faptul că nici în cadrul familiei, nici în societate ei nu
beneficiază de o stimulare corespunzătoare și faptul că ei nu sunt în concordanţă cu nivelul obişnuit al
aşteptărilor faţă de copii, ei nu se adaptează cu uşurinţă acești elevi se află în “în pericol de excludere”. Studii
recente indică faptul că un număr semnificativ dintre copiii cu dizabilități înscriși în învățământul de masă și
părinții acestora se declară satisfăcuți de experiența de învățare din școala de masă, totuși procesul de
incluziune a elevilor ce provin din medii defavorizate, este dificil, existând deocamdată bariere greu de depășit,
iar resursele necesare pentru a oferi sprijin adecvat copiilor, există în puține școli.
Utilizarea metodelor utilizate în cadrul claselor incluzive pot îmbunătăţi semnificativ performanţa
tuturor elevilor. Școala incluzivă constituie un teren de pregătire ideal pentru viitoarea lor integrare în societate.
Imaginea personală are o putere atât de mare încât impactul ei este copleșitor asupra destinului ca ființă
umană, ea putând influența atât reușita, cât și eșecul. Este rezultatul experiențelor trecute, reușitelor sau
eșecurilor, umilințelor sau triumfurilor și poartă amprenta modului în care am fost tratați de ceilalți, mai ales
în primii ani ai copilăriei.
Stima de sine este parte integrantă a imaginii de sine, construită din totalitatea percepţiilor privind
abilităţile, atitudinile şi comportamentele personale. Încrederea în sine se dezvoltă în raport cu anumiţi factori:
mediul particular de viaţă, evenimentele trăite în diferite etape ale existenţei, interacţiunea cu membrii familiei,
cu prietenii, etc, iar etichetările negative pot duce la deteriorarea încrederii în sine.
Copiii şi tinerii vor să fie apreciaţi, respectaţi şi iubiţi indiferent de rezultatele şcolare, însă părinţii şi
profesorii fac de cele mai multe ori aprecieri pozitive numai atunci când văd performanţe. Neîncurajarea celor
cu rezultate slabe la învăţătură duce la lezarea imaginii de sine, iar remedierea acestei stări de fapt se poate
realiza numai prin apreciere şi recompensă.
Teoriile psihologiei unanimiste stau la baza învăţământului modern axându-se pe următoarele principii:
fiecare copil este unic şi are o individualitate proprie, doreşte să fie respectat, dar nu revendică atitudini similare
de la cei de vârsta lui. Aşadar, unul dintre cele mai importante aspecte ale învăţământului actual este nevoia sa
de adaptare la necesităţile copiilor, oricare ar fi acele necesităţi şi oricare ar fi copiii – fie că sunt copiii cu
C.E.S., fie că pur şi simplu sunt copii cu un ritm mult mai încet de învăţare.
O bună metodă de adaptare o constituie şcoala incluzivă, o şcoală ce se axează pe includerea acelor
copiii sau chiar grupuri ce au fost anterior marginalizate şi care implică în procesul de învăţare şi de luare a
deciziilor părinţii, îngrijitorii şi consilierii specializaţi.
Integrarea copiilor cu C.E.S. în comunitate devine una dintre cele mai stringente probleme
psihopedagogice, fiind mereu obiect al cercetării specialiştilor din diferite ramuri ale ştiinţei. Un factor
important pentru incluziune o constituie abordarea pozitivă a acestui sistem, de către toți factorii implicați:
cadre didactice, părinți, elevi, comunitate. Ideea este ca şcolile, centre de învăţare şi educaţie, să se schimbe
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astfel încât să devină comunităţi educaţionale în care nevoile tuturor elevilor şi profesorilor să fie îndeplinite.
Pentru ca acest lucru să se întâmple, profesorii şi şcolile, în general, au nevoie de o schimbare, mai ales de
atitudine, pentru a întâmpina cu mai mult succes diversitatea nevoilor elevilor.
Concluzionând, se poate spune că incluziunea nu-i implică numai pe copiii cu C.E.S.; ea este de fapt o
realitate şi recunoaşterea faptului că fiecare copil este unic.
Dificultățile de învățare reprezintă un termen ce se referă la un grup de tulburări datorate unor disfuncții
minimale ale sistemului nervos central, exprimate prin dificulăți majore în achiziționarea, utilizarea și
înțelegerea limbajului, a vorbirii, a scrierii, citirii, dificultăți în utilizarea abilităților matematice și a abilităților
sociale”. (Alois Gherguț, Ed. Polirom, București, 2005, p.180)
Etiologia dificultăților de învățare este foarte variată:
cauze biologice și fiziologice:
nașteri premature
boli cronice
probleme metabolice și deficit de vitamine
leziuni și disfuncții cerebrale minime
cauze psihologice:
nivelul intelectual situat în zona intelectului de limită
tulburări afective
tulburări de limbaj
ritm lent și inegal al dezvoltării psihice
imaturitate psihică generală cu tendințe de infantilism prelungit
carențe motivaționale
fobie școlară
c) cauze de mediu :
Cauze care provin din mediul școlar:
organizarea deficitară a activităților de învățare
supraîncarcarea claselor și afectarea comunicarii optime între elevi și profesori
schimbarea frecventă a unității școlare
stress-ul școlar
Cauze care provin din mediul familial:
condiții materiale precare
hiperprotecția excesivă a copilului
absența confortului afectiv al copilului
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climat familial tensionat
socuri psihice
dezinteres din partea părinților pentru pregătirea școlară a copilului
Cauze sociale: neasigurarea pentru copii a condițiilor de frecventare regulată a programului școlar din cauza
distanțelor prea mari dintre școală și domiciliul elevilor
condții precare din unele școli datorate investițiilor reduse
fenomenul migrației
Cauze relaționale:
dificultăți de comunicare
dificultăților de integrare
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Proiectarea didactică și management european în spațiul românesc
Prof. înv.primar FONOAGE Loredana - Liceul Tehnologic Energetic ,, Dragomir
Hurmuzescu” -Deva
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„Proiectarea didactică este procesul de anticipare a obiectivelor, conținuturilor, metodelor și
mijloacelor de învățare, a instrumentelor de evaluare și a relațiilor ce se stabilesc între toate aceste elemente în
contextul unei modalități specifice de organizare a activității didactice (lecție, excursie didactică etc.).”
(Mariana Momanu, 1998 : 206)

Proiectarea activității instructiv-educative/ proiectarea didactică reprezintă ansamblul de procese și
operații deliberative de anticipare a acesteia, de fixare mentală a pașilor ce vor fi parcurși în realizarea
instrucției și educației și a relațiilor dintre aceștia, la nivel macro ( respectiv la nivelul general al procesului de
învățământ) și micro ( la nivelul specific/ intermediar – al unităților de învățare/ capitolelor/ temelor și
operațional – al activităților didactice concrete).
Are în vedere o serie de elemente :
-Durata desfășurării procesului de învățământ;
-Obiectivele didactice și operaționale ale disciplinei/activității;
-Conținutul învățământului (curriculum);
-Strategiile didactice;
-Evaluarea rezultatelor.
Procesele instructiv-educative sunt deosebit de complexe și constituie sisteme probabilistice, modul de
derulare a lor depinzând de un număr foarte mare de variabile pedagogice și psihologice. În același timp, însă,
ele oferă o serie de posibilități de programare a scopurilor și obiectivelor, a resurselor materiale și
metodologice, a interacțiunilor dintre diferitele elemente componente ale strategiilor de instruire și
autoinstruire și de diminuare a acțiunii factorilor perturbatori sau chiar de prevenire a acestora. Altfel spus, este
posibilă (într-o măsură mai mare sau mai mică) și necesară, ameliorarea raportului dintre certitudine și
aleatoriu, deci prefigurarea demersurilor instruciv-educative ce vor fi întreprinse, prin realizarea activității de
proiectarea a acestor demersuri.
Pe măsura acumulării experienței didactice comune, viziunea asupra esenței, importanței și modului de
realizare a proiectării didactice, s-a modificat profund. În viziune tradițională, activitatea de proiectare
didactică consta în simpla planificare și eșalonare rigidă a timpului pe unități de instruire și, în paralel, în
eșalonarea univocă a materiei de studiat sub forma planului calendaristic, a sistemului de lecții, a planului
tematic, a proiectului de lecție, etc., în funcție de așa-numitele ”programe analitice”. În viziunea modernă,
accentul se pune pe prefigurarea și construirea cât mai atentă a experiențelor de învățare și a situațiilor
educaționale în care să realizeze activități cognitive eficiente.
Acțiunea de proiectare didactică nu mai reprezintă azi un demers administrativ formal în care să se
gestioneze timpul și nu se suprapune peste întocmirea planurilor de activitate. Dimpotrivă, ea reprezintă un
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demers personalizat, care presupune elaborarea de instrumente didactice de interpretare personală a programei
școlare, funcție de contextul educațional.
România se confruntă pe de o parte cu niveluri scăzute de participare la educație, la toate nivelurile, în special
în zonele rurale, iar pe de altă parte cu incapacitatea structurilor de educație și de angajare de a se adapta rapid
la nevoile în schimbare ale pieței muncii, de aceea inițiativele pentru o reformă profundă în domeniul educației
sunt binevenite. Mai mult, conform statisticilor demografice disponibile, populația de vârstă școlară a
înregistrat o scădere de aproximativ 20% în perioada 2008-2017, de aceea restructurarea rețelei școlare și a
managementului resurselor umane din educație și formare profesională sunt condiții necesare pentru obținerea
unui sistem educațional de calitate. Obiectivele Strategiei de la Lisabona în domeniul educației se pot atinge
prin creșterea participării la educația pe tot parcursul vieții, la educație superioară și prin întărirea capacității
sistemelor educațional și de formare de a oferi competențele cerute pe piața muncii.
Reforma structurii învățământului superior din România, care se desfășoară în prezent, vizează
creșterea mobilității studenților, creșterea șanselor lor pe piața muncii, reducerea numărului de specializări
universitare și creșterea participării la programele de masterat și doctorale.
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Disabilităţile de învăţare ca formă majoră de inadapatare şcolară
Prof.GALES Zina Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida ‘’Petroșani

Confruntarea cu greutăţi în asimilarea cunoştinţelor, în formarea priceperilor, deprinderilor şi
aptitudinilor evidenţiază existenţa problemelor de învăţare. Problema disabilităţii de învăţare la copilul şcolar
se pune în cazul în care acesta (excluzând alte disfuncţii sau dezavantaje), nu beneficiază în suficientă măsură
de influenţa benefică a activităţilor instructiv – educative şcolare. Este vorba de un dezavantaj care îngreunează
satisfacerea cerinţelor şi exigenţelor şcolare legate de activitatea de învăţare la nivele corespunzătoare.
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Disabilitatea de învăţare comportă şi alte disabilităţi, care o compun (disabilităţi de citire, spre
exemplu). Disabilităţile de învăţare pot fi specifice unui anumit domeniu sau pot avea caracter generalizat,
adică extins pe întreg planul activităţilor intelectuale.
Frecvent, problemele legate de disabilităţile de învăţare se asociază cu probleme de natură motorie,
caracterială, socială, emoţională sau comportamentală – dar nu trebuie uitat că fiecare caz simptomatologic
este specific.
Dificultăţile de învăţare nu sunt permanente: ele pot fi învinse, ameliorate sau eradicate dacă se
acţionează adecvat în acest sens. Nici o definiţie a disabilităţilor de învăţare nu ne spune ce anume sunt aceste
disabilităţi ci doar stipulează anumite comportamente şi condiţii considerate simptomatice.
Indiferent de dominanta abordării disabilităţilor de învăţare se pot găsi totuşi unele elemente definitorii, cum
ar fi:
-Tulburări la nivelul proceselor psihice cognitive fundamentale
-Tulburări care se manifestă în însuşirea cunoştinţelor şi în asimilarea aptitudinilor intelectuale
Disabilităţile de învăţare sunt datorate şi altor cauze, diferite de deficienţele senzoriale, handicapurile motorii,
retardurile mintale, deprivările emoţionale, economice, pedagogice sau culturale.Existenţa unei discrepanţe
evidente între potenţialul aparent pentru învăţare şi nivelul reuşitei şcolare Apariţia disabilităţilor de învăţare
cu precădere la nivelul vorbirii, înţelegerii gândirii, citirii, scrierii, raţionamentului, calculului matematic şi
abilităţilor sociale
UN EXEMPLU CONCRET LA PROBLEMA INADAPTĂRII ŞCOLARE
Societatea românească “rezolvă” dificultăţile cu care aceşti copii se confruntă printr-un sistem de învăţământ
rigid cu o structură deloc flexibilă în care atitudinea profesorului şi nota acordată conduc la lansarea ca
“excepţionali” a doi – trei copii dintr-o clasă de treizeci, restul fiind etichetaţi drept incapabili de succes.
Exemplul descris mai jos nu este nicidecum singura situaţie în care un adolescent ar putea fi ajutat să
depăşească stadiul de “inadaptat”, dar considerăm că merită a fi amintit aici.
ŞCOALA CASCADĂ – STATELE UNITE ALE AMERICII – reprezintă un colegiu acreditat de
Asociaţia de Vest a Şcolilor şi Colegiilor, programa de învăţământ fiind acceptată de Universitatea California.
Posibilitatea de înscriere aparţine adolescenţilor din clasele VIII – XII din toate statele Americii, programul
durând doi ani pentru fiecare elev.
Programul de consiliere include şi şedinţe de consiliere cu familiile adolescenţilor, în cadrul cărora se
încearcă o conştientizare a faptului că este important să înveţi din greşeli, din eşecuri, deoarece este imposibil
să reuşeşti întotdeauna în tot ce îţi propui.
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Cadrul didactic – promotor al metodelor moderne de predare
Prof. înv. primar GHEBAN Liliana - Școala Gimn. I. D. Sîrbu Petrila
De-a lungul istoriei, educaţia şi-a demonstrat rolul vital pentru dezvoltarea civilizaţiei, culturii
umanităţii, pentru creşterea gradului de ordine şi raţionalitate în viaţa socială, pentru cultivarea valorilor
spirituale şi conferirea în acest fel a unui statut elevat condiţiei umane. Evoluțiile rapide din viața socială
generează o cerere de continuare a proceselor de reînnoire a cunoștintelor, deprinderilor și valorilor pe durata
vieții.
Sistemele educaționale cunoscute pâna în prezent s-au bazat pe monopolul instituțional al școlii. Un astfel
de model a putut funcționa optim atâta vreme cât alternativele educaționale din afara școlii erau puțin
dezvoltate și nu puteau deveni concurente. Deceniile din urmă însa au pus în evidență o dezvoltare a noi medii
educaționale în afara școlii, capabile să devină o alternativă (fie complementară, fie concurențiala) pentru
educația formală de tip școlar. Extensia educației nonformale și informale a evidențiat și anumite carențe ale
educației școlare, conducând la anumite contestări și critici (uneori foarte vehemente, ca în teoria
"deșcolarizării societății"). S-a conturat, din ce în ce mai mult, ideea că școala trebuie considerată în ansamblul
modalităților sociale de educație, care constituie sistemul social de educație. Multe din noile modalități de
educație satisfac nevoia de educație permanentă a individului.
Contextul socio-economic şi politic al anului şcolar 2006-2007 este marcat de aderarea României la
Uniunea Europeană, fapt care impune cu şi mai multă stringenţă necesitatea racordării la standardele şi
cerinţele europene în domeniul educaţiei. Studierea sistemelor educaţionale europene şi implementarea
elementelor de progres devin o obligaţie morală faţă de tânăra generaţie.Complexitatea fenomenului
educaţional şi diversitatea sarcinilor şi provocărilor cărora pedagogia contemporană trebuie să le facă faţă au
determinat necesitatea consolidării caracterului interdisciplinar al pedagogiei.
Dacă în pedagogia tradiţională accentul se punea pe predare, iar cele două activităţi erau privite separat,
în pedagogia modernă accentul se mută pe învăţare, activitatea de predare urmând să se adapteze la activitatea
elevului. În plus, didactica modernă ataşează celor două acţiuni pe cea de-a treia, evaluarea, venită să
completeze ciclul de intervenţii al profesorului.
Predarea este activitatea predominantă a profesorului, prima solicitare dintre atribuţiile sale, funcţie
fundamentală a oricărei instituţii de învăţământ.
Este o variabilă cauzală de care depinde o învăţare eficace, starea de progres a elevului, o bună educaţie
şcolară, prestigiul instituţiei şcolare.
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Conceptul de predare este unul dintre cele mai dinamice. E în curs de reconsiderare, de evoluţie. Există
acum două moduri de abordare metodologică a predării, ce vor duce la dezvoltarea unei teorii a predării :
Modelul deductiv se sprijină pe explicaţiile inspirate de anumite teorii, paradigme ale învăţării didactice (
personalistă, raţionalistă ), ale comunicării, informaţiei, praxiologia ş.a.
Modelul inductiv se sprijină pe cercetarea faptelor, analiza comportamentelor didactice, condiţiilor concrete
ale instrucţiei şi care conduc la « design »-ul educaţiei.
Abordări moderne ale predării:
Predarea – ca transmitere de cunoştinţe şi tehnici de acţiune. Din această perspectivă, obiectivul predării
este de a propune, a mijloci un transfer de informaţii, a comunica, a transmite cunoştinţe, metode, tehnici de
acţiune şi altele. Presupune o activitate centrată pe profesor, bazată pe competenţele lui de a accesibiliza
materia şi a sprijini elevii în însuşirea materiei, pe abilitatea de a comunica informaţiile şi a trezi interesul
elevilor. Eficienţa învăţării e căutată în o mai bună organizare a conţinutului, a comunicării.
Chiar dacă au existat unele critici faţă de această abordare a predării, în sensul că nu încurajează efortul de
prelucrare a informaţiilor şi utilizarea lor, nu stimulează dezvoltarea opraţiilor mentale, - realitatea vine să
reabiliteze importanţa predării prin transmitere, ca o reacţie împotriva tehnologizării excesive.
Predarea ne apare în desfăşurarea ei ca un lanţ de interacţiuni, ca un proces de transmitere a unui conţinut bazat
pe o relaţie subiect – obiect din care elevul iese cu un câştig, cu o experienţă personală şi socială certă şi ca o
activitate de iniţiere a elevului în universul lumii valorilor. Este vorba despre o pedagogie a comunicării, pentru
că învăţământul este un loc unde se deprinde comunicarea, unde se perfecţionează, se elaborează şi se foloseşte
aceasta, ca factor de instrucţie şi educaţie. Dacă învăţamântul tradiţional e criticat pentru că a pus accent pe
comunicarea verbală abstractă, e nevoie acum de o recontextualizare prin materiale ilustrative, scheme,
suporturi ce leagă cunoştinţele de realitate ( indiferent de vârsta elevilor ) şi prin stabilirea de legături între
structurile noi şi cele vechi
( asocierea schimbă contextul de receptare, conferă un anumit sens cognitiv noilor cunoştinţe ).
În plus, profesorul trebuie să dea dovadă de competenţe comunicative în activitatea sa de predare.
Predarea – ca ofertă de experienţă. Aceasta presupune oferta unor progresii de experienţe determinate şi dirijate
de valori, experienţe de cunoaştere, de acţiune, afective, ce trebuie selectate, organizate şi prezentate.
Conceptul central este experienţa, care exprimă interacţiunea organismului cu mediul şi căreia îi sunt
proprii două aspecte: acţiunea şi cunoaşterea. Acţiunea duce la o modificare a mediului, iar cunoaşterea la o
modificare a comportamentului. Educaţia devine astfel o organizare şi o reorganizare a experienţei, o îmbinare
a teoriei cu practica.
A preda înseamnă a aduce elevii în faţa unor experienţe noi, adecvate, alese astfel încât să trezească o
anume curiozitate, să îndemne la acţiune, la dorinţa de a încerca, a experimenta.
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Experienţa să conţină în sine energii active, să fie o forţă motrică a dezvoltării intelectuale, care să îi
determine pe elevi să extragă tot ce pot din ea, atunci când o trăiesc.
Această accepţiune a predării e inspirată din principiile umanismului modern, ce pune accent pe
dezvoltarea fiinţei umane atât în ce priveşte latura educativă, cât şi formativă.
Predarea – ca dirijare a învătării. Predarea presupune un ansamblu de proceduri de prezentare a materiei şi un
complex de prescripţii cu scopul de a ghida eforturile elevilor spre obţinerea rezultatelor aşteptate.
Premisa de la care se porneşte în acest demers este: simpla prezenţă a unui conţinut nu semnifică nimic
pentru elevi dacă nu li se indică de ce ?, cum ? să se raporteze la acest conţinut. Ori, tocmai acesta este rolul
predării : de a formula sarcini, de a provoca şi orienta învăţarea. Sintetic vorbind, dirijarea presupune orientarea
direcţiei, efortului, captarea atenţiei elevilor asupra sarcinilor, remedierea erorilor, impunerea unui ritm optim
de învăţare, reglarea raporturilor interpersonale, propunerea de reguli de urmat, stimularea eforturilor de muncă
independentă. Ultima raţiune a dirijării este a îndruma discret elevii spre studiul autodirijat, independent de o
programă elaborată prin procedeele specifice învăţării.
Predarea – ca management al învăţării. Acest tip de predare presupune un ansamblu de activităţi destinate
organizării şi gestionării învăţării. Predarea este o problemă de gestiune a învăţării şi presupune o adaptabilitate
la situaţiile de instruire şi o interogaţie cu privire la impactul conţinuturilor predate elevilor, la rezonanţa
educativă a instrucţiei. « A preda înseamnă a produce sau a preîntâmpina unele transformări în fiinţele umane,
a păstra şi intensifica unele calităţi fizice, intelectuale, ale caracterului şi a înlătura trăsăturile nedorite » ( J.
Devitz )
Predarea- ca instanţă decizională. În măsura în care se aplică diverse strategii de dirijare a învăţării, predarea
este privită ca o instanţă decizională prin care se optează, în funcţie de criterii precis definite şi în perioade
alternative de timp pentru diverse strategii sau modele de învăţare.
« Sintetizând datele şi corelându-le cu enunţurile formulate, vom defini predarea drept « o componentă a
instruirii care constă în dirijarea învăţării elevului în vederea realizării anumitor obiective educative. În termenii
analizei structural-funcţionale, această definiţie sugerează următoarele elemente: predarea este o activitate a
adultului, care cooperează cu elevii în realizarea instruirii; ea constituie un proces dirijat, orientat către
atingerea unor obiective pedagogice prestabilite; ea este în permanentă interacţiune cu învăţarea, fiind intim
legată de aceasta; predarea nu are sens decât în măsura în care produce un proces corespunzător de învăţare
din partea elevului; predarea este un proces eminamente social, realizat prin cooperarea mai multor personae,
fiecare cu rolul şi statutul său bine determinate; este un ansamblu de interacţiuni, de comportamente verbale şi
neverbale, care respectă o anumită organizare a condiţiilor de mediu.” ( C. Bârzea, Ştiinţa predării )
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Optimizarea procesului instructiv-educativ din perspectiva unui management
de calitate
Prof. GHEBAN Nora - Școala Gimn. I. D. Sîrbu Petrila
Metodologia asigurării calității în educație se structurează, potrivit prevederilor articolului 7 al Legii
privind asigurarea calității în educație, după cum urmează: calitatea sistemului național de învățământ, calitatea
serviciilor furnizorilor, respectiv instituții și unități de învățământ, calitatea procesului de instruire și educare
a elevilor.
Asigurarea calității este o componentp a managementului calității care se concentrează asupra generării
și furnizării încrederii în faptul că cerintele calității sunt îndeplinite.
Lucrarea face referire la cerințele și posibilitățile de asigurare a calității procesului de instruire și
educare în raport cu standardele de referință naționale.
Aceste cerințe s-au impus în conformitate cu procesul de adaptare a învăţământului la schimbările
sociale, politice şi economice din ultima perioadă, în general, şi ca răspuns la evoluţia ştiinţelor educaţiei şi a
psihologiei învăţării, în special. Rapoartele Comisiei Europene şi ale Biroului Internaţional pentru Educaţie
(UNESCO) reliefează tendinţele majore ale reformelor curriculum-ului în plan european: educaţia pentru toţi,
adecvarea instruirii la nevoile fiecărui individ, predarea şi învăţarea centrate pe elev, relevanţa curriculum-ului
pentru individ şi pentru societate, dezvoltarea unor atitudini şi valori dezirabile, specifice societatii
democratice, dezvoltarea gândirii critice, evaluarea autentică a performanţelor şcolare.
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La nivelul activităţii din clasă, aceste linii de politică educaţională exprimă necesitatea unei mai bune
cunoaşteri a elevilor, pentru a identifica nevoile, interesele de cunoaştere şi ritmul dezvoltării fiecăruia, formării
capacităţii cadrelor didactice de a adecva situaţiile de învăţare, conţinuturile şi strategiile didactice la
caracteristicile individuale ale elevului si la obiectivele vizate, implicării elevilor în învăţare prin crearea unor
situatii didactice apropiate de viaţa concretă. Abordarea interdisciplinară, asigurarea conditiilor si procedurilor
de adoptare a unor trasee de instruire diferentiata sau personalizata, comunicarea functionala prin metode
interactive, recompensarea si motivarea eforturilor elevilor şi evaluarea autentică sunt alte soluţii metodologice
recomandate de politica reformei educaţiei din ţara noastră.
Gestionarea sistemică și sistematică a standardelor (ce trebuie făcut) șăi a procedurilor (cum trebuie
făcut) revine, în mare măsura, cadrelor didactice care au încredere în documentele sistemului calității dar nu în
detrimentul deciziilor manageriale sau acțiunilor constante și regulate de asigurare a calității actului didactic
la clasele pe care le ghidează.
Din perspectiva necesității unei educații eficiente problematica obiectivelor ei este esențială în
contextul oricărui demers de proiectare științifică a actului educativ. În momentul strict al elaborării proiectului
didactic, profesorul este artizanul celulei primordiale educaționale, adică lecția. Se știe că orice proiect didactic
presupune inițial specificarea obiectivelor în baza cărora se selectează metodologia didactică, se formulează
opțiunea referitoare la strategia didactică. Evaluarea activității se întemeiază pe raportarea la obiective. Dar
obiectivele nu marchează doar etapa inițială și finală a unui proces pedagogic. Ele intervin în calitate de criterii
referențiale în cursul interacțiunii efective dintre predare și învățare. Deci, obiectivele didactice sunt implicate
atât în etapa proiectării cât și în cele de implementare și evaluare pedagogice.
De aceea, pedagogii optează pentru elaborarea unor strategii didactice focalizate asupra obiectivelor,
care presupun formularea sarcinilor cu țintă pe obiective operaționale și a activităților optime de învățare. O
specificare resonsabilă, permanentă și corectă a obiectivelor fiecărei lecții în parte (chiar dacă, mai ales în cazul
profesorilor ce nu mai sunt începători, alte componente cum ar fi conținuturile, metodele și strategiile didactice,
modalitățile de evaluare sunt proiectate doar în plan mintal) este premisa funcționării eficiente a procesului
instructiv-educativ prin asigurarea unor calități de seamă: sustenanabilitatea

procesului didactic,

profesionalism, absența oricăror redundante în lecție, absența improvizației, asigurarea unui feed-back
corespunzător, gestionarea judicioasă a timpului didactic, asigurarea unei baze de date solide pentru conceperea
proiectului următorului demers didactic, realizarea de către elevi a unui real progres în lecție, eleganța și
excelența în predare și nu în ultimul rând, conștiința înfăptuirii unui act educațional la parametrii înalți, cu
mulțumirea sufletească ce decurge din aceasta. Centrarea pe obiective, competenţe reprezintă unica modalitate
prin care sintagma centrarea pe elev să nu rămână o lozincă fără conţinut. Obișnuința profesorului de a sprijini
activitatea didactică pe o proiectare ce cuprinde cel puțin conținuturile și obiectivele operaționale, este garanția
asigurării unui proces educativ modern și eficient.
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Orice activitate de proiectare didactică trebuie să definească operațional obiectivele pedagogice.
Acestea vor fi comunicate celor care sunt instruiți căci, este dovedit, pe de o parte, aceasta orientează învățarea
iar, pe de alta – și nu de neglijat o motivează.
Obiectivele se realizează prin folosirea unor mijloace, metode didactice și forme organizatorice
adecvate, prin valorificarea potențialului creator al dascălului, a măiestriei sale didactice, precum și prin
respectarea principiilor didactice.
Metodele didactice sunt demersuri teoretico-acționale executive de predare-învățare care asigură
derularea și finalizarea eficientă a procesului instructiv-educativ. Unele metode servesc în mai mare măsură
munca profesorului, predarea (prelegerea, demonstrația, conversația, etc.); altele servesc mai ales elevului,
învățării (studiul cu cartea, activitatea independentă, descoperirea, exercițiul etc); dar toate contribuie la
realizarea eficientă a predării-învățării. O strategie didactică poate fi apreciată ca eficientă dacă: îl implică pe
cel care învață într-o situație de reală învățare, este centrată pe obiective și adaptată la conținuturile vehiculate,
este aplicată conform parametrilor psihoindividuali, este elaborată în raport cu motivația pentru instruire a
agenților.
Alegerea metodei de lucru se face ţinând seama de avantajele şi importanţa folosirii ei, privită atât din punctul
de vedere al şcolarului, cât şi din cel al dascălului. Prin diversificarea metodelor profesorul va urmări eludarea
rutinei, monotoniei, plictisului, deschizând în sufletul elevului dorinţa de a învăţa într-un mod creativ şi
eficient.
Metodele interactive pun elevul în centrul demersului instructiv-educativ, urmăresc implicarea sa
directă în actul de învăţare, îl tratează într-adevăr ca subiect al propriei formări. Utilizând metodele interactive
în timpul lecţiei, elevii sunt puşi în situaţia de a coopera, de a relaţiona unii cu alţii astfel încât responsabilitatea
individuală să devină presupoziţia majoră a succesului.
O altă cale de modernizare a metodologiei didactice este impregnarea cu elemente de problematizare a
metodelor clasice de instruire. Interiorizarea în plan mintal are loc în cadrul conflictului socio-cognitiv din
grupul de elevi. Astfel se pun în faţa elevului anumite dificultăţi care declanşează activitatea independentă,
gândirea, efortul personal al acestuia şi ca urmare elevul învaţă ceva nou. Pentru succesul metodei este necesar,
printre altele, ca elevii să aibă un fond aperceptiv corespunzător şi să fie interesați de problema respectivă.
Scenariul didactic este foarte important şi are la bază metode de învăţământ potrivite, materiale
didactice, strategii diverse prin care „să-i faci pe copii să te asculte”. De exemplu o excelentă metodă de a
învăţa o limbă străină este prin activităţi ce au la bază „jocul”. Motivaţia este mult mai mare atunci când ai
voie să faci ce-ţi place. Această „joacă” organizată îi ajută pe copii să-şi dezvolte limbajul şi abilităţile de
comunicare deoarece ei încep să-şi pună întrebări, să discute constructiv.
În accepţia învăţământului modern predarea îşi schimbă sensul. Profesorul nu este doar o sursă de
informare al elevilor, ci este, mai ales, specialistul care prelucrează informaţiile, adaptându-le la nivelul de
129

înţelegere al elevilor. Noul Curriculum Naţional subliniază în acest sens că nu este important ce a predat
profesorul, ci ceea ce a învăţat elevul. Lecţia devine mai eficientă prin îmbinarea modului de organizare a
lecţiei frontal cu cel pe grupe şi individual, realizându-se astfel o comunicare interactivă. În activităţile frontale
rolul principal nu mai revine profesorului, ci clasei care este văzută ca o colectivitate, sau elevilor între care
se stabileşte o comunicare interactivă.
Este foarte importantă relaţia profesor – elev. Neglijarea unor elevi, promovarea stilului pedagogic
autoritar, tratarea elevilor doar ca receptori de cunoştinţe într-un context didactic rigid caracterizat prin
„inactivismul metodelor pedagogice” (C. Cucoş, 1996) duc la eşec. Este importantă, aşadar, alternarea
organizării frontale a învăţământului cu organizarea individuală şi pe grupe.
Învăţarea este mai eficace dacă se crează o atmosferă caldă, relaxantă care să-i elibereze pe elevi de
teamă, de frică, de pedeapsă, care să favorizeze comunicarea, consultarea. Într-o astfel de atmosferă, chiar şi
tinerii neobişnuiţi cu efortul intelectual scapă de blocaje, capătă o atitudine pozitivă de încredere, găsind în ei
dorinţa de a se afirma.
Ca despre orice acţiune organizată şi despre lecție avem nevoie de informaţii care să măsoare efectele
ei asupra colectivului de elevi, a grupelor sau a indivizilor. Realizarea feed-back-ului unei lecţii constă în
acţiunea prin care învăţătorul obţine informaţii despre efectele şi eficienţa activităţii. Cunoaşterea operativă a
efectelor acţiunilor exercitate asupra elevilor este necesară atât pentru profesor cât şi pentru elevi. Pentru a
obţine progres, elevul trebuie să cunoască în orice moment ce are de însuşit, cât şi-a însuşit, ce mai are de
însuşit, dacă deţine abilităţi intelectuale şi practice specifice.
Reforma în domeniul evaluării urmăreşte culegerea de informaţii despre calitatea pregătirii şi învăţării,
vizează realizarea unei evaluări de tip productiv pentru toţi factorii implicaţi în acest proces. Acţiunea de
evaluare are trei componente: culegere de informaţii, analiza si masuri.
Culegerea de informaţii se face prin: folosirea observaţiilor în legătura cu reacţia elevilor la o anumita
activitate de învăţare, modul în care şi-au însuşit capacităţile, comportamente prevăzute de programă; discuţii
cu rol de informare a educatorului despre reacţia subiecţilor în activitatea de învăţare; însemnări despre
comportamentul elevului în caietul de observaţii; teste; înregistrări audio-video.
Aceste informaţii se analizează în scopul stabilirii măsurilor ameliorative.
În procesul de evaluare, metodele tradiționale nu reprezintă ceva vechi. Ele rămân metodelele de
evaluare cele mai des utilizate, cu condiția de a se asigura calitatea corespunzătoare a instrumentelor și
echilibrul între probele scrise, orale și practice. Metodele tradiționale de evaluare – metodele cele mai utilizate
(probe orale, scrise, practice) sunt completate cu succes cu metodele alternative( portofoliul, proiectul, hărțile
conceptuale, metoda RAI, tehnica 3-2-1, studiul de caz, investigația, observarea sistematică a activității și a
comportamentului elevului) apărute din necesitatea evaluării holistice a unei game de obiective. Am constatat
că folosirea acestor metode stimulează gândirea și trezesc interesul elevilor, aceștia situându-se în centrul
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proiectării didactice. Astfel elevii nu mai sunt simple ființe receptoare. Ei își expun deschis ideile și dorințele
deoarece știu că și părerea lor contează.
În învăţământ, a considera raportul dintre tradiţional şi modern ca raport de opoziţie, fără a distinge
continuitatea şi diferenţierile calitative într-un proces unitar, înseamnă a trece dintr-o extremă în alta.
„Tradiţional” nu înseamnă „depăşit”, „perimat”, precum „modern” nu înseamnă „eficient”.
Modalităţile metodice de activizare a elevilor în cadrul lecţiei nu trebuie privite în opoziţie ireductibilă
cu lecţia de tip clasic, care se desfăşoară într-un număr oarecare de momente. Aceste modalităţi se realizează
în cadrul unor etape ale lecţiei, restrângând-o numai la secvenţe care concentrează acţiuni cu efectele cele mai
bune.
Pe măsură ce gândirea contemporană operează cu date noi, metodele clasice trebuie reînviate cu
procedee adecvate, pentru ca eficacitatea lor să fie mereu actuală.
Numai folosind moştenirea didactică sub semnul înnoirii, al unei noi abordări, văzută cu un ochi critic
şi în legătură cu tradiţia, traseul nostru pe tărâmul didactic constituie un drum sigur.
BIBLIOGRAFIE:
Cucoș Constantin, 1996, Pedagogie, Editura Polirom, Iași
Negret Ion, Jinga Ion,1994, Învățarea eficientă, Editura Editis, București
Păun Emil, Potolea Dan, 2002, Pedagogie. Fundamentări teoretice și demersuri aplicative, Editura Polirom,
Iași
Legea Învățământului, 84/1995

Metode moderne utilizate în lecţiile de limba şi literatura română

Prof. GHERLAN Monteola - Şcoala Gimnazială Nr.7 Petroşani, Hunedoara

„Metodele active sunt metode non-competitive. Când sunt folosite aceste metode, nu există câştigători
sau învinşi, în schimb toată lumea câştigă.” (prof. Ulla Salomaki)
Utilizarea acestor metode conduce la stimularea învăţării, la crearea unor situaţii de învăţare distractive
şi relaxante.
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Spre exemplu, tehnica ciorchinelui este menită să încurajeze elevii să gândească liber şi să realizeze
conexiuni de idei. Prin practicarea ei se fac asociaţii de idei, elevii descoperă calea spre cunoştinţele pe care le
au, oferă sensuri noi ideilor formate.
În mijlocul tablei/foii se scrie un cuvânt-cheie/o propoziţie-nucleu. Li se cere elevilor să noteze toate
ideile/cuvintele/sintagmele care le vin în minte în legătură cu cuvântul propus. Acestea vor fi legate prin linii
de noţiunea centrată. Timpul optim de lucru este de 10-15 minute. După finalizarea schemei, aceasta va fi
comentată cu toată clasa. Se poate utiliza atât în lecţiile de predare, cât şi în cele de recapitulare sau consolidare.
Exemplu: clasa a V-a Substantivul (recapitulare)

comun

propriu

feminin

fel

masculin

singular

Substantivul

Nominativ

număr

caz
Vocativ

Acuzativ

Dativ

neutru

gen

plural

Genitiv

O altă tehnică este cea a cadranelor, care reprezintă o modalitate de rezumare şi sistematizare a unui
conţinut, solicitând participarea şi implicarea elevilor în înţelegerea lui adecvată. Elevii pot fi organizaţi fie
frontal, fie pe grupe. Se prezintă textul/fragmentul de text ce urmează a fi sistematizat în cele patru cadrane. În
timpul activităţii sunt stimulate atenţia şi gândirea, este scos în evidenţă propriul mod de a înţelege sau de a
interpreta o temă şi este conştientizat elevul asupra propriului nivel al cunoştinţelor. Prezentăm în continuare
o aplicaţie pe textul „În pădurea Petrişorului” de Mihail Sadoveanu:
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I

II

Notează sunetele auzite/desprinse din

Notează sentimentele pe care ţi le-a trezit

textul prezentat.

textul citit.

III

IV

Descrie un colţ dintr-o pădure în

Desenează unul dintre elementele ce

anotimpul iarna.

compun tabloul de natură.

Metoda cubului se utilizează pentru studierea unei teme, a unui subiect, a unei situaţii, din cele şase
perspective care fac apel la mai multe operaţii ale gândirii. Se poate folosi cu succes în orice moment al lecţiei,
oferindu.le elevilor posibilitatea de a-şi dezvolta competenţele necesare unor abordări complexe şi integratoare.
Pe fiecare faţă a cubului se va nota câte o instrucţiune, după cum urmează: DESCRIE, COMPARĂ,
ANALIZEAZĂ, ASOCIAZĂ, APLICĂ, ARGUMENTEAZĂ. Se recomandă parcurgerea feţelor cubului în
ordinea prezentată, spre a urma calea de la simplu la complex.

DESCRIE

APLICĂ

COMPARĂ

ARGUMENTEAZĂ

ASOCIAZĂ

ANALIZEAZĂ

Exemplu de aplicaţie a tehnicii cubului la literatură, genul liric.
DESCRIE-prezintă caracteristicile genului liric
COMPARĂ-se compară cu un alt gen studiat (gen epic, spre exemplu)
ANALIZEAZĂ-trăsăturile genului liric, comparativ cu cele ale genului epic
ASOCIAZĂ-cu ceea ce-ţi sugerează genul liric (imagini, texte, sentimente etc.)
APLICĂ-pe o strofă dintr-o poezie (dată de profesor în prelabil)
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ARGUMENTEAZĂ-de ce textul propus aparţine genului liric.
Horoscopul reprezintă o metodă activă, atractivă şi relaxantă, care se poate utiliza cu succes în orele de
literatură, în care se caracterizează personajele din operele studiate. Se completează fişa de caracterizare pentru
personajul propus, cu trăsături desprinse de elevi din textul citit. Se prezintă elevilor caracteristicile persoanelor
născute în cele douăsprezece zodii. Se citesc caracteristicile zodiilor şi apoi se stabileşte zodia potrivită pentru
personajul studiat.
R.A.F.T.S. (rol – audienţă – format – temă – scop) reprezintă o metodă ce se poate aplica în momentul
de reflecţie (cadrul E-R-R) sau poate fi astfel formulată încât să devină temă pentru acasă, aplicându-se pe
textul studiat în clasă.
ROL – redactor
AUDIENŢĂ – elevii şcolii, cititorii revistei şcolii
FORMAT – articol
TEMA – importanţa protejării naturii
SCOP – utilizarea informaţiilor din textul „În pădurea Petrişorului”, Mihail Sadoveanu
O altă aplicaţie cu aceeaşi metodă:
Imaginează-ţi că eşti un sticlete. Adresează o scrisoare Primarului Municipiului
Petroşani, în speranţa că va dispune protejarea pădurii în care îţi duci zilele cu greu din cauza poluării excesive.
ROLUL- Sticlete
AUDIENŢĂ- Primarul Municipiului Petroşani;
FORMAT- Scrisoare narativă;
TEMA- Viaţa grea a ta şi a semenilor tăi;
SCOPUL- Găsirea unor soluţii imediate cu rol de protecţie (reducerea poluării).
Pentru a identifica elementele care realizează armonia între planul terestru şi cel cosmic, putem utiliza
Diagrama lui Venn. Ca şi texte suport, folosesc „Muguri” de Haralambie Ţugui, „Pastel” de George Coşbuc,
„Octombrie” de George Topârceanu şi „Viscolul” de Vasile Alecsandri. Elevii vor avea de identificat
elementele care aparţin spaţiului terestru, celui pământesc, dar şi pe cele care fac legătura între cele două spaţii.
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Spaţiul terestru

Spaţiul ceresc

(teluric)

(cosmic)

Pălăriile gânditoare

Rezolvă ce-ţi place!
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Acest tip de exerciţiu se aplică, de obicei, în finalul lecţiei sau se poate utiliza pentru tema de casă.
Conţinutul sarcinilor ţine cont de inteligenţele multiple (conform teoriei lui H.Gardner) ale elevilor, astfel încât
fiecare va putea rezolva sarcina care i se potriveşte. Sugerăm testarea elevilor în prealabil, pentru a putea
formula sarcini de lucru pentru fiecare tip de inteligenţă. Iată câteva exemple de sarcini:
Realizează un dialog imaginar între tine şi Prâslea.
Plecând de la ideea pomului care face mere de aur, alcătuieşte o problemă care să se rezolve prin trei
operaţii. Fotografiază o pădure şi un măr înflorit. Prezintă-le colegilor fotografiile tale!
Realizează macheta palatului în care locuia zmeul cel mic.
Compune o melodie care crezi că s-ar potrivi pentru a sugera lupta dintre Prâslea şi zmeu.Cum îi ajuţi
şi tu pe cei ce au nevoie de ajutorul tău? Prezintă-ţi ajutorul dat fie sub formă de desen, fie sub forma unui
eseu, fie sub orice altă formă doreşti tu.
Prezintă-ne o călătorie imaginară pe tărâmul celălalt.
Care sunt darurile pe care i le-ai face unei prinţese?
Informează-te şi prezintă-le colegilor tăi curiozităţi despre mere.
Metodele activ-participative sunt centrate pe elev şi pe activitate, contribuie la dezvoltarea gândirii critice a
elevilor, încurajează implicarea activă a elevilor, participarea la activităţi şi ajută la formarea acelor competenţe
necesare în viaţa de zi cu zi.
Bibliografie:
Prof. Loreta Mahalu – Metode activ-participative utilizate în orele de limba şi literatura română (didactic.ro)

Educarea afectivității și inteligenței emoționale în școală
Prof. înv. primar GHICIOI Mariana - C.N.I. ”Carmen Sylva” Petroșani
Argument
Raporturile individului cu realitatea și cu propria sa viață pot fi de mai multe tipuri, iar una dintre aceste
modalități de raportate a omului la sine, la ceilalți oameni și la lumea exterioară este afectivitatea. Prin
intermediul ei se evidențiază faptul că această raportare nu este neutră, ci individul are tendința de a pune totul
în relație cu propria sa subiectivitate, de a reflecta totul prin prisma acesteia. De aceea, se poate spune în mod
legitim, că afectivitatea reprezintă o componentă ireductibilă a personalității umane, care trebuie avută și ea în
vedere în cadrul procesului instructiv-educativ. Această exigență se justifică prin faptul că sănătatea emoțională
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este o premisă importantă a unei învățări eficiente, iar echilibrul afectiv este o condiție fundamentală a
structurării unei personalități armonioase, apte de a se integra cu succes în societate.

Cuprins
Există, desigur, mai multe definiții pentru inteligența emoțională. Într-o primă accepțiune
(Salovey&Mayer, 1990), termenul se referă la abilitățile în baza cărora un individ poate discrimina și
monitoriza emoțiile proprii și ale celorlalți, precum și la capacitatea acestuia de a utiliza informațiile deținute
pentru a-și ghida propria gândire și acțiune. Două lucruri esențiale sunt accentuate in această definiție. Mai
întâi se face referire la procesele cognitive ce permit monitorizarea și discriminarea emoțiilor pe care cei doi
autori le separă de procesele comportamentale la care oamenii apelează atunci când, utilizând diferite resurse
informaționale, își ghidează propria gândire și acțiune. În al doilea rând, definiția distinge procesele prin care
sunt monitorizate emoțiile proprii de cele implicate în monitorizarea emoțiilor celorlalți. Această ultima
subliniere ne trimite la o distincție pe care a propus-o în anii 1980 Howard Gardner, autorul teoriei
inteligențelor multiple. Gardner făcea diferența între inteligența intrapersonală, referindu-se la abilitatea de a
recunoaște și eticheta propriile emoții și, respectiv, inteligența interpersonală, cu referire la competența de a
înțelege emoțiile și intențiile celorlalți.
O definiție ceva mai recentă propusă de Daniel Goleman (1995), prin conținutul și accentele sale, se
dovedește a fi mai apropiată de preocupările noastre. Conform acestuia, inteligența emotională desemnează o
capacitate de control și autocontrol al stressului și emoțiilor negative; o meta-abilitate, care determină și
influențează modul și eficiența cu care ne putem folosi celelalte capacități și abilități pe care le posedăm,
inclusiv inteligența educațională.
La fel ca orice demers formativ, educarea afectivității ar trebui să fie adecvată în raport cu
particularitățile de vârstă ale elevilor, căci și în dezvoltarea afectivă a individului există mai multe stadii. Astfel,
se consideră că, în cazul copiilor aflați între vârstele de 6 și 11 ani, școala este o experiență definitorie, care îi
face să se autoaprecieze prin raportare la succesul școlar.
Acum se dobândesc deja anumite capacități aferente inteligenței emoționale, ca autocontrolul asupra
emoțiilor, amânarea recompenselor, responsabilitatea socială, optimismul etc. Pubertatea este un moment de
transformări inclusiv în plan afectiv, iar trecerea într-o nouă treaptă de școlarizare este însoțită de un deficit al
încrederii copilului în sine însuși, dar și de sporirea conștiinței de sine. Tot acum el își pune mai acut problema
cultivării și păstrării relațiilor de prietenie. Un moment similar de tranziție îl constituie adolescența, când aceste
preocupări continuă, important fiind ca tinerii să dobândească abilitatea de a face față cu succes problemelor
emoționale puse de creșterea exigențelor școlare, de relațiile cu colegii și de diversele tentații (fumat, consum
de alcool și de droguri).
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Disciplinele de învățământ care ar putea aduce o anumită contribuție în direcția educării afectivității și
a inteligenței emoționale, precum psihologia, filosofia, limbile străine , disciplinele din aria curriculară ”Arte”,
orele de consiliere și orientare, pot viza ca elemente de conținut următoarele:
recunoașterea și exprimarea adecvată a propriilor sentimente;
legătura dintre gânduri, sentimente și reacții;
anticiparea consecințelor fiecărei alegeri;
recunoașterea propriilor puncte ”tari” și ”slabe”;
înțelegerea a ceea ce se află în spatele fiecărui sentiment;
dominarea anxietății, a furiei și a tristeții;
asumarea răspunderii pentru propriile decizii și acțiuni;
empatia;
respectarea diferențelor dintre modalitățile de a gândi, simți și acționa;
distincția dintre spusele sau reacțiile interlocutorului și judecățile proprii;
ascultarea interlocutorului;
evitarea reacțiilor agresive și pasive, în beneficiul asertivității;
rezolvarea adecvată a divergențelor și negocierea unor compromisuri din care toți să aibă de câștigat.
De asemenea, părinții trebuie să sprijine copiii, să instaureze și să mențină autocontrolul, să cultive empatia,
să formeze, să exerseze și să dezvolte la copii capacitatea de a comunica asertiv.
Concluzii
În concluzie, așa cum componenta cognitivă a personalității se poate dezvolta prin cunoștințe și
competențe de operare cu aceste cunoștințe, tot astfel afectivitatea ar putea fi educată prin promovarea unor
sentimente și pasiuni superioare și prin formarea unor competențe aferente inteligenței emoționale. Iar dacă
acțiunea educativă va fi suficient de echilibrată încât să acorde locul cuvenit fiecăreia dintre aceste componente,
atunci s-ar putea spera ca viitorii adulți să se caracterizeze prin acea plenitudine și acel echilibru interior care
să le permită integrarea deplină în societate și trăirea plenară a vieții, cu tot ceea ce aceasta presupune.
Bibliografie:
Daniel Goleman, ”Inteligența emoțională”, Ed. Curtea Veche, București, 2008
Mihaela Roco, ”Creativitate și inteligență emoțională”
www.unibuc.ro
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Activităţile de tip outdoor – Posibilităţi şi modalităţi de organizare cu
preşcolarii
Prof.inv.presc.: GHIROLD Alina Adriana - Scoala Gimnaziala I.G.Duca, Petrosani
După secole în care toate eforturile educatorilor s-au concentrat pe aducerea copiilor între pereţii clasei
pentru a li se face educaţie, am constatat cu uimire că nu este cea mai fericită formă de educaţie şi, ca atare, a
apărut nevoia acută de altceva, de întoarcerea la natură, ca izvor de educaţie sănătoasă.
Natura, cea pe care conştient sau nu, o distrugem încet dar sigur, ne oferă lecţii de supravieţuire de nepreţuit:
a acoperit cu nisip măreţele piramide egiptene, cu vegetaţie luxuriantă uimitoarele temple mayaşe, a populat
cu copaci falnici şi animale zonele distruse de catastrofa de la Cernobîl. Se pune atunci întrebarea dacă nu
cumva viitorul omenirii nu constă, de fapt, în supravieţuirea speciei umane în condiţii din ce în ce mai dificile
şi mai neprevăzute, iar răspunsul la întrebare nu este altul decât cel de întoarcere la natură, ca cel mai bun şi
eficient educator.
Copiii care stau din ce în ce mai mult în casă în faţa monitoarelor de orice fel, cunosc natura numai din
„poze” şi din filme. Este momentul şi avem obligaţia de a-i scoate „afară”. Este motivul pentru care de câţiva
ani a apărut conceptul de activitate outdoor, ca alternativă pentru educaţia formală, tradiţională. Există mai
multe accepţiuni pentru termenul de outdoor, cea mai simplă fiind aceea de activitate în aer liber, în afara
spaţiului instituţional al şcolii.
Carateristicile cheie ale educaţiei outdoor sunt:
-oferă posibilitatea contactului direct cu natura, în condiţiile în care protecţia mediului reprezintă un subiect de
interes mondial
- educaţia outdoor se desprinde ca o modalitate extrem de benefică pentru schimbarea atitudinilor şi
comportamentelor faţă de mediu;
- reprezintă o puternică sursă de experienţe de învăţare, beneficiind de un mediu relaxant, liber, fără
constrângerile pe care le impun „cei 4 pereţi ai unei săli de clasă”
- poate oferi elevilor nenumărate provocări, astfel că procesul de educare devine puternic, inspiraţional şi de
natură să schimbe comportamente antisociale, să creeze o relaţie puternică între oameni bazată pe sprijin
reciproc;
Obiectivele generale ale educaţiei outdoor sunt:
-Dezvoltarea abilităţilor socio-personale: îmbunătăţirea spiritului de echipă, îmbunătăţirea relaţiilor sociale,
dezvoltarea competenţelor de conducere, etc
-Dezvoltarea abilităţilor de management: organizare, coordonare, evaluare, atât a celor care o aplică, cât şi
elevilor.
139

Un aspect important al educaţiei outdoor este acela că răspunde atât nevoilor de bază ale individului, cât
şi celor care îl particularizează în grupul din care face parte:
Nevoia de a fi respectat – derularea de diferite activități în aer liber încurajează copilul să se simtăînlargul său,
astfel el va fi mult mai deschis
Nevoia de a fi responsabil – activităţile outdoor permitcopilului oportunitatea de a primi diferite sarcini,
responsabilităţi pentru atingereascopului propus
Nevoia de a fi activ–implicarea în diferite activități sportive, jocuri, plimbări tematice, aduce numeroase
beneficii dezvoltării fizice, psihice ale copilului.
Nevoia de a fi inclus social – poate cea mai importantă caracteristică a educaţiei outdoor este aceea că este o
modalitate de succes de a depăşi unele dificultăţi alecopilului ( psihice, fizice, sociale, emoționale
saueconomice ), astfel încât acesta să fie inclus social, să simtă că aparţine unei comunităţi;
Nevoia de a se simti în siguranță–interiorul clasei este mult mai sigur pentru copii, în timp ce mediul exterior
implică diferite riscuri şi situaţii neprevăzute care pot avea efect negativ.
JOC:
1.SĂ DUCEM BALONUL
Se vor forma două sau mai multe echipe. Fiecare echipă se va aşeza în cerc. Li se vor da câte un ghem de sfoară
foarte lung. Participanţii îl vor arunca de la unul la altul. Odată formată reţeaua, se va aşeza un balon în centru
pe care aceştia trebuie să-l ducă pe o anumită distanţă. Ex.: 10 m. Se vor organiza trei runde şi evident, va fi o
echipă câştigătoare. Alternativ se poate organiza cu o farfurie şi un ou, taskul fiind acelaşi.
Obiective:
1. lucru în echipă
2. competiţie
3. sincronizare
4. consolidare relaţii între oameni
5. dinamism

BIBLIOGRAFIE:
Programa activităţilor instructiv-educative în învăţământul preşcolar, Ediţie revizuită, Editura DPH, Bucureşti,
2005
Manual de educaţie outdoor, 2012-2013
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Creativitatea pedagogică în dezvoltarea personalităţii tinerilor
Prof.GÎRJOB Elena - Şcoala Gimnazială ,,I.G.Duca”Petroşani

Şcoala are o răspundere certă în dezvoltarea personalităţii tinerilor. Una dintre funcţiile sale este de a
îmbogăţi sistemul de reprezentări de sine ale elevilor. Activităţile consacrate acestui scop se desfăşoară,
desigur, într-un cadru instituţionalizat, reglementat, dar diferiţilor actori le este lăsată o mare marjă de libertate.
Trebuie deci, definite suficient de precis obiectivele şi competenţele de atins şi bine distinse rolurile diferiţilor
actori, în funcţie de poziţia lor în instituţia şcolară şi de modul de intervenţie.
Se ştie, desigur, că orice adult, în relaţia sa cu tinerii, le influenţează istoria; fiecare dintre noi a fost
mai mult sau mai puţin marcat de profesorii (sau ceilalţi actori) pe care i-a cunoscut. Primul lucru este deci,
să nu ne prefacem că nu ştim aceasta!
Obiectivul esenţial în acest domeniu este de a-l ajuta pe elev să-şi construiască o imagine de sine
suficient de pozitivă pentru a putea acţiona. Eşecul anumitor elevi provine adesea din faptul că au o imagine
complet degradată despre ei înşişi. Nu mai au deci, altă soluţie decât de a se refugia în comportamente de
evaziune.
Trebuie deci, să i se arate elevului că este capabil să înveţe, să stăpânească cunoştinţe şi să găsească în
sine resorturile care îi permit să o facă. Trebuie ca, treptat, el să-şi descopere preferinţele, interesele, valorile
şi domeniile de reuşită. Aceasta îl va conduce în explorarea lumii profesionale şi a filierelor de formare,
permiţându-i să caute informaţii mai exacte asupra domeniilor ce par a i se potrivi.
Nu trebuie, totuşi, uitat că avem de a face cu adolescenţi în căutare de sine şi în plină dezvoltare. Ei
trebuie îndrumaţi în acest demers, evitând ca efortul de descoperire de sine să-i conducă la crearea unei imagini
definitive şi încremenite pentru totdeauna asupra lor înşişi. Aceasta ar împiedica orice evoluţie a elevilor.
Trebuie, de asemenea, evitat ca, sub pretextul realismului, travaliul asupra cunoaşterii de sine să devină
pentru elev doar conştientizarea propriilor limite, trăite ca iremediabile şi inerente persoanei sale. Unele studii
încearcă să arate că educaţia pentru orientare ar putea să diminueze ambiţia elevilor.
După cum se vede, ne mişcăm într-un domeniu delicat, care cere multă prudenţă şi atenţie faţă de elev.
Trebuie să încercăm să favorizăm un comportament autonom al tânărului şi nu să luăm decizii în locul lui sau
să-l conducem într-o direcţie pe care singur nu ar fi ales-o (putem fi uneori tentaţi să facem presiuni asupra
tânărului pentru a-l determina să facă o anumită opţiune pe care o considerăm bună pentru el). Educaţia pentru
orientare necesită, ca de altfel orice act educativ, un profund respect faţă de elev.
Mai mulţi actori intervin în procesul de îndrumare în construcţia de sine. Rolurile lor sunt diferite.
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Profesorii, prin activitatea lor didactică obişnuită, îi îndrumă pe tineri pentru a-şi forma abilităţile,
cunoştinţele şi atitudinile necesare în formularea proiectelor şi evaluează aceste abilităţi, cunoştinţe şi atitudini.
Această muncă de îndrumare în construcţia de sine se articulează cu predarea şi cu practicile evaluative.
Oricare ar fi disciplina predată, obiectivele transversale precum curiozitatea intelectuală, plăcerea de a
învăţa, sentimentul de a avea putere asupra lucrurilor şi stăpânirea unor cunoştinţe şi abilităţi (identificarea
surselor de informaţii pertinente, tratarea informaţiei în funcţie de o problematică dată şi structurarea sa plecând
de la repere) contribuie la dezvoltarea personalităţii tânărului şi la autonomizarea sa. Alte elemente ţin de
interesul pentru o disciplină particulară, de rolul său în continuarea studiilor şi în dezvoltarea motivaţiei
elevilor, care se reduce prea adesea la obţinerea unei note bune sau a aprecierii profesorului.
Alegerea metodelor pedagogice nu este indiferentă: metodele active favorizează învăţarea, dar şi
autonomizarea elevilor. Lucrul în grupuri mici permite schimburi numeroase şi utile, interacţiuni şi disonanţe
productive: confruntarea propriilor reprezentări cu cele ale altora provoacă adesea ajustările şi evoluţiile
necesare.
Orice evaluare a elevului, orice remarcă făcută, orice apreciere a muncii sale este o informaţie ce i se
oferă despre el însuşi. El îşi construieşte imaginea de sine plecând de la aceste materiale, de la imaginile despre
el pe care i le comunică ceilalţi. Practicile de evaluare sunt deci, de cea mai mare importanţă pentru elev, în
descoperirea şi construcţia de sine. Dar, adesea, evaluările insistă prea mult pe lacune, fără a evidenţia suficient
achiziţiile şi cunoştinţele stăpânite. Greşelile elevilor conduc uneori la culpabilizarea lor, ca şi cum procesul
de învăţare nu ar fi tocmai un proces de tip încercare-eroare, iar cunoştinţele nu ar fi, cum spunea Gaston
Bachelard, greşeli corectate! Există uneori o contradicţie între voinţa de a favoriza o bună cunoaştere de sine
şi anumite practici evaluative.
Avem deci, tot interesul să dezvoltăm evaluări formative, care să-i permită elevului să ştie unde se află,
ce progrese a făcut şi în ce direcţie trebuie să-şi îndrepte eforturile. În acelaşi spirit, profesorii ar putea să-i
ajute pe elevi să exploateze remarcile făcute pe marginea lucrărilor sau în carnetul de note, favorizând practicile
de auto-evaluare care-i facilitează elevului aprecierea propriilor capacităţi.
Pentru profesor, ajutorul dat elevului în cunoaşterea de sine este deci, permanent şi strâns legat de
activitatea sa pedagogică.
Consilierii de orientare contribuie, mai ales, la îndrumarea tânărului în formarea identităţii şi a imaginii
de sine, ca şi psihologii. Precum aceştia, obiectivul lor este de a ajuta elevul să fie subiectul propriei sale istorii.
Ei nu trebuie să fie o sursă suplimentară de influenţă (ca familia, vecinii, colegii, profesorii, instituţia şcolară,
mediile de informare, ideologiile etc.), ci să ajute adolescentul să pună în perspectivă ansamblul acestor
elemente care concură la formarea aşteptărilor şi intenţiilor sale. Trebuie să-i permită subiectului să-şi analizeze
situaţia şi reprezentările actuale. Această perspectivă îl conduce în mod necesar pe acesta la a-şi pune întrebări
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despre sine, despre identitatea sa, despre ceea ce-i determină viziunea despre sine. Această activitate de mediere
joacă un rol major în construcţia de sine a subiectului.
Intervenţiile psihologului sunt, adesea, consultaţii individuale: funcţia de consiliere se exercită în
interacţiuni «între patru ochi». Cu aceste ocazii, psihologul poate utiliza instrumentele psihometrice, dintre
care câteva au fost evocate în capitolele precedente. Grija lui este atunci nu de a-l face pe elev să-şi spună:
"chiar acesta sunt ", ci de a-l face să se întrebe asupra a ceea ce se revelează sau se construieşte cu ocazia
interacţiunii între el şi instrumentul structurat utilizat.
Psihologul poate, de asemenea, organiza activităţi colective. Utilizarea în clasă a instrumentelor care
vizează valorile cu privire la muncă, interesele, tipurile profesionale sau imaginea de sine este delicată. Întradevăr, psihologul trebuie să se asigure că aceasta nu va provoca la nici un elev o reificare imediată a imaginii
de sine ("sunt de tip realist"!). Schimburile într-un grup de dimensiunile unei clase nu permit, totdeauna,
fiecăruia să analizeze, pentru el însuşi, ceea ce imaginea de sine astfel produsă datorează raportului cu sine
indus, în special prin structura instrumentului utilizat.
Orice actor adult al sistemului educativ ar putea, tocmai în perspectiva ameliorării respectului faţă de
sine al elevilor, să-şi îndrepte eforturile către obiectivele următoare:
să favorizeze la adolescent conştientizarea competenţelor şi calităţilor sale prin intermediul unor realizări
obiective; să-l conducă la descoperirea domeniilor de împlinire de sine pe care le valorizează şi la
conştientizarea largului evantai de caracteristici posibile ale "valorii" în specia umană;
să-l sprijine în formarea unor idealuri congruente cu competenţele şi interesele sale;
să-l ajute să se insereze în contexte sociale mai valorizante pentru el;
să-i împărtăşească strategii adecvate pentru a face faţă situaţiilor dificile, în care apare teama de eşec sau de
respingerea socială; să-i atragă atenţia asupra caracterului controlabil al situaţiilor (de exemplu, invitând tinerii
să discute în grup despre modurile lor diferite de răspuns în situaţii dificile);
să lupte împotriva suprageneralizării eşecului, la nivelul adolescentului, recentrând eşecul asupra sarcinii şi
oferind metode pentru o reuşită ulterioară şi la nivelul instituţiei şcolare, unde sunt uneori enunţate judecăţi
negative care, dincolo cu mult de performanţe, aduc atingere persoanei.
să se situeze el însuşi ca "dătător de valoare" pentru adolescent, care pentru a fi, are nevoie să fie considerat ca
persoană (şi nu numai ca elev).
Calitatea educaţiei presupune, însă, diferenţierea educaţiei în funcţie de multe repere,înainte de toate,
în raport cu interese cognitive, cu nevoi ale societăţii, cu condiţia de competiţie.
Performanţa educaţională cea mai competitivă, astăzi nu este doar să-ţi însuşeşti ceea ce este cunoscut,
ci să-ţi formezi capaciatea de a genera inoirea.
Educaţia nu poate rezolva singură totalitatea problemelor lumii contemporane, dar nu se poate concepe
soluţionarea temeinică şi durabilă a problemelor actuale fără contribuţia sistemelor educative.
143

În acest context „noile educaţii” se constituie în module sau discipline de studiu concepute strategic în
plan interdisciplinar şi reprezintă răspunsuri ale sistemelor educaţionale la imperativele lumii contemporane
de natură politică, economică, ecologică, demografică, sanitară, etc.
a)Educaţia ecologică, componentă a „noilor educaţii” îşi propune să-l conducă pe elev spre formarea
unui punct de vedere mai obiectiv asupra realităţii, să-l incite la participare, să devină conştient de viitor, de
faptul că viaţa generaţiilor viitoare,calitatea ei, depinde într-o mare măsură şi opţiunile sale.
Conştietizând obiectivele majore ale educaţiei ecologice, am conceput şi realizat cu elevi, un proiect
care are ca scop promovarea educaţiei ecoturistice în rândurile elevilor din ciclul primar prin cultivarea
respectului şi dragostei pentru natură.
În cadrul proiectului elevii au organizat drumeţii în împrejurimi prilej cu care au putut cunoaşte plantele
ocrotite din această zonă, au participat la acţiuni de ecologizare, am contribuit cu desene pentru expoziţiile
organizate în şcoală sub genericul: „Zilele toamnei”, „Copilărie fericită”, „Pădurea, aurul verde”.
Activităţile la care micii ecologişti au participat, mi-au întărit convingerea că elevii noştri
conştientizează ideea că suntem datori să protejăm natura spre a ne bucura spre un mediu tot mai curat.
b)Educaţia civică urmăreşte iniţierea copilului, viitorul cetăţean cu practicarea unui comportament
activ, responsabil, conştient de drepturi şi indatoriri şi deschis spre cultură, care va intra în viaţa socială şi
profesioanlă în următorii ani.
c)Educaţia juridică a viitorului cetăţean , o altă componentă a „noilor educaţii”, aduce în prim plan
modalităţi de pregătire a elevilor ca să ştie să-şi apere drepturile, dar şi pentru a şti să le respecte pe a altora.
Elevii, tinerii e necesar să fie pregătiţi să facă faţă competiţiei, concurenţei bazată pe cinste şi onestitate, să fie
conştienţi că adevărata libertate nu poate exista decât în limitele unor norme de convieţuire sănătoasă.
Consider că un foarte mic efort este suficient pentru a se face o cotitură în formarea educaţiei juridice
a viitorului cetăţean. Începuturile pot părea dificile, dar ştim că orice început este greu, dar odată pornit,
lucrurile încep să meargă.
d)Educaţia pentru sănătate –o necesitate a învăţământului primar.
Importanţa sănătăţii este cunoscută încă din antichitate şi transmisă până în zilele noastre prin dictonul
: Mens sana in corpore sano.
Sănătatea reprezintă pentru om cea mai mare avuţie a sa. Numai că, trebuie ştiut, majoritatea afeţiunilor
grave ale omului matur îşi au rădăcina în starea de sănătate din copilărie a persoanei respective. De aceea, încă
de mici, copii trebuie învăţaţi să-şi păstreze sănătatea, pe cea fizică şi pe cea mentală în egală măsură.
Consider indicat şi necesar că educaţia pentru sănătate să înceapă în prima clasă primară.
Calitate în educaţie însemnă asigurarea pentru fiecare educabil a condiţiilor pentru cea mai bună,
completă şi utilă dezvoltare“CALITATEA" este dependentă de valorile societăţii în care funcţionează sistemul
respectiv de educaţie;
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Valorile calităţii în educaţie sunt: democraţia, umanismul, echitatea, autonomia intelectuală şi morală,
calitatea relaţiilor interpersonale, imbogăţirea comunităţii, inserţia optimă socială şi profesională, individul ca
membru critic şi responsabil al comunităţii etc
BIBLIOGRAFIE
1. Cerghit, I., Sisteme de instruire alternative şi complementare – Stiluri şi strategii, Editura Aramis, Bucureşti,
2002
2. Joiţa, Elena, Pedagogie şi elemente de psihologie şcolară, Editura Arves, Craiova, 2003

Proiect didactic

Prof. înv.preșcolar GRECU Andreea Oana - Grădinița P.P. NR.3 Petroșani

Unitatea de învățământ: Grădinița Nr.3 Petroșani
Educatoare : Grecu Andreea Oana
Denumirea activității: DS+DEC
Tipul de activitate: fixare , consolidare,evaluare.
DS-„ Așază-mă la căsuța mea”-joc logic
DEC-Casele din cartier-pictură
MIJLOCUL DE REALIZARE: JOC LOGIC DE DESCRIERE ŞI COMPARARE
OBIECTIVE CADRU:
-Dezvoltarea capacității de recunoaștere ,denumire ,construire si utilizarea formelor geometrice;
- Consolidarea deprinderii de a construi submulțimi

după criteriul

: formă

,mărime,culoare,grosime;
- Stimularea creativității prin pictură;
OBIECTIVELE OPERAŢIONALE:
O1. să descrie piesele geometrice după formă, mărime, culoare şi grosime;
O2. să compare două piese;
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O3. să asocieze piesa cu un obiect asemănător din mediul înconjurător , stabilind asemănări ale formei;
O4. să aplice/ folosească corpurile/ figurile geometrice la construirea unei case;
O5 să argumenteze pro şi contra o serie de motive care vin în sprijinul afirmatiei făcute;
O6 sa compuna in mod original spatiul plastic utilizand materiale alese de el;
SARCINA DIDACTICĂ:
separarea pieselor geometrice de acelaşi fel după formă, împărţirea lor după mărime, culoare, grosime;
ELEMENTE DE JOC: întrecerea, cooperarea, recompensarea;
CONŢINUTUL MATEMATIC: operaţii cu mulţimi; (mulţime, elemente, proprietăţi caracteristice, relaţia
de apartenenţă );
REGULILE JOCULUI:
copiii separă piesele de acelaşi fel după formă, împărţirea lor după mărime, culoare şi grosime;
grupa de copii va fi împărţită în 6 subgrupe, a 4 copii, iar prin datul cu zarul, acesta fiind un cub fiecare
subgrupă va avea câte o sarcină de îndeplinit: prima va descrie piesele geometridce, a II-a va compara două
piese asemănătoare, a III-a va asocia piesa cu un element din natură, a IV-a va analiza materialul din care este
confecţionată piesa geometrică, a V-a va construi căsuţe cu ajutorul pieselor descrise, a VI-a subgrupă va
argumenta pro şi contra o serie de motive ale căsuţelor construite din piese geometrice; fiecare copil de la
fiecare subgrupă va trebui să execute sarcinile trasate enumerând, descriind, comparând, asociind, analizând şi
construind cartierul de „căsuţe”.
STRATEGII DIDACTICE
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, problematizarea, cubul si explozia stelară;
MATERIAL DIDACTIC: trusa Diennes,piese confecţionate din diferite materiale (lemn, plastic, polistiren,
carton), cubul, steluţe din polistiren, stimulente, cretă colorată, coli de hartie, acuarele.
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
M.E.C., “Programa activitatilor instructiv – educative in gradinita de copii”, Editura V&I INTEGRAL,
Bucuresti, 2000;
Gheorghe Iftime, „Jocuri logice pentru preşcolari şi şcolari mici”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1980.
M. Neagu, G. Beraru, “Activitati matematice in gradinita”, Editura AS’S, Bucuresti, 1995;
V. Pacuraru, “Activitati matematice in invatamantul prescolar”, Editura Polirom, Iasi, 1999, paginile 67-71;
Constantin Petrovici, Mihaela Neagu, „Elemente de didactica matematicii în grădiniţă şi învăţământ primar”,
Editura Pim, Iaşi, 2006
FORME DE ORGANIZARE: individuală, în grup.
DURATA: 30’ - 35’.
SCENARIUL ACTIVITĂŢII
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Secventele
instructionale
Captarea
atentiei

Ob.
Op.

Enuntarea
temei, a scopului
si a obiectivelor

Reactualizarea
cunostintelor
Prezentarea
continutului si
dirijarea
invatarii
O1
O2
O3
O4
O5
O6

O1
O2
O3
O4
O5
O6

Structura jocului
Introducerea in joc
Se va realiza prin prezentarea unor planse pe care sunt
desenate: pe prima plansa căsuţe din pătrate şi triunghiuri de
măsuri diferite, pe a doua planşă vor fi desenate căsuţe din
triunghiuri şi dreptunghiuri, pe a treia planşă căsuţe din cercuri
şi triunghiuri.
Copii vor lectura aceste planse, dupa care se va purta o scurta
conversatie despre construcţia caselor oamenilor şi despre
instrumentele de lucru şi materialele care se folosesc la
construirea caselor, de ce este important sa avem o casa.
Anuntarea titlului jocului si a obiectivelor
- Copii, noi astazi la activitatea matematica ne vom juca jocul
logic matematic: “Aşază-mă la căsuţa mea ”. Prin intermediul
acestui joc vom invata sa efectuam operaţii logice cu piesele
geometrice.
Educatoarea va cere copiilor să enumere piesele geometrice
învăţate (cercul, pătratul, triunghiul, dreptunghiul).
Prezentarea materialului didactic
Se va prezenta materialul didactic copiilor: piese geometrice
de diferite mărimi, materiale şi culori, stimulente etc.
Explicarea si demonstrarea regulilor de joc – metoda cubului
Educatoarea precizeaza regulile de joc:
- organizarea grupei de copii in şase echipe prin tragere la sorţi
cu ajutorul cubului; pe fiecare faţă a cubului sunt notate
cuvintele: descrie, compară, analizează, asociază, aplică,
argumentează; pe covor vor există trei cercuri desenate de culori
diferite fiecare reprezentând câte un cartier, primul cartier va fi
“Cartierul căsuţelor pătrate”, al doilea va fi “Cartierul căsuţelor
dreptunghice”, iar al treilea va fi denumit, “Cartierul căsuţelor
cercuri”; triunghiurile vor fi folosite la acoperişurile caselor;
- câte un copil pe rând de la fiecare echipă va veni în faţă şi va
alege o piesă geometrică; aceasta va fi înmânată la prima
echipă: aceasta va descrie toate însuşirile piesei (culoarea,
forma, mărimea, grosimea); piesa va fi dată la a doua echipă,
care va compara piesa cu o altă piesă dată de educatoare
(exemplu: un pătrat cu un dreptunghi de aceeeaşi culoare sau
nu, de aceeeaşi mărimi sau nu, de aceeeaşi grosime sau nu...);
piesa geometrică va ajunge la echipa a treia – aceasta va asocia
piesa cu unele obiecte din mediul înconjurător, stabilind
asemănări ale formei; din nou piesa va trece la a patra echipă
care are sarcina să spună din ce este confecţoinată figura
geometrică şi să denumească şi alte obiecte din acelaşi material;
la cea de-a cincea echipă, aceştia vor aşeza piesa la căsuţa şi
cartierul respectiv, de exemplu: “Cartierul căsuţelor pătrate”,
“Cartierul căsuţelor dreptunghice” etc.; ultima echipă va
argumenta pro şi contra de ce au construit colegii lor aceste
cartiere.

Metode

Observarea

Braistorming

Conversatia

Conversatia

Observarea
Conversatia
Explicarea
Demonstrarea

Metoda cubul

Conversatia
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O1
Obtinerea
performantei si O2
O3
asigurarea
O4
conexiunii
O5
O6

Asigurarea
retentiei si
transferului

Evaluarea
performantei

Incheierea
activitatii

O1
a O2
O3
O4
O5
O6

Fiecare răspuns bun dat de fiecare copil din echipă va fi
stimulat. Dacă răspunsul dat de copilul este negativ, atunci
echipa va fi penalizată, răspunsul corect fiind dat de copilul
arhitect şef.
Fixarea regulilor
- se va numi un copil care va enumera regulile jocului;
Executarea jocului de proba
- jocul va fi executat mai intai de cadrul didactic care va aprecia
gradul de intelegere a regulilor si a sarcinii jocului, reamintind
criteriile de reusita.
Executarea jocului de catre copii
Jocul incepe la semnalul educatoarei. La inceput va interveni
mai mult pentru a reaminti regulile jocului, dand unele indicatii
metodice.
In prima parte a jocului, educatoarea va detine functia de
conducator al jocului, “arhitect şef”, apoi va fi numit un alt copil
care va raspunde corect in timpul alocat.
Copiii ce vor da raspunduri corecte vor fi stimulati, iar ceilalti
care vor dau raspunsuri gresite sau le expira timpul de gandire
vor fi pusi in situatia de a repeta denumirea fiecărei piese şi
însuşirile fiecăreia.
Pe parcursul jocului, copiii vor verbaliza actiunile desfasurate
si vor raspunde la intrebarea: “Aşază piesa la căsuţa ei !”.
Complicarea jocului
Educatoarea va ridica restricţia echipelor de a desemna/numi
numai anumite însuşiri, de a efectua numai anumite funcţii,
subgrupele devenind astfel independente, iar cubul va deveni
zar şi-l vom arunca pentru fiecare echipă şi ce va cădea de făcut
aia o vor face cu piesele geometrice.
Introducerea de noi variante
Jocul va continua cu construirea cartierelor de piese mici şi de
piese mari; apoi vor construi căsuţe de culoare roşie, de culoare
galbenă şi mai apoi de culoare albastră.
Copiii din fiecare grupa vor lua piese geometrice din burete si
prin stampilarea lor pe o coala mare de hartie vor avea
posibilitatea sa creeze un cartier de casute asa cum doresc ei.
Tablourile vor fi puse la expozitie pentru aprecierea lor. Acest
lucru se va realizea prin metoda “Turul galeriei” unde ei pot
vedea ca forma, culoarea, marimea caselor sunt diferite.

Exercitiul
Explicatia
Elemente
joc

de

Conversatia

Turul galeriei

Se vor face aprecieri verbale ,generale,asupra modului in care
copiii au participat la activitate.
Copiii primesc recompense

Metoda Brainstorming (sau Asaltul de idei, Furtună în creier). Este o metodă de dezvoltare a creativităţii prin
care se generează cât mai multe idei, fără teama de a greşi, deoarece totul este acceptat. Urmăreşte dezvoltarea
imaginaţiei, spontaneităţii, toleranţei la elevi.
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Etape: alegerea temei, exprimarea tuturor ideilor (chiar trăsnite/ neobişnuite), notarea tuturor
combinarea lor şi gruparea pe categorii, analiza critică, dezvoltarea şi selectarea ideilor

ideilor,
originale.

Brainstormingul se desfăşoară în cadrul unui grup nu foarte mare (maxim 30 de persoane), de preferinţă
eterogene din punct de vedere al pregătirii, sub coordonarea unui 96 moderator, care îndeplineşte rolul atât de
animator cât şi de mediator. Durata optimă este de 20- 45 de minute.
Această metodă dezvoltă abilitatea de a lucra în echipă; dezvoltă creativitatea; stimulează participarea activă
şi crează posibilitatea contagiunii ideilor; aplicabilitate largă, aproape în toate domeniile
Metoda Cubului este o strategie care facilitează analiza unui subiect din puncte de vedere diferite şi poate fi
folosită în orice moment al lecţiei. Această metodă oferă elevilor posibilitatea de a-şi dezvolta competenţele
necesare unor abordări complexe.
Modalităţi de lucru: se realizează un cub ale cărui feţe se pot acoperi cu hârtie de culori diferite, fiecare faţă a
cubului are una dintre următoarele sarcini: Descrie (un obiect), Compară (cu ceva similar), Analizează (din
ce este făcut, ce conţine), Asociază (cu ce seamănă, obiecte/ concepte/ idei asemănătoare), Aplică (la ce se
poate folosi), Argumentează (pro sau contra folosind argumente logice). În rezolvarea acestor sarcini trebuie
pornit de la simplu la complex, de la general 99 la abstract. Elevii trebuie să descrie în 2- 4 minute subiectul
lecţiei după modelul de mai sus. Forma finală se poate scrie pe tablă.
Avantajele pe care această metodă le dezvoltă sunt: munca în echipă, implicarea tuturor elevilor.
Turul galeriei este o metodă de învăţare prin cooperare ce îi încurajează pe elevi să-şi exprime opiniile proprii.
Produsele realizate de copii sunt expuse ca într-o galerie, prezentate şi susţinute de secretarul grupului, urmând
să fie evaluate şi discutate de către toţi elevii, indiferent de grupul din care fac parte. Turul galeriei presupune
evaluarea interactivă şi profund formativă a produselor realizate de grupuri de elevi.
Paşii metodei:
Elevii sunt împărţiţi pe grupuri de câte 4-5 membri, în funcţie de numărul elevilor din clasă;
Cadrul didactic prezintă elevilor tema şi sarcina de lucru .
Fiecare grup va realiza un produs pe tema stabilită în prealabil.
Produsele sunt expuse pe pereţii clasei.
Secretarul grupului prezintă în faţa tuturor elevilor produsul realizat;
Analizarea tuturor lucrărilor.
După turul galeriei, grupurile îşi reexaminează propriile produse prin comparaţie cu celelalte .
,,Turul galeriei” urmăreşte exprimarea unor puncte de vedere personală referitoare la tema pusă în
discuţie. Elevii trebuie învăţaţi să asculte, să înţeleagă şi să accepte sau să respingă ideile celorlalţi prin
demonstrarea valabilităţii celor susţinute. Prin utilizarea ei se stimulează creativitatea participanţilor, gândirea
colectivă şi individuală; se dezvoltă capacităţile sociale ale participanţilor, de intercomunicare şi toleranţă
reciprocă, de respect pentru opinia celuilalt.
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Percepția elevilor despre uniunea europeană
Prof. HAIDUC Laura Anamaria - Școala Gimnazială Nr. 7 Petroșani
Tinerii au tendința de a se construi pe sine în mod diferit față de părinții lor, ceea ce implică și un alt
mod „de a fi european”
Una dintre cele mai populare teorii cu privire la identitate se bazează pe principiile constructivismului
social. Conform acestei abordări, identitatea nu reprezintă un dat natural, prestabilit, ci se formează ca rezultat
al proceselor sociale, fiind constant remodelată în urma relaţiilor sociale. Caracteristicile perspectivei
constructiviste se regăsesc şi în definiţia oferită de Shin și Jackson (2003) care percep identitatea ca o
„construcţie socială care influenţează modul în care oamenii se comportă şi comunică” .Așadar, identitatea
poate fi înțeleasă ca un proces deschis, predispus la schimbare şi influenţat de negocierile constante cu oamenii
din jurul nostru, „produsul acordurilor şi dezacordurilor” aşa cum susţine Jenkins.
În ceea ce privește identitatea europeană, aceasta este percepută ca o „identitate multiplă” care nu
exclude alte „identităţi”, alte „loialităţi”, de la cele locale la cele naţionale, de la cea „vestică” la cea „atlantică”.
Bruter (2003) constată că „între identităţile naţionale şi cea europeană tinde să se stabilească o corelaţie pozitivă
şi nu un raport de opozabilitate” cu condiţia ca identificare cu o unitate superioară – în cazul de faţă Uniunea
Europeană – „să nu diminueze siguranţa materială şi psihologică a apartenenţei” la o unitate inferioară – în
cazul de faţă statul membru. Cu alte cuvinte, dacă cetăţenii consideră că politicile europene elaborate la
Bruxelles nu contravin interesului naţional, ci, din contră, aduc beneficii statului membru din care fac parte,
atunci identitatea europeană poate fi percepută ca o „extensie a identităţii naţionale”.
Anumiți teoreticieni consideră că una dintre categoriile de oameni pentru care conştientizarea statutului
de cetăţean european ar trebui să întâmpine mai puţină rezistenţă este reprezentată de „tinerii care merg în
străinătate la studii, în scopuri turistice sau în căutare de joburi (adesea petrecând acolo câţiva ani după
terminarea facultăţii)” .Favell (2009) îi numeşte pe aceşti tineri „Eurostars” şi îi defineşte ca fiind europeni
tineri şi mobili „care se află în centrul eforturilor depuse de Comisia Europeană pentru a construi Europa prin
politici de mobilitate dinamice” .Aceşti tineri educaţi şi ambiţioşi locuiesc în „Eurocities – o reţea de locuri
cosmopolite” şi sunt gata să se mute oriunde îi poartă interesele lor deoarece ei „încurajează circulaţia
talentului” într-o „economie bazată pe cunoaştere”
În cadrul sistemului educaţional din România, educația civică și cetățenească a fost inclusă în aria
curriculară „Om şi societate” și s-a studiat până în prezent ca materie obligatorie din trunchiul comun timp de
patru ani, fiindu-i alocată o oră pe săptămână. În ciclul primar, la clasele a III-a şi a IV-a, materia în cauză a
fost predată sub denumirea de „Educaţie civică” iar în ciclul gimnazial, la clasele a VII-a şi a VIII-a, titulatura
s-a schimbat, fiind preferată denumirea „Cultură civică” (Ministerul educaţiei naţionale, 2009; 2014).
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Introducerea educaţiei civice în cadrul învăţământului primar nu constituie o practică frecventă la nivel
european unde această disciplină este de regulă întâlnită la nivel gimnazial şi/sau liceal (Eurydice, 2012). În
România, în perioada liceului, educaţia civică şi cetăţenească apare ca fiind integrată în predarea altor materii
cum ar fi ştiinţele sociale, istoria sau limbile străine.
O mare parte dintre elevii chestionaţi se simt români, dar şi europeni, însă mulţi dintre ei manifestă
anumite rezerve în ceea ce priveşte asumarea statutului de cetăţean al Uniunii Europene. Acest fapt indică
existența unei identități culturale independente de structura politică reprezentată de UE. Valoarea destul de
redusă a corelaţiei stabilite între tendinţa de identificare ca european şi cea de asumare a statutului de cetăţean
confirmă această ipoteză.
În ceea ce priveşte conştientizarea impactului pe care deciziile adoptate la Bruxelles îl au asupra vieţii
de zi cu zi a tinerilor, asupra viitorului lor, asupra situaţiei economice din România şi asupra felului în care
gândesc tinerii studiul relevă tendinţa tinerilor de a considera că influenţa exercitată de UE este cel puţin
moderată .Mai mult decât atât, majoritatea respondenților realizează că situaţia economică din România
(61,8%) şi viitorul lor (57,6%) depind în mare parte de strategiile elaborate la nivel european.
În ceea ce priveşte ataşamentul tinerilor faţă de Uniunea Europeană, rezultatele confirmă literatura de
specialitate care susţine că identitatea europeană este una nonemoţională având în vedere că marea majoritate
a respondenţilor nu au dezvoltat un ataşament faţă de UE comparabil cu cel resimţit faţă de naţiune şi localitate.
În ceea ce îi priveşte pe elevi, lipsa de interes privind informaţiile despre Uniunea Europeană nu este
însă cauzată numai de stilul de abordare a acestor subiecte în media tradiţionale şi digitale. Astfel, după cum
semnalează academicienii, dezbaterea subiectelor europene în mediul familial şi şcolar determină în mare
măsură atitudinea şi interesul tinerilor faţă de Uniunea Europeană. Prin urmare, lipsa abordării acestor subiecte
în discuţiile cu părinţii şi prietenii sau cu profesorii și colegii are consecinţe atât asupra măsurii în care tinerii
sunt interesaţi de ce se întâmplă în Uniunea Europeană, cât şi asupra formării deprinderii de a se informa în
această privinţă.
Conform literaturii de specialitate, unul dintre factorii care determină procesul de identificare cu Europa
în rândul tinerilor vizează ipostaze ale mobilizării cognitive spre Europa. Astfel, în ceea ce priveşte participarea
în mediul şcolar sau în alt context la activităţi care au caracter european ,datele par să confirme rezultatele
studiilor anterioare care atestă că participarea civică activă la astfel de activităţi este relativ redusă. În plus,
lipsa unei corelaţii semnificative statistic între participarea la activităţi europene şi nivelul de cunoştinţe despre
UE confirmă percepţia elevilor referitoare la influenţa redusă a activităţilor europene la care au participat
asupra imaginii pe care o au despre proiectul european. Mai mult decât atât, şi percepţia tinerilor privind
insuficienţa informaţiilor primite la şcoală pentru a-şi forma o părere despre UE este confirmată de lipsa unei
corelaţii între discutarea subiectelor europene în clasă şi nivelul de cunoştinţe despre UE.
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Strategii moderne de predare-învățare pentru elevii moderni
Prof. HICIU Maria-Alina - Colegiul Național De Informatică „Carmen Sylva”
„Educația este activitatea de disciplinare, cultivare, civilizare și moralizare a omului, iar scopul educației
este de a dezvolta în individ toată perfecțiunea de care este susceptibil” (I. Kant)
Una din provocările deja lansate în societatea contemporană este necesitatea regândirii şcolii, a
educaţiei formale, alături de cea nonformală şi informală, în variatele lor forme de articulare. Ca subsistem al
macrosistemului de educaţie, sistemul şcolar, prin oferta sa educativă, contribuie la structurarea traiectelor de
(auto)formare şi (auto)dezvoltare a personalităţii individului, pregătindu-l pentru a fi un beneficiar pretenţios
al educaţiei permanente.
Pedagogia postmodernistă are în vedere nişte educatori care să fie aceia care uşurează cunoaşterea şi
participă la construirea cunoaşterii. Cunoaşterea se realizează pentru că este utilă. Relaţile educator-educat
sunt deschise, bazate pe sprijin reciproc, pe dialog constructiv şi pe cooperare. Această viziune promovează
colaborări stânse ale şcolii cu comunitatea educativă presupunând reîntoarcerea copiilor către lume,
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promovând investigaţiile, interogaţiile, discuţiile. Se renunţă la control, punându-se accent pe proces.
Educatorul este animator, moderator.
Şcoala postmodernistă promovează învăţarea prin cooperare ca formă superioară de interacţiune
psihosocială, bazată pe sprijin reciproc, pe toleranţă, pe efort susţinut din partea tuturor, îndreptat către acelaşi
scop. Motivaţia este rezultatul acţiunii conjugate a tuturor membrilor ce urmăresc un destin comun. Atenţia
este îndreptată asupra procesului de elaborare împreună, prin colaborare, a demersurilor de realizare a sarcinii.
Este împărtăşită părerea că toţi pot oferi alternative valoroase de soluţionare a problemei, dacă le sunt oferite
premisele necesare şi sunt ajutaţi Evaluarea urmăreşte acordarea ajutorului imediat, având o funcţie mai mult
corectivă, ameliorativă, decât de sancţionare, ducând la reducerea stresului. Ea se realizează prin raportarea la
progresul inividului, şi are în vedere atât participarea fiecărui membru la procesul elaborării în comun cât şi
rezultatele echipei.
Activitatea de predare-învăţare devine astfel „o aventură a cunoaşterii” în care copilul participă activ,
după puterile proprii, întâlnind probleme şi situaţii dificile, examinându-le şi descoperind soluţii plauzibile.
Rolul învăţătorului constă mai mult în cel de stimulare şi dirijare, iar motivaţia activităţii reiese din paticiparea
entuziastă a cadrului didactic. copilul e implicat atât în procesul de predare, de învăţare şi de evaluare, iar
disciplina devine autodisciplină a muncii şi interesului, asigurată de satisfacţia cooperării. Conduita creativă a
cadrului didactic este unul din factorii care asigură dezvoltarea potenţialului creativ al copiilor. Predarea, ca
proces creativ, presupune ca educatoarea să medieze între copil şi lumea cel înconjoară. El trebuie nu numai
să organizeze spaţiul şi activitatea, ci şi să participe alături de copii la elaborarea cunoştintelor; să servească
drept model în legăturile interpersonale şi să încurajeze interacţiunile cooperante dintre copii.
Metodele de învăţământ reprezintă căile folosite în şcoală de către cadrele didactice în a-i sprijini pe
copii să descopere viaţa, natura, lumea, lucrurile, ştiinţa. „Calitatea pedagogică a metodei didactice presupune
transformarea acesteia dintr-o cale de cunoaştere propusă de educatoare într-o cale de învăţare realizată efectiv
de preşcolar, în cadrul instruirii formale şi nonformale, cu deschideri spre educaţia permanentă.” (Sorin
Cristea). Dezideratele de modernizare şi de perfecţionare a metodologiei didactice se înscriu pe direcţiile
sporirii caracterului activ al metodelor de învăţământ, în aplicarea unor metode cu un pronunţat caracter
formativ, în valorificarea noilor tehnologii instrucţinale , în contaminarea şi suprapunerea problematizării
asupra fiecărei metode şi tehnici de învăţare, reuşind astfel să se aducă o însemnată contribuţie la dezvoltarea
întregului potenţial al copilului.
Metodologia diversificată, îmbinarea dintre activităţile de cooperare, de învăţare în grup, cu activităţile
de muncă independentă reprezintă o cerinţă primordială în educaţia postmodernistă. 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.
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Aceste metode interactive de grup se pot clasifica după funcţia lor didactică, în metode de predareînvăţare interactivă - metoda predării/învăţării reciproce; metoda Mozaicul; cascada; metoda învăţării pe
grupe mici; metoda turnirurilor între echipe; metoda schimbării perechii; metoda piramidei; învăţarea
dramatizată. Metodele de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor şi de verificare cuprind harta cognitivă sau
harta conceptuală; diagrama cauzelor şi a efectului, pânza de păianjăn; tehnica florii de nufăr - Lotus. Cele mai
cunoscute şi mai folosite metode sunt cele de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii –
brainstorming; Explozia stelară; metoda Pălăriilor gânditoare; caruselul; masa rotundă; interviul de grup;
studiul de caz; incidentul critic; Phillips 6/6; tehnica 6/3/5; controversa creativă; tehnica acvariului; tehnica
focus grup; patru colţuri ; metoda Frisco.
Voi prezenta câteva dintre metodele pe care le-am aplicat cu succes la clasă:
“Metoda grupurilor interdependente” - este o strategie bazată pe învăţarea în echipă. Fiecare copil
are o sarcină de studiu în care trebuie să devină expert. El are în acelaşi timp şi responsabilitatea transmiterii
informaţiilor asimilate, celorlalţi colegi. Metoda presupune o pregătire temeinică a materialului dat spre studiu
copilului. Învăţătoarea propune o temă de studiu pe care o împarte în patru sub-teme. Pentru fiecare temă în
parte învăâătoarea trebuie să dea un titlul, sau pentru fiecare să pună o întrebare. Fiecare membru al grupei va
primi ca obiect de studiu materiale necesare fiecărei sub-teme, pentru care va alcătui şi o schemă. La sfârşit
copiii îşi comunică ce au învăţat depre sub-tema respectivă. Aranjarea în clasă a grupurilor trebuie însă să fie
cât mai aerisită, astfel încât grupurile să nu se deranjeze între.
Este foarte important că se educă imaginaţia copiilor, pentru că a fi un om imaginativ înseamnă să te
poţi adapta în situaţii diverse. O metodă didactică de educare a imaginaţiei copilului este “Metoda pălăriilor
gânditoare” . aceasta este o tehnică interactivă, de stimulare a creativităţii participanţilor care se bazează pe
interpretarea de roluri în funcţie de pălăria aleasă. Sunt 6 pălării gânditoare, fiecare având câte o culoare: alb,
roşu, galben, verde, albastru şi negru. Membrii grupului îşi aleg pălăriile şi vor interpreta astfel rolul precis,
aşa cum consideră mai bine. Rolurile se pot inversa, participanţii sunt liberi să spună ce gândesc, dar să fie în
acord cu rolul pe care îl joacă. Culoarea pălăriei este cea care defineşte rolul: pălăria albă este neutră,
participanţii sunt învăţaţi să gândească obiectiv, pălăria roşie dă frâu liber sentimentelor, oferă o perspectivă
emoţională asupra evenimentelor. Pălăria neagră este perspective gândirii negativiste, pesimiste, pălăria
galbenă este simbolul gândirii pozitive şi constructive, al optimismului. Cel ce stă sub pălăria verde trebuie să
fie creativ. Gândirea laterală este specifică acestui tip de pălărie. Cere un efort de creaţie. Pălăria albastră este
dirijorul orchestrei şi cere ajutorul celorlalte pălării. Gânditorul pălăriei albastre defineşte problema şi conduce
întrebările, reconcentrează informaţiile pe parcursul activităţii şi formulează ideile principale şi concluziile la
sfârşit. Monitorizează jocul şi are în vedere respectarea regulilor. Acest nou tip de metodă de predare – învaţare
este un joc în sine. Copiii se impart în şase grupe – pentru şase pălării. Ei pot juca şi câte şase într-o singură
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grupă. Împăţirea copiilor depinde de materialul studiat. Pentru succesul acestei metode este important însă ca
materialul didactic să fie bogat, iar cele şase pălării să fie frumos colorate, să-i atragă pe copii.
Marele avantaj al acestei metode este acela că dezvoltă competenţele inteligenţei lingvistice,
inteligenţei logice şi inteligenţei interpersonale.
Brainstorming-ul sau „evaluarea amânată” ori „furtuna de creier” este o metodă interactivă de
dezvotare de idei noi ce rezultă din discuţiile purtate între mai mulţi participanţi, în cadrul căreia fiecare vine
cu o mulţime de sugestii. Rezultatul acestor discuţii se soldează cu alegerea celei mai bune soluţii de rezolvare
a situaţiei dezbătute. Calea de obţinere a acestor soluţii este aceea a stimulării creativităţii în cadrul grupului,
într-o atmosferă lipsită de critică, neinhibatoare, rezultat al amânării momentului evaluării. Specific acestei
metode este şi faptul că ea cuprinde două momente: unul de producere a ideilor şi apoi momentul evaluării
acestora (faza aprecierilor critice). Posibilele teme pentru o asemenea dezbatere de grup sunt legate de crearea
de reguli şi obţinerea de soluţii cu aplicabilitate largă, valabile întregii clase: întocmirea regulamentului de
ordine interioară al grupei.
Metoda piramidei sau metoda bulgărelui de zăpadă are la bază împletirea activităţii individuale cu
cea desfăşurată în mod cooperativ, în cadrul grupurilor. Ea constă în încorporarea activităţii fiecărui membru
al colectivului într-un demers colectiv mai amplu, menit să ducă la soluţionarea unei sarcini sau a unei
probleme date. Ca şi celelalte metode care se bazează pe lucrul în perechi şi în colectiv, metoda piramidei are
avantajele stimulării învăţării prin cooperare, al sporirii încrederii în forţele proprii prin testarea ideilor emise
individual, mai întâi în grupuri mici şi apoi în colectiv. Dezavantajele înregistrate sunt de ordin evaluativ,
deoarece se poate stabili mai greu care şi cât de însemnată a fost contribuţia fiecărui participant.
Aceste sunt numai câteva dintre metodele interactive de lucru în echipă. Fiecare dintre ele înregistrează
avantaje şi dezavantaje, important fiind însă momentul ales pentru desfăşurarea lor. Pedagogul este acela care
are puterea decizională şi capacitatea de a alege ceea ce ştie că se poate desfăşura în propriul colectiv de copii.
Important este însă ca dascălul să fie acela care mereu va căuta soluţii la problemele instructiv – educative ce
apar.
În teoria şi practica didactică contemporană, problematica instuirii interactive cunoaşte abordări
ştiinţifice noi, complexe, interdisciplinare, susţinute de argumente ce susţin participarea activă şi reflexivă a
copiilor în procesele învăţării şi evaluării.
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Dezvoltarea personalităţii elevului prin lectura
Bibliotecar: IANC Mariana Liceul Tehnologic “Mihai Viteazu”, Vulcan
Preocuparea deosebită ce e acordată literaturii pentru copii provine din caracterul deosebit al cititorului
căruia i se adresează, din particularităţile de vârstă ale copilului în diferitele etape de dezvoltare. Copilul se
naşte cu un potenţial ereditar în ceea ce priveşte calităţile intelectuale şi fizice. Pe măsură ce creşte îşi dezvoltă
şi perfecţionează aceste aptitudini prin influenţa mediului şi a educaţiei. Creierul, baza materială a întregii
vieţi sufleteşti , este în perioada copilăriei într-o permanentă dezvoltare. Paralel cu acesta se dezvoltă şi
calităţile psihice, posibilităţile intelectuale ale copilului. De cum se naşte, copilul începe să facă cunoştinţă cu
mediul înconjurător pe calea simţurilor. La început are simple reflexe care devin tot mai complexe până ajung
a fi percepţii.
O carte se poate studia sau citi numai, reţinând ceea ce memoria înregistrează fără nici un efort voluntar.
O carte se citeşte într-un anume fel, după natura cărţii, după obiectivul urmărit. O carte citită numai pentru
destindere nu ridică de obicei probleme. Cu totul altfel stau lucrurile cu lecturile făcute în vederea unui anumit
scop sau cu cele ce stârnesc un anumit interes. Fiindcă cititorul nu poate reţine totul, este nevoit să selecteze,
oprindu-se numai la ceea ce îl interesează cu adevărat. Pentru aceea este nevoie de anumite însemnări, de
extragerea unor citate, de formularea unor concluzii. Curent se spune: orice carte se citeşte cu creionul în mâna.
Adulţii folosesc adesea creionul pentru a face sublinieri, adnotări marginale. Procedeul este imitat şi de
adolescenţi şi chiar şi de copii. Volumele din bibliotecile şcolare şi publice stau mărturie a acestui mod crud şi
barbar de a trata o carte.
Sublinierile şi adnotările fiind contra indicate pe către, este mult mai practic a se nota pe caiet. Cartea
trebuie adesea returnata, în vreme ce caietul rămâne.
În şcoala se practică obiceiul rezumării textelor citite pentru a împiedica uitarea să le pună în umbră. Fără
a fi greşit acest procedeu este cel puţin incomplet şi dăunător cititorului de bună credinţă. Rezumând un text,
elevul va ajunge la concluzia că singurul lucru important găsit într-o operă este firul narativ, privându-se astfel
de bucuria bogăţiei lecturii. Elevii trebuie obişnuiţi să realizeze şi observaţii personale pe marginea textelor
citite. Oricât de stângace, acestea reflectă modul în care un elev a interiorizat opera respectivă. O astfel de
apreciere, chiar conţinând mici erori este de preferat uneia reproduse din critica de specialitate.
În urma numeroaselor investigaţii făcute în şcoli s-a evidenţiat faptul că numărul elevilor din clasele mici
care îşi fac notări în legătură cu operele citite nu este prea mare. Caietele cu rezumate cerute de profesori se
fac adesea formal, alteori se copiază de la alţii, iar alteori mai simplu, de pe internet. Cel mai important este ca
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elevul să înţeleagă ce a citit, apoi să fie în măsură să deosebească ce este bun, util, instructiv de ceea ce este
rău, inutil, dăunător, astfel încât să poată forma o opinie despre cartea citită. Fără acestea, lectura unei cărţi
poate oferi câteva clipe de desfătare, de folosire plăcută a timpului, de alungare a plictiselii.
Elevii de vârstă şcolari mică lucrează sub îndrumarea directă a învăţătorului dar activitatea lor este mai
limitată. La această categorie de şcolari este util şi necesar să se insiste asupra deosebirii esenţialului de
neesenţial, şi asupra modului în care ideile desprinse dintr-o lectură se sintetizează într-un rezumat. Trecerea
de la rezumate la formarea unei opinii se realizează între vârstele de 12 si 16 ani. În această perioadă se impune
o concentrare deosebită a atenţiei profesorului asupra modului în care citesc elevii, ce reţin din ele, ce îşi
notează. Este perioada de tranziţie de la înregistrarea de păreri la formularea ideilor personale.
Însemnările asupra cărţilor citite trebuie să repete câteva indicaţii pedagogice elementare: notarea clară a
numelui autorului şi a titlului cărţii, data când a citit-o, consideraţii şi aprecieri asupra conţinutului şi formei.
În legătură cu forma, este recomandabil să se extragă din lecturile făcute expresiile mai puţin obişnuite, unele
maxime, proverbe sau zicători, chiar unele idei interesante. Pentru îmbogăţirea vocabularului este necesar să
se caute în dicţionar cuvintele neînţelese în vocabular. Prin extragerea şi explicarea lor, cuvintele se memorează
fără efort mai ales daca revin frecvent în cartea respectiva.
Important este ca din fiecare carte să se înveţe ceva. Cu cât mai mult, cu atât mai bine. Acest lucru nu
se poate obţine decât printr-o lectură atentă, prin deosebirea esenţialului de neesenţial, prin notarea anumitor
idei şi impresii, prin pătrunderea adevăratului sens al cuvintelor, prin extragerea de expresii şi cuvinte mai
puţin uzuale. Aceste note specifice diferitelor etape de vârstă pe care le străbate copilul, sunt deosebit de
importante pentru cei ce scriu pentru cei mici cât şi pentru cei ce recomandă şi îndrumă lectura. Cunoaşterea
acestor caracteristici trebuie dobândită pe baza unei îndelungi observaţii a copiilor, a apropierii de ei cu răbdare
şi tact. Delimitările de vârstă nu trebuie înţelese în mod rigid. Ele sunt simple cadre convenţionale create pentru
a putea înţelege mai uşor psihologia copilului. Ele nu ne scutesc însa de cunoaşterea fiecărui copil în parte,
deoarece de la copil la copil există deosebiri foarte mari. Astfel, fără o cunoaştere temeinică a cititorului nu
putem recomanda sau îndruma lectura unui copil. Înţelegerea mecanică a tipologiei vârstelor îi face pe unii
educatori să greşească.
Desigur, şcoala are rolul de a pune bazele formării acestei culturi, dar procesul este menit a continua
toată viaţa. şi cum altfel se poate realiza autoeducaţia dacă nu decât prin lectură?!
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Abilităţile comportamentale – metode de dezvoltare
Prof. IANOȘI Cristina - Şcoala Gimnazială Nr. 3 Lupeni
Abilităţile comportamentale sunt deprinderile necesare pentru a pune în practică ceea ce intenţionăm.
Zide zi ne confruntăm cu probleme, avem de luat decizii, ne intersectăm cu oameni care ne sunt alături sau
nu.În contextul unui ritm de viaţă din ce în ce mai alert nu trebuie să uităm să ducem un stil de viaţă sănătos,
care presupune să ne alimentăm corect, să ne odihnim, să desfăşurăm activităţi fizice, să ştim să ne dozăm
eforturile şi să recunoaştem factorii care ar putea afecta siguranţa personală.
Abilităţile comportamentale sunt deprinderi care se referă la teme precum:
• Planificarea
• Voluntariatul
• Leadership-ul
• Cetăţenia activă
• Lucrul în echipă
• Drepturi şi responsabilităţi
A. Planificarea•• Care este pista de alergare? Y
Pista pe care trebuie să înveţe tinerii să alerge se numeşte Planificarea. Aceştia trebuie să înveţe să fie
organizaţi, să îşi planifice timpul cu înţelepciune şi să îşi stabilească scopuri şi obiective pe care doresc să le
atingă. Planificarea aduce cu sine multiple avantaje:
• Îi determină pe tineri să se gândească la viitor
• Conduce la ridicarea standardelor performanţei
• Formularea planurilor duce la articularea obiectivelor şi a resurselor
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Iată câteva exerciţii ajutătoare:
Planificarea unei excursii
Tinerii vor fi împărţiţi în 4 grupe şi fiecare grupă este rugată să realizeze pe o foaie de hârtie o planificare a
unei excursii: prima grupă o excursie la munte, a doua grupă o excursie la mare, a treia grupă o excursie de
vizitare a punctelor culturale şi istorice importante, a patra grupă o excursie într-o altă ţară. Fiecare grupă va
avea la dispoziţie 40 de minute pentru realizarea planului şi 10 minute pentru a-l prezenta în faţa celorlalţi.Apoi
se vor analiza punctele tari şi punctele slabe ale planificării.
Planificarea unei zile
Fiecare tânăr este rugat să realizeze o planificare a unei zile pe ore, trecând în registru toate activităţile pe carele
au de realizat şi timpul necesar pentru fiecare în parte. Acest exerciţiu îii va ajuta pe elevi să conştientizeze
faptul că realizarea unui plan este îi poate ajuta foarte mult în atingerea obiectivelor pentru ziua
respectivă.Tinerii zilelor noastre au nevoie de modele pe care să le urmeze în viaţă pentru a putea fi şi ei
campioni. Astfel, se poate organiza o discuţie cu tinerii în care fiecare să povestească despre modelul său
personal în ce priveşte
organizarea şi planificarea în viaţa de zi cu zi. Aceşti eroi ar putea fi persoane apropiate, mama, tata, fratele
sau o vedetă.
B. Comportamentul nonviolent•• Care este pista de alergare? Y
Violenţa se poate produce în diferite locuri: familie, şcoală, grupuri de semeni, discoteci,
baruri, , mijloace de transport, locuri publice etc. Prin exersarea comportamentului nonviolent tinerii:
• Vor fi capabili să îşi respecte aproapele
• Vor putea să se apere de pericolele unor eventuale abuzuri asupra lor
• Vor fi capabili să evite situaţiile şi comportamentele de risc
• Vor putea să identifice situaţiile cu risc
• Vor putea defini şi înţelege comportamentul nonviolent
• Vor fi capabil să întreţină relaţii sănătoase şi de calitate cu cei din jur
Iată câteva exerciţii ajutătoare:
Organizarea unei campanii antiviolenţă
Tinerii vor fi rugaţi să îşi folosească imaginaţia şi cunoştineţele pentru a realiza împreună o campanie
antiviolenţă. Astfel, ei vor lucra împreună la realizarea unor pliante, afişe, bennere cu mesaje de impact.
Scenete nonviolenţă
Tinerii vor fi împărţiţi în 4 grupe de câte 8-10 persoane şi fiecare va trebui să realizeze o scurtă scenetă prin
care să pună în evidenţă situaţii dificile în care ei să răspundă printr-un comportament nonviolent. După
prezentarea fiecărei scenete se vor discuta punctele tari şi punctele slabe ale fiecărui scenariu.Despre campi
C. Voluntariatul
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Voluntariatul reprezintă activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, de orice persoană fizică, în folosul
altora, fără a primi o contraprestaţie materială. Prin exersarea activităţii de voluntariat tinerii:
• Vor câştiga experienţă, abilităţi şi cunoştinţe în vederea obţinerii unui loc de muncă
• Pot testa o carieră nouă
• Pot să îşi valorifice cunoştinţele sau abilităţile pe care altfel nu le folosesc
• Pot să îşi facă noi prieteni sau să petreacă timp împreună cu prietenii
• Pot să îşi dezvolte o reţea de contacte personale şi profesionale
• Pot să se distreze, dar şi să aibă un sentiment de mulţumire interioară
• Pot contribui la prevenirea sau soluţionarea unei probleme
• Pot marca un moment important din viaţa lor
• Pot realiza ceva semnificativ, de care să fie mândri
• Se pot implica în cadrul unei echipe, îşi pot dezvolta abilităţi
• Pot înţelege mai bine problemele cu care se confruntă comunitate
• Pot deveni persoane mai bune
Iată câteva exerciţii ajutătoare:
Ecologizare
Tinerii pot fi provocaţi să organizeze o activitate de ecologizare din comunitatea lor. Ei vor alege împreună
zona din localitatea lor care necesită un ajutor suplimentar la strângerea deşeurilor, se vor echipa cu mănuşi,
saci menajeri şi voie bună şi vor face astfel o activitate în folosul comunităţii de care să fie mândri. Apoi poate
avea loc o discuţie în urma acestui act de voluntariat şi fiecare să mărturisească cum s-a simţit în timpul acţiunii
şi după şi ce efecte a avut asupra sa.
Fii voluntar!
Tinerii pot fi împărţiţi pe grupe de câte 5 persoane şi fiecare grupă va fi rugată să realizeze un proiect de
voluntariat pentru comunitatea din care fac parte. Astfel, fiecare grup va identifica nevoile principale ale
comunităţii şi fiecare va alcătui un plan de ajutorare prin forţele proprii. După ce fiecare şi-a realizat micul
proiect de voluntariat (în aproximativ 30 de minute), acestea vor fi prezentate în faţa celorlalţi şi vor fi discutate.
Îndrumătorul va alege proiectul cel mai realist şi mai eficient şi îl va propune elevilor spre realizare.
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Implicarea activă în procesul instructiv-educativ
Prof. ILIONI Cristina, Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Leonida’’ Petroșani
Lector univ. ILIONI Cristian, Universitatea din Petroșani
Conform tendințelor postmoderniste, elevul trebuie să se implice activ în propria formare. Munca în
echipă contribuie semnificativ la dezvoltarea personalității elevilor, întucât impune o relație deschisă între
parteneri, dezvoltă atitudini și comportamente bazate pe încredere, încurajând formarea unor atitudini pozitive
față de învățare.
În procesul de predare-învățare, metodele didactice nu cunosc o delimitare fermă între tradiționale și
moderne, ci, în funcție de abordările profesorului, bariera dintre ele poate să se atenueze sau chiar să dispară.
Cum spunea Jean Piaget, cerința primordială a educației progresiviste este de a asigura o metodologie
diversificată bazată pe îmbinarea activităților de învățare și de muncă independentă, cu activitățile de
cooperare, de învățare în grup și de muncă interdependentă. Învățare în grup oferă elevilor posibilitatea de
decizie, dar și de initiativă, dă o notă mai personală muncii, conducând la transformarea elevului în stăpânul
propriei formări.
Metodele interactive de grup reprezintă modalități moderne de stimulare a învățării, de dezvoltare a
creativității, de exersare a capacităților de analiză și sinteză.
Interactivitatea presupune atât cooperarea, care reprezintă colaborarea pentru atingerea unui țel comun,
cât și competiția care presupune rivalizarea pentru afirmarea proprie sau pentru dobândirea unei situații sociale
ori a superiorității. De asemenea, interactivitatea contribuie și la atingerea obiectivelor socio-afective
(stimularea încrederii în propriile puteri, dezvoltarea capacității de comunicare și de reflectare asupra
demersurilor de învățare personală).
În procesul predării, metodologia interactivă presupune implicarea nu numai a elevului, ci și a
profesorului care devine moderator, animator, consilier, participant alături de elevi la soluționarea problemelor
sau chiar membru în echipele de lucru. Cadrul didactic trebuie să fie conștient de modul în care alege să
transmită elevilor cunoștințele: dacă o face autoritar, furnizând materialul gata făcut pe care elevii trebuie să-l
memoreze și să-l reproducă, atunci intervine dogmatismul și rigiditatea specifice învățământului tradițional
lipsit de aspecte formativ-educative. În caz contrar, dacă alege metode și procedee bazate pe implicarea și
interacțiunea elevilor, se vor stimula operațiile gândirii (analiza, sinteza, abstractizarea, generalizarea,
concretizarea), imaginația și creativitatea elevilor. Alegerea metodelor se realizează în concordanță cu
obiectivele propuse, conținuturile de învățare aferente și în funcție de modalitățile de integrare adecvată în
strategia generală.
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Așadar, sunt considerate activ-participative toate acele metode care-l fac pe elev să urmărească cu
atenție lecția, să-i concentreze atenția și să-i moblizeze energiile pentru realizarea sarcinilor de învățare, carel conduc spre antrenarea imaginației, înțelegerii, puterii de anticipare, memoriei, interschimbului de idei, de
experiențe, de cunoștințe. Aplicarea acestor metode trebuie să țină cont și de elev, de capacitățile sale
intelectuale, fizice și motivaționale, de faptul că se dezvoltă și se formează în timp ce învață.
Pornind de la cercetările în domeniu, având ca subiect importanța activizării procesului de învățământ,
se poate observa o serie de avantaje ale utilizării la clasă a metodelor active și interactive, prin opoziție cu cele
tradiționale, astfel:


activitatea de grup este stimulativă, generând și un comportament competitiv;



există o dinamică intergrupală cu influențe favorabile în planul personalității;



se stimulează efortul propriu și productivitatea individuală;



autodescoperirea propriilor capacități și limite;



dezvoltă inteligențele multiple;



stimulează și dezvoltă capacități cognitive complexe;



munca în grup permite împărțirea sarcinilor și responsabilităților;



timpul de soluționare a problemelor în grup este mai scurt decât cel al soluționării pe cont propriu;



dezvoltă capacitățile elevilor de a lucra împreună- componentă importantă pentru viață și pentru
activitatea lor profesională viitoare (Johnson ș Johnson, 1983);



subiecții care lucrează în echipă sunt capabili să aplice și să sintetizeze cunoștințele în moduri variate
și complexe, învățând mai temeinic;



sporirea interesului pentru o anumită temă, motivând elevii pentru învățare;



posibilitatea de împărtășire a ideilor și experiențelor în cadrul grupului;



învățarea prin cooperare dezvoltă și diversifică priceperile, capacitățile și deprinderile sociale;



se reduce fenomenul blocajului emoțional;



grupul dă un sentiment de încredere, ce duce la dispariția fricii de eșec și curajul asumării riscului;



interacțiunea colectivă are ca efect educarea stăpânirii de sine și a unui comportament tolerant față de
opiniile celorlalți, înfrângerea subiectivismului și acceptarea gândirii colective.

Utilizarea metodelor active în procesul de predare-învățare presupune un demers didactic atent planificat,
fiecare lecție fiind un mic experiment în care metodele pot fi combinate sau metamorfozate, astfel încât o
metodă tradițională poate evolua spre modernitate, după cum și în unele metode moderne se pot observa
secvențe tradiționale.
Activizarea învățării presupune o intensificare a muncii profesorului care trebuie să instaureze un climat
afectiv și pozitiv prin care să încurajeze creativitatea și să întărească elevilor convingerea că pot emite idei
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valoroase. Pentru a stimula activismul și creativitatea elevului, profesorul însuși trebuie să fie creativ și activ,
să manifeste o atitudine pozitivă și să trateze cu respect acțiunile clasei. Instruirea interactivă redimensionează
rolurile și ipostazele cadrului didactic care devine: proiectant, tutore, manager, organizator și gestionar al
conținuturilor, activităților și experiențelor de forrmare; pedagog care practică o pedagogie diferențiată și
individualizată; facilitator al învățării și autoformării; mediator al învățării elevului într-un cadru euristic;
coordonator al muncii elevilor; consilierul elevului care are nevoie de sprijin în învățare; scenograf, pregătind
decorul desfășurării învățării eficiente; partener al elevului într-o relație educațională interactivă; animator,
activizant și catalizator al activității de formare, al comunicării și interacțiunilor și al schimburilor
interindividuale; actor al demersurilor instructiv-educative; strateg gânditor pentru a ajuta elevul în construirea
cunoașterii prin restructurări continue; coevaluator, alături de elev al procesului și produsului învățării.
Implicarea activă şi interactivă a elevilor presupune potenţial intelectual, fizic, afectiv-motivaţional şi
voliţional, dar și creativitate şi productivitatea. Astfel, activizarea reprezintă un rezultat al instrucţieiautoinstrucţiei, educaţiei-autoeducaţiei şi, deopotrivă, o premisă a unei eficientizări, de nivel superior. Elevul
devine, dintr-un participant pasiv şi docil, din obiect al învăţării, subiect activ al unei activităţi susținute de
propriile sale nevoi şi interese educaţionale şi, în bună măsură, propriul său educator.
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Comunicarea didactică în școala modernă
Prof. INȚA Ramona-Estera,Şcoala Gimnazială „Sf. Varvara” Aninoasa
Deşi pare simplu, şi credem că ştim să comunicăm, sunt momente în care conştientizăm faptul că a
comunica în mod real este un proces complex, ce implică un schimb eficient de informaţie. Există mai multe
tipuri de comunicare: comunicarea orală, nonverbală, scrisă.
Însă, ce e de fapt comunicarea? Comunicarea se defineşte ca transferul de informaţii de la un emitent
la un primilor, astfel încât ambii să înţeleagă în acelaţi fel mesajul.
Prin comunicare, omul modern se analizează pe sine, îi analizează pe cei cu care se află în interacţiune
şi în ultimă instantă, poate găsi un mod propriu de investigare a lumii care-l înconjoară.
Totuşi, comunicarea eficientă este condiţionată de înţelegerea comună a mesajului, iar acest lucru este
valabil în orice situaţie ne vom afla la un moment dat.
Între comunicare şi abilitatea socială a fiecăruia dintre noi există o legătură puternică, deoarece
comunicând putem să ne exprimăm creativitatea sub diferite forme, abilităţile pe care le-am însuşit şi în cele
din urmă reuşita personală.
Studiile de diagnoză realizate asupra învăţământului românesc actual au evidenţiat intelectualismul şi
depersonalizarea ca şi caracteristici fundamentale ceea ce ne îndreptăţeşte să afirmăm că la nivelurile
procesului instructiv-educativ se pune accent pe dezvoltarea mai ales a inteligenţei verbale şi logicomatematice şi prea puţin pe cea intuitivă, relaţională, empatică, afectiv-emoţională etc.
Deşi societatea îşi propune şi trebuie să pregătească tinerii pentru viaţă, lipseşte aproape în totalitate
educaţia pentru viaţa privată, iar formarea şi dezvoltarea unor abilităţi sociale se realizează doar în mod aleator.
Termenul de abilitate circumscrie ansamblul de competenţe care se actualizează în comportamente
eficiente şi care în general sunt rezultatul unei învăţări, favorizate eventual de dispoziţii şi aptitudini înnăscute
.
Dacă în vorbirea curentă termenul de abilitate este sinonim cu cel de aptitudine, capacitate, sensul
operaţional se referă la activităţi dobândite, ce permit realizarea cu mare precizie, rapiditate, facilitate, eficienţă
cantitativă şi calitativă, cu un consum redus de energie nervoasă şi psihică a unor activităţi .
În contextul educaţional se face deosebire între abilităţile de bază, ce constituie condiţiile de trecere la
achiziţii ulterioare mai complexe, abilităţile speciale, diferenţiate pentru fiecare palier de vârstă şi activitate, şi
abilităţile de nivel superior, competenţe foarte generale aplicabile în principiu unei mari diversităţi de
probleme. Este un fapt bine cunoscut că procesul de învăţământ se realizează prin şi pentru comunicare, fiind,
în ultimă instanţă, un act de comunicare.
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Comunicarea, atât cea didactică cât şi cea de la nivelul societăţii, rămâne o problemă deschisă pentru
cercetare în privinţa posibilităţile de realizare a unei comunicări integrale , o comunicare în care pierderea de
informaţii să fie minimă, obţinându-se o satisfacţie pentru ambii interlocultori, şi în care ceea ce se receptează
să coincidă într-o măsură semnificativă cu input-ul de la capătul emitere.
În plus, informaţia obţinută prin aceste mijloace şi în special, prin mass-media, poate acuza o lipsă de
coerenţă, o anumită standardizare sau stereotipie, anulând particularităţile individuale şi de grup şi limitând
aspectele formative ale individului.
În aceste condiţii de „bombardament informaţional” instruirea şcolară capătă valenţe şi responsabilităţi
suplimentare, printre care aceea de a-i învăţa pe educaţi de a integra /structura şi analiza informaţia,
dezvoltându-le capacitatea de a transforma un mesaj în semnificaţie. În acest scop, instruirea şcolară are la
îndemână un instrument fundamental, limbajul, dar comunicarea presupune mai mult de atât.
Limbajul didactic are caracteristici proprii. Utilizează limbajul obişnuit, vocabularul, structurile
gramaticale, modul uzual de expunere pentru că va recurge la noţiunile de transmis cu ajutorul acestora.
Dacă se are în vedere că cele mai multe dintre noţiuni au multiple semnificaţii, atunci vom recunoaşte
o relativă indeterminare a limbajului didactic. Această relativă libertate poate fi înţeleasă în sensul ei pozitiv,
favorizând gândirea şi formularea exprimării potrivite, dar poate deveni şi obstacol când se transmit cunoştinţe
noi.
În comunicarea didactică trebuie să fim precişi şi expresivi, în acelaşi timp, prin claritate şi concizie
facilitând atât transferul cât şi înţelegerea mesajului transmis; informaţiile transmise trebuie adaptate scopului,
obiectivelor didactice şi nivelului intelectual al cursanţilor.
Centrarea pe obiective a elevului, a profesorului şi mediului de învăţare prezintă învăţarea învăţării,
altfel spus, comunicarea didactică este una evaluativă şi autoevaluativă atât pentru profesor cât şi pentru elev.
În acest context se evidenţiază raportul dintre limbajele verbal, paraverbal şi nonverbal utilizate de profesori
în corelaţie cu obiectivele didactice şi cu partenerii elevi. Stilul profesorului defineşte predominanţa verbalnonverbal prin atitudinile personale care demonstrează ceea ce crede, dar şi ceea ce aşteaptă de la elevi, ceea
ce respinge şi ceea ce acceptă în dialogul educaţional.
Nonverbalul şi paraverbalul exprimă atitudini şi formează comportamente, sugerează reacţii în funcţie
de situaţiile de comunicare, de interlocutori, de posibilităţile şi experienţele acestora.
Unii profesori consideră că prin abuz verbal ţin sub control clasa. Un mesaj este mai credibil şi suportă
o înţelegere mai profundă atunci când, în transmiterea lui suportul verbal şi nonverbal se îmbină eficient.
Aria nonverbalului adaugă opţiuni pe zi ce trece. Unii autori extind această arie la toate lucrurile care
ne reprezintă. Câte poţi spune despre un om numai privindu-l din perspectiva modului în care îşi alege
îmbrăcămintea pe care o consideră potrivită cu statutul său. Sau aranjarea mobilierului în aşa fel încât să
încurajeze interacţiunea de grup.
165

Comunicarea nonverbală defineşte un cadru deosebit de fertil în dezvoltarea interrelaţionării didactice,
nu poate fi despărţită de comunicarea didactică.
Clasa de elevi şi colectivitatea şcolară în general, este un mediu de comunicare prilejuit de sarcina
comună şi de relaţiile interindividuale ale membrilor. O comunicare deschisă, fără restricţii, fără formalism şi
ritualuri inutile măreşte încrederea membrilor în virtuţile grupului şcolar.
În şcoală se regăsesc şi bariere de comunicare cum ar fi distorsiunile sau inexistenţa unui repertoriu
comun între profesor şi elev/student care duce deseori la perturbarea comunicării. Supraâncarcarea
informaţională care pune elevul în faţa unei abundenţe extreme de informaţie poate duce la dezvoltarea unui
refuz faţă activitatea respectivă, la confuzii, epuizare fizică şi motivaţională.
Folosind un limbaj inteligibil şi adecvat, bazat pe o comunicare expresivă şi convingătoare, cadrul
didactic va încerca să transfere conţinutul predat în mod atractiv, nuanţat, argumentat şi inteligibil, apelând la
întregul arsenal metodic şi logistic de care dispune, depăşind simplul şi plictisitorul monolog într-o expunere
elevată şi argumentată care va schimba conformismul în participare şi activism.
Astfel, cadrele didactice trebuie să înveţe deopotrivă cu elevii şi chiar de la aceştia. În acest mod
profesorul şi elevii/studenţii trebuie să se influenţeze unul pe altul dialogul devenind mai viu şi mai nuanţat în
funcţie de aşteptările ambilor termeni ai relaţiei implicate în activitatea didactică şi nu în mod unilateral.
În toate situaţiile educaţionale, datorită statusului profesorului, autoritate, competenţă, prestigiu,
capacitatea de influenţă este net superioară elevilor şi studenţilor şi este normal să fie aşa. În asemenea relaţii
de influenţare a elevilor sau studenţilor prin comunicare , cadrul didactic poate să exercite comportamente de
rol constructive, - cu efecte pozitive - , sau distructive, - cu impact negativ - şi neutru, fără impact real asupra
receptorului.
Fiind un proces atât de complex, comunicarea didactică cunoaşte mai multe abordări şi mai multe
definiţii. În literatura de specialitate nu există un consens asupra conceptului de comunicare didactică, astfel
că se mai utilizează şi cel de comunicare educaţională sau pedagogică, care mijlocesc fenomenul educaţional
în ansamblul său, indiferent de conţinuturile, nivelurile, formele sau partenerii implicaţi. Faţă de acestea,
comunicarea didactică apare ca formă particulară obligatorie în vehicularea unor conţinuturi determinate
specifice unui act de învăţare sistematică asistată.
Din perspectiva educaţiei formale comunicarea didactică constituie baza procesului de predare şi
asimilare a cunoştinţelor în cadrul instutuţionalizat al şcolii şi între parteneri cu statusuri determinate: cadrele
didactice ca principali agenţi educaţionali şi cele ale elevilor sau studenţilor , în subordonarea nemijlocită faţă
de conducerea unei asemenea instituţii.
Comunicarea didactică nu este numai o activitate ce pune în relaţie cadrul didactic şi elevul pentru
realizarea unor obiective comune, este şi un proces psihosocial de influenţare prin limbaje specifice a
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atitudinilor, comportamentelor, convingerilor, a comportamentelor, a componentelor motivaţional-afective şi
volitive.
Orice cadru didactic trebuie să fie conştient de responsabilitatea faţă de cuvântul rostit într-o societate
în care totul se petrece sub semnul rapidităţii, în care greşelile de exprimare sunt considerate fără importanţă
şi în care nimeni nu răspunde pentru ce a spus, în care nimeni nu aşteaptă răspuns la intervenţia sa într-o
conversaţie.
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Modalități de stimulare a apetitului pentru lectură în liceele tehnologice
Prof. Ioana FEKETE - Colegiul ”Emil Negruțiu” Turda
Din experiența participării la o serie de proiecte care au avut ca temă lectura vreau să aduc în prim plan
un proiect personal intitulat ”Și familia mea citește”, proiect aplicat la clasa a IX –a pe unitatea Familia. Am
descoperit împreună cu elevii, că literatura pentru copii, este un domeniu efervescent, de care se pot bucura
toți ai casei: părinți, bunici și copii. Gustul și plăcerea lecturii este o formă ce prinde contur în jurul vârstei de
10 – 12 ani, este momentul când cititorii descoperă frumusețea unei lumi imaginare. Acest gust poate fi
valorificat de adulți, prin textele pe care le oferă spre lectură copiilor.
Cărțile pot fi identificate cu dragostea, cine te întreabă care este cartea ta preferată ar putea foarte bine
să se raporteze la cea mai frumoasă poveste de dragoste trăită. Fiecare nouă iubire aduce experiențe inedite,
neașteptate, care au rolul de a te transforma, așa este și cu fiecare carte citită, deschiderea unei lumi noi anulează
toate lumile descoperite până atunci pentru ca apoi să le adune în același punct de unde se naște o alta mai bună
și mai interesantă.
Provocarea lansată la clasa a IX –a a fost ca elevii să realizeze un dosar care să cuprindă toți membrii
familiei, cu părți bune și părți rele, cu imagini inedite despre fiecare dintre ei, cu calități și defecte, cu interviuri
și sfaturi. Iar pe lângă acest colaj de atribute și aspecte inedite, fiecare elev a fost rugat să noteze pe o secțiune
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aparte a dosarului care sunt cărțile citite de părinți, de bunici, care este cartea de căpătâi a fiecăruia, când au
citit ultuma dată și ce. Secțiunea a fost completată cu o listă de titluri recomndate de ei.
Cerința nu a fost una absurdă, dar a fost destul de incitantă. Elevii au descoperit că la un moment dat și
părinții lor au citit, citesc și azi și mai mult de att pot veni cu sfaturi privind lectura.
Elevii au descoperit conceptul de relectură: cărți citite de adulți din timp în timp, de fiecare dată luând
contact de aspecte noi, alte asociații și alte înțelesuri. Mintea se modifică cu fiecare nouă lectură, tu, ca entitate
te transfori, te metamorfozezi cu fiecare nouă deschidere a cărții. Înaintând în lectură nu mai ești cel care ai
intrat la început.
Am stabilit o serie de aspecte plecând de la ceea ce au spus adulții despre lectură:
În primul rând, generația trecută a citit mult, desigur că putem sublinia un aspect negativ al timpurilor trecute:
lipsa tentațiilor din ziua de azi, și atunci tot ce le rămânea era să umple timpul cu lectură.
În al doilea rând, cititul și cultura reprezenta o calitate recunoscută de ceilalți.
În al treilea rând, literatura oferă celui ce o descoperă posibilitatea de a se pune în postura celuilalt,
oferindu-i șansa de a înțelege părțile diferite și contradictorii, abținându-se să devină necruțător cu cei din jurul
lui.
Concluzia desprinsă de elevi a fost una destul de interesantă: lectura nu se demodează niciodată.
Ca idee finală legată de proiectul realizat de mine este că există un test destul de vechi, care a fost gândit
cu scopul de a surprinde care sunt cărțile potrivite pentru fiecare cititor. Testul cere ca fiecare să-și imagineze
că urmează să trăiască pe o insulă părăsită pentru restul vieții. Se presupune că există un interval de timp pentru
a ne pregăti de plecare, din lista pregătită de obiecte trebuie să facă parte și zece titluri de carte. Care sunt
titlurile alese?
A crea o asemenea listă reprezintă un aspect instructiv, nu doar pentru că stabilim ce cărți am alege ci
mai mult: ce ar repreznta viața pentru noi dacă ne-am rupe de tot de tehnlogie. Dintr-un unct de vedere, fiecare
dintre noi ne aflăm izolați pe o insulă pustie, și trebuie să găsim în interiorul nostru resurse pentru a trăi o viață
de calitate.

168

Tinerii absolvenți și piața muncii
Prof. GOIA Lidia - Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” Petroșani
O carieră este „o succesiune de profesiuni, îndeletniciri şi poziţii pe care le are o persoană în decursul
perioadei active a vieţii” (Davitz J.R.&Ball S.,(coord.) - Psihologia procesului educaţional, EDP, Bucureşti,
1978).
La nivelul Uniunii Europene cunoaşterea procesului de intrare pe piaţa muncii a tinerilor absolvenţi
precum şi caracteristicile sau determinanţii acestui proces au devenit o prioritate atât în formularea politicilor
de ocupare, cât şi a celor educaţionale.
Prin evaluarea gradului de inserţie socio-profesională a tinerilor absolvenţi, cu diferite specializări şi
nivele de calificare, obţinem pe de o parte o imagine a tranziţiei tinerilor de la şcoală la muncă, a gradului de
concordanţă între cererea şi oferta existente la un moment dat pe piaţa muncii, iar pe de alte parte, informaţii
esenţiale cu privire la eficacitatea actului educaţional.
O inserţie de succes este dată de ponderea absolvenţilor care se află în poziţie de salariat sau lucrător
pe cont propriu, practicând o ocupaţie în acord cu specificul calificării deţinute, în numărul total de absolvenţi.
În Romania tranziţia tinerilor absolventi de la şcoală la locul de muncă a fost un subiect major de cercetare în
ultimii zece ani (Hannan, Werquin, 2001, Ryan, 2001). Principalul motiv este legat de faptul că după terminarea
studiilor tinerii îşi găsesc cu greu un loc de muncă, iar cel mai adesea ocupă pentru început poziţii vulnerabile.
Prin urmare sustin faptul că România se confruntă cu o problemă de proportii în ceea ce privește inserția
tinerilor absolvenți de studii liceale, universitare și postuniversitare pe piața muncii.
Propuneri pentru insertia tinerilor pe piata muncii:
Un număr mai mare şi o mai mare diversificare a locurilor de muncă ar fi unul din elementele cele mai
importante în usurarea insertiei tinerilor pe piata muncii. Ar fi necesară o diversificare a ofertei pe piaţa muncii,
deoarece oferta locurilor de muncă pentru tinerii, în special pentru cei fără o pregătire adecvată, este limitată
la comerţ, construcţii, meseria de confecţioner, croitorie, alimentaţie publică etc.
Din punct de vedere instituţional, alte modalităţi de intervenţie în sprijinul accesului tinerilor absolventi
pe piaţa muncii ar mai include:
 Orientare profesională în ceea ce priveşte sursele de căutare şi identificare a locurilor de muncă, consilierea
profesională în funcţie de abilităţi, aptitudini şi atitudini.
 Oferirea posibilităţii de calificare la locul de muncă. Această măsură ar fi deosebit de utilă şi necesară în
cazul tinerilor care doresc să se specializeze într-o anumită meserie.
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 Târgul locurilor de muncă – reprezintă un eveniment la care participă atât angajatori, tinerii absolventi,
şomeri, cât şi angajaţi care doresc o schimbare profesională sau pur şi simplu doresc să afle care sunt tendinţele
pieţei, „ce posturi sunt disponibile şi ce se caută, ce profil de angajat”.
 Difuzare de informaţii utile cu privire la dinamica pieţei muncii, la situaţia ocupării, la tendinţele de
specializare cerute pe piaţă. În acest sens, îmbunătăţirea pregătirii profesionale a tinerilor absolventi.
 Intensificarea parteneriatului cu mass-media, care are un rol fundamental în informarea populaţiei, cu
consecinţe atât în ceea ce priveşte legislaţia în domeniul muncii şi protecţiei sociale, cât şi în ceea ce priveşte
diseminarea unor noi modele profesionale, care să ajute la schimbarea atitudinii oamenilor cu privire la
înţelegerea noilor cerinţe profesionale, la setul de competenţe şi aptitudinile aşteptate de angajator.
 Organizarea mai frecventă a bursei locurilor de muncă în funcţie de anumite specializări, care să aibă drept
rezultat armonizarea intereselor angajatorilor – candidaţi potriviţi la costuri financiare şi de timp reduse – şi
ale persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, care au ocazia să compare şi să aleagă postul dorit.
 Adoptarea unui program de lucru flexibil, ceea ce ar fi un avantaj pentru tineri absolventi dar si pentru
femeile cu copii, sau, mai bine zis, pentru familiile tinere cu copii care nu au posibilitatea unui ajutor din partea
familiei, a părinţilor.
 În ceea ce priveşte tinerele femei, situaţia se complică, când acestea au copii în îngrijire. Crearea unor
instituţii de îngrijire a copiilor (ex.: creşe, cămine cu program prelungit) care să faciliteze tinerelor mame
intrarea pe piaţa muncii devine o măsura obligatorie de inserţie profesională pentru tinere femei.
Problema inserţiei tinerilor pe piaţa forţei de muncă este foarte importantă în contextul economic actual,
care cunoaşte creşteri ale şomajului atât în general cât şi în rândul tinerilor. Pe acest fundal economic se
intensifică pretutindeni eforturile pentru căutarea de soluţii, cristalizându-se un consens al ţărilor avansate
economic, în sensul că se poate obţine atât prin stimularea investiţiilor în infrastructură, dar mai ales prin
dezvoltarea capitalului uman prin educaţie, cercetare, inovare.
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Tranziția şi incluziunea pe piaţa muncii
Prof. HAȚEGAN Sorin Dragoș - Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” Petroșani
Tranziţia de la şcoală la viaţa activă şi integrarea în muncă a tinerilor reprezintă o problemă esenţială,
cu un puternic impact economic şi social, fiind, în acelaşi timp un important etalon al eficienţei externe a
sistemului de educaţie.
Tinerii care încă nu au avut experienţe pe piaţa muncii proiectează locul de muncă pe care îl vor avea
la un moment dat ca fiind suma aşteptărilor lor. Asemeni acestora, tinerii care au intrat deja pe piaţa muncii,
înainte de interacţiunea directă cu un loc de muncă, aveau proiecţii şi aşteptări nerealiste.
În ceea ce priveşte relaţia pe care tinerii o au cu instituţiile statului cel mai adesea aceasta este
caracterizată de nesiguranţă în legătură cu deciziile şi măsurile propuse de acestea, precum şi de un sentiment
de neîncredere. Deşi neîncrezători în capacitatea administrativă locală de a acţiona în rezolvarea problemelor,
tinerii totuşi au aşteptări în ceea ce priveşte posibilele măsuri pe care autorităţile locale le-ar putea lua, atât
pentru înbunătăţirea ofertei de muncă cât şi pentru stoparea migraţiei.
Aceste măsuri vizează problemele cu care se confruntă tinerii în interacţiunea directă cu piaţa muncii,
cu instituţiile facilitatoare în domeniu sau cu legislaţia în vigoare:
- Atragerea investitorilor
- Dezvoltarea de iniţiative de promovare a tinerilor
- Promovarea târgurilor de job-uri
- Eradicarea corupţiei
- Oferirea de burse pentru tineri
- Susţinerea micilor întreprinzători
- Adaptarea legislaţiei locale la cerinţele pieţei muncii sau la ofertele investitorilor
- Scutirea investitorilor de taxe
- Construirea de locuinţe pentru tineri
- Scutirea de taxe a tinerilor care se angajează imediat după terminarea facultăţii măcar pe perioada cât ar fi
trebuit să primească şomaj
- Facilitarea creării de noi locuri de muncă
- Utilizarea şi valorificarea resurselor locale
- Acordarea de facilităţi firmelor producătoare
- Armonizarea legislaţiei în raport cu nevoile tinerilor
- Sprijinirea mediului de afaceri
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- Oferirea unor facilităţi pentru tineri în ceea ce priveşte accesul la credite sau consultanţă în accesarea
fondurilor europene
- Eradicarea birocraţiei
- Oferirea de facilităţi angajatorilor
- Corelarea sistemului educaţional cu ofertele de pe piaţa muncii (încheierea de parteneriate între instituţiile
publice şi universităţi)
- Micşorarea taxelor şi impozitelor
- Crearea de programe specifice pentru tinerii aflaţi în situaţii vulnerabile (şomeri, instituţii de plasament, etc.)
- Înfiinţarea de centre de consiliere vocatională pentru tineret
- Creşterea transparenţei instituţiilor publice în ceea ce priveşte scoaterea la concurs a locurilor de muncă
- Dezvoltarea şi furnizarea unor programe de calificare/ perfecţionare la locul de muncă
- Furnizarea de servicii de informare despre oportunităţile de pe piaţa muncii.
- Necesitatea dezvoltării şi furnizării de măsuri integrate şi sustenabile de ocupare în diferite meserii atât pentru
tinerii neocupaţi (calificare), cât şi pentru cei ocupaţi (recalificare/perfecţionare la locul de muncă)
- Nevoia implicării active a organizaţiilor pentru tineret şi a participării acestora în luarea deciziilor referitoare
la problemele tinerilor; aceasta poate fi realizată prin participarea regulată a organizaţiilor de tineret la şedinţele
comune ale administraţiilor publice şi motivarea acestora în luarea deciziilor specifice problemelor tinerilor;
- Nevoia de participare şi cooperare a principalilor factori interesaţi (angajatori, întreprinzători, furnizori de
educaţie şi formare profesională, ANOFM şi partenerii sociali) pentru a corela mai bine oferta de formare
profesională şi competenţe cu nevoile pieţei muncii de la nivel local.
Sistemele de educaţie şi formare trebuie să ofere gama corespunzătoare de competenţe, inclusiv
competenţe-cheie digitale şi transversale, educaţie în domeniul mass-media şi comunicare într-o limbă straină.
Acestea trebuie să asigure, de asemenea, posesia de către tinerii absolvenţi de educaţie secundară şi terţiară a
competenţelor necesare pentru realizarea unei tranziţii rapide şi de succes către ocuparea unui loc de muncă.
Competenţele cheie sunt definite ca o combinaţie între cunostinţe, deprinderi şi atitudini adecvate contextului,
fiind acelea necesare tuturor tinerilor în vederea afirmării şi dezvoltării personale, cetaţeniei active, incluziunii
sociale şi angajării, după cum urmează:
- Competenţa de a comunica în limba oficială.
- Competenţa de a comunica în limbi străine.
- Competenţe de baza în matematică, stiinţă, tehnologie.
- Competenţe informatice.
- Competenţa de a învăţa.
- Competenţe sociale şi civice.
- Competenţe antreprenoriale.
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- Competenţa de exprimare culturală.
Pentru a fi competent din punct de vedere profesional şi a avea o cariera de succes este necesar ca
tinerii:
să deţină competenţele specifice domeniului
să deţină competenţe (expertiza) şi în alte domenii
să aibă experienţa profesionala sau realizari
să fie eficient
să se implice profesional
să aibă motivarea profesională (autoevaluarea nevoilor de formare)
să îşi organizeze profesia (plan de dezvoltare profesională / personală).
Obstacolele care îngreunează soluţionarea problemelor tinerilor în relaţia lor cu piaţa muncii sunt lipsa
resurselor financiare (accentuată cu atât mai mult în contextul crizei economice), inerţia şi disfuncţionalitatea
sistemului (dificultăţi în corelarea curriculei educaţionale cu cerinţele pieţei muncii, neaplicarea/nerespectarea
legilor, lipsa transparenţei, corupţia, birocraţia), lipsa de interes şi implicare a tinerilor.
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Justiția pentru tineri
Proiectul inter-județean

Prof. IONIȚOAEI Mihaela Viorica - Colegiul Economic ”Hermes” Petroșani

În contextul diversității și complexității lumii moderne, a globalizării, a creșterii violenței în școli și în
afara ei, educația juridică devine o componentă majoră a educaţiei contemporane. Proiectul Justiția pentru
tineri organizat cu începere din anul școlar 2017-2018 de către Colegiul Economic ”Hermes” Petroșani s-a
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născut din necesitatea formării la elevi a competențelor de a comunica, de a coopera și de a interacționa în mod
adecvat și legal, de a rezolva pașnic conflictele, de a avea o atitudine pozitivă faţă de persoanele din jur.
Proiectul se derulează sub forma unor activități de natură informativă, creativă şi atitudinală,
desfășurate în parteneriat cu specialiști din domeniul juridic.
Scopul proiectului

„Justiția pentru tineri” îl constituie educarea civică și juridică a adolescenților,

responsabilizarea acestora față de propriile fapte și acțiuni, conștientizarea relației cauză-efect în interacțiunile
sociale, prevenirea violenței din școală și din afara acesteia, pregătirea pentru o viață corectă ca cetățeni ai
României și ai Uniunii Europene și membrii ai comunității locale și globale.
Familiarizarea elevilor cu noțiuni juridice, promovarea educației juridice, educația în spiritul păcii
sociale, conștientizarea consecințelor în situațiile în care sunt încălcate legile precum și în cazul în care se
aduce atingere drepturilor fiecărui individ are scopul de a informa elevii, de a-i face să conștientizeze impactul
și consecințele faptelor lor; de a atrage elevii în activități practice și creative, de a stimula imaginaţia creatoare
şi a consolida cunoştinţele elevilor referitoare la noțiunile juridice. De asemenea, pe termen lung, scopul
proiectului este prevenirea și reducerea violenței școlare și sociale, prin dezvoltarea cunoștințelor și
competențelor din domeniul juridicului: educație în spiritul toleranței, cooperării, dialogului, rezolvarea
paşnică a conflictelor; conștientizarea consecințelor faptelor, limita fragilă dintre drepturile și obligațiile
fiecărui individ
Plecând de la necesitatea unei educații civice permanente a tinerilor și a prevenirii actelor antisociale,
iniţierea unui proiect care să prezinte domeniul juridic pe înţelesul tinerilor, să se desfăşoare o minimă instruire
a acestora în domeniul justiției reprezintă un obiectiv imperativ. Educația elevului european ar fi una
incompletă dacă nu se pune accent și pe cunoașterea obligațiilor sale în egală măsură cu drepturile pe care
acesta le are. Acest obiectiv este realizabil printr-o educație juridică, în domeniul justiției pentru tineri.
Activitățile desfășurate în cadrul acestui proiect sunt: vizionare de materiale documentare de către
profesorii şi elevii de la liceele partenere, în colaborare cu Parchetele de pe lângă Judecătoriile locale, în
vederea formării şi dezvoltării competenţei în domeniu; masă rotundă cu tema ”Drepturile mele versus
obligațiile mele” activitate în cadrul căreia elevii au oportunitatea de a se întâlni și discuta în mod direct cu
magistrați sau angajați din instituțiile de justiție; competiția cu secțiunile:
Concurs de eseuri – „Justiția prin ochii mei” (participare indirectă, se transmit electronic)
Concurs de cultură generală – „Libertăți fundamentale” (participare directă, echipaje de la liceele partenere)
Campanie de informare – „Libertatea mea se termină acolo unde începe libertatea celuilalt”
Prima ediție a proiectului s-a desfășurat la nivel județean, în anul școlar 2017-2018 și datorită feedback-ului pozitiv primit din partea elevilor și a părinților acestora, precum și datorită sprijinului deosebit pe
care l-am avut din partea Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroșani, în anul școlar 2018-2019 acest proiect
se desfășoară la nivel inter-județean, având ca parteneri mai multe licee din țară.
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Integrarea tinerilor pe piaţa muncii prin creşterea competitivităţii lor
Prof.consilier şcolar IOZSA Diana Victorina - CJRAE HUNEDOARA locaţie Şcoala
Gimnazială ,, I.G.DUCA” Petroşani
Tineretul este considerat forţa motrică de dezvoltare a oricărei societăţi şi, totodată, constituie viitorul
acesteia. Şomajul tineretului este un fenomen caracteristic tuturor ţărilor cu economie de piaţă. Iar soluţionarea
problemei date depinde, în mare măsură, de calitatea politicilor de ocupare a forţei de muncă.
Or, în prezent, numai o forţă de muncă calificată poate fi competitivă pe piaţa muncii. Analizînd calitatea
resurselor umane tinere, se observă că, într-adevăr, nivelul de instruire al acestora nu este destul de înalt.
Politicile vizând ocuparea tinerilor au cunoscut o dinamică ascendentă în ceea ce priveşte ameliorarea acestui
fenomen în rândul şomerilor. Această tendinţă este mai evidentă începând din anul 2000, când, potrivit datelor
statistice, rata şomajului a scăzut.
Politicile guvernamentale în ceea ce priveşte problematica integrării tinerilor în piaţa muncii au
cunoscut o accentuare deosebită în ultima vreme, prin adoptarea unor măsuri active de stimulare a inserţiei
profesionale şi creării de noi locuri de muncă. În egală măsură, guvernul a fost preocupat de adoptarea şi
implementarea prevederilor legislaţiei Uniunii Europene în domeniul politicii sociale. Efectele pozitive s-au
făcut simţite în numărul de ansamblu al şomerilor, în special cel al şomerilor de lungă durată cunoscând o
scădere semnificativă. Cu toate acestea, tinerii au încă o pondere însemnată în rata generală a şomajului, iar
aceste eforturi de sprijinire a accesului tinerilor pe piaţa muncii trebuie continuate. Faptul că România aderă şi
participă la proiectele europene de dezvoltare comunitară în domeniul politicilor de ocupare a forţei de muncă
începe să aibă ca efect rezultate în ceea ce priveşte diminuarea ratei şomajului structural în rândul tinerilor care
beneficiază de aceste măsuri.
Măsurile adoptate de Guvernul României pentru reducerea fiscalităţii au vizat şi reducerea economiei
subterane şi diminuarea numărului celor angajaţi fără carte de muncă, plătiţi „la negru” şi combaterea evaziunii
fiscale.
Din punct de vedere instituţional modalităţile de intervenţie în sprijinul accesului tinerilor pe piaţa
muncii include:
Difuzare de informaţii utile cu privire la dinamica pieţei muncii, la situaţia ocupării, la tendinţele de
specializare cerute pe piaţă. În acest sens, îmbunătăţirea pregătirii profesionale a funcţionarilor care lucrează
în instituţiile şi organizaţiile din domeniul social şi al pieţei muncii ar ajuta la re-proiectarea sistemului
comunicării între beneficiarii măsurilor şi asigurărilor sociale –şomerii – şi furnizorii de servicii sociale.
Deosebit de utile şi cu rezultate vizibile s-au dovedit a fi schimburile de experienţă şi stagiile de specializare
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de care au beneficiat unii funcţionari. Acest schimb de practici de lucru este necesar şi pentru schimbarea
atitudinii funcţionarilor, în orientarea lor mai mult spre servirea clienţilor. Această schimbare de atitudine din
parte funcţionarilor publici ar duce la schimbarea percepţiei şomerilor despre utilitatea şi eficienţa în rezolvarea
problemelor lor din partea instituţiilor statului.
Orientare profesională în ceea ce priveşte sursele de căutare şi identificare a locurilor de muncă,
consilierea profesională în funcţie de abilităţi, aptitudini şi atitudini. În prezent, statul a investit în dezvoltarea
acestor măsuri, dar modul de organizare şi de furnizare a acestor informaţii nu este suficient de apropiat de
cerinţele pieţei muncii. Aminteam mai înainte că sursa principală de creare a locurilor de muncă provine din
sectorul privat; dar chiar şi în sectorul public este nevoie de noi competenţe, abilităţi şi atitudini diferite de cele
ale unei „mentalităţi de lucrător la stat”, despre care percepţia generală este că productivitatea şi calitatea
muncii prestate sunt sub standardul cerut pe piaţă. În contextual actual de competitivitate tot mai mare,
cultivarea şi dezvoltarea unei atitudini orientate spre client devine un imperativ şi o cerinţă în evaluarea
generală a unui candidat, în procesul de selecţie pentru ocuparea unui post vacant.
Târgul locurilor de muncă–reprezintă un eveniment la care participă atât angajatori, şomeri,cât şi angajaţi
care doresc o schimbare profesională sau pur şi simplu doresc să afle care sunt tendinţele pieţei, „ce posturi
sunt disponibile şi ce se caută, ce profil de angajat”. Din această perspectivă, aceste târguri de joburi, sau burse
ale locurilor de muncă devin de interes, ele fiind o bună ocazie de cunoaştere, prospectare şi identificare a
oportunităţilor de angajare. Şi din prisma companiilor, aceste manifestări oferă posibilitatea selectării unui
număr de candidaţi într-un timp scurt şi la costuri mai reduse decât prin anunţ în ziar sau agenţii de recrutare
de personal.
Organizarea mai frecventă a bursei locurilor de muncă în funcţie de anumite specializări, care să aibă drept
rezultat armonizarea intereselor angajatorilor – candidaţi potriviţi la costuri financiare şi de timp reduse – şi
ale persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, care au ocazia să compare şi să aleagă postul dorit.
Creşterea şanselor de acces pe piaţa muncii se face prin perfecţionare profesională, printr-o pregătire
foarte bună, specializare într-o meserie şi formare profesională continuă. Numai un nivel ridicat de competenţă
te poate ajuta să îţi găseşti şi să îţi păstrezi un loc de muncă; a deveni „indispensabil”/greu de înlocuit pentru
angajatorul tău poate fi premisa siguranţei locului de muncă, pe termen lung.
O altă strategie de reuşită ar fi acumularea mai multor calificări; diversificarea acestora asigură, în
viitor, o creştere a şanselor de a găsi un loc de muncă. În contextul unor schimbări economice şi sociale
rapide,sfera profesională este şi ea afectată; niciodată nu poţi să ştii ce şanse ţi se oferă şi trebuie să fii pregătit.
În plus, standardul de competenţă profesională este în continuă ajustare şi perfecţionare. Datorită graduluide
tehnologizare, conţinutul ocupaţiilor se schimbă odată cu transformările produse în diverse sectoare de
activitate.
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Schimbarea atitudinii de pasivitate şi intensificarea eforturilor de identificare şi găsire a unor soluţii la
nivel personal, accesarea informaţiilor cu privire la piaţa muncii, menţinerea legăturii cu instituţii şi organizaţii
responsabile de reglementările pieţei muncii, dar şi cu agenţi economici care activează pe piaţa românească –
sunt idei pe care tinerii le au pentru a-şi rezolva situaţia.
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Metode active de predare – învățare în învățământul actual la nivel
european
Prof. KEBERLE Liliana Adriana - Colegiul Economic ”Hermes” Petroșani
METODOLOGIA PREDĂRII-ÎNVĂŢĂRII DRAMATURGIEI
1.1. Dramaturgia în programele și manualele școlare IX-XII
Programa de Limba și literatura română pentru clasele IX-XII a fost elaborată în cadrul unei
paradigme a disciplinei pentru această etapă de școlarizare, avându-se în vedere următoarele:
1. Reorientarea studiului limbii și literaturii în liceu printr-o proiectare curriculară modernă.
Scopul studierii limbii și literaturii române în perioada liceului este acela de a pune accent pe latura
formativă a învățării, având ca scop formarea unor elevi capabili să se raporteze la cultură autonom, reflexiv,
critic și creativ.
Ținând seama de valorile caracteristice unei societăți deschise, pluraliste, actuala programă oferă
posibilități de opțiune în privința textelor de studiat, a modalităților de studiu adecvate.
1.2. Cerințe speciale privind receptarea literaturii
Procesul receptării,, cuprinde două etape care se referă la atitudinea elevilor vizavi de textul citit”.
177

O primă etapă ar fi admirația care se produce la prima apropiere de text, iar doua constă într-o meditare
admirativă, când elevii descoperă detalii, simboluri, procedee artistice, când factorii emoționali fuzionează cu
cei intelectuali. Tudor Vianu spunea că,, frumosul artistic nu produce o singură emoție estetică, ci o serie de
emoții coextensive cu durata perceperii lui”.
Așadar pentru a facilita procesul de receptare a operei literare, profesorul se va sprijinii pe experiența
de viață a elevilor, deoarece între aceasta și opera supusă înțelegerii există mai multe tipuri de relații în funcție
de multitudinea de simboluri oferite de opera dramatică și de modul în care ea se regăsește în experiența de
viață a elevilor.
În primul rând, înțelegerea operei este spontană, deoarece reflectă experiența lor de viață: copilăria, anii
de școală; în al doilea rând, experiența de viață favorizează înțelegerea operei dramatice fără a fi spontană,
acestea sunt operele care prezintă fapte istorice; un al treilea tip de relație este cel de înțelegere a textului în
care nu se regăsește experiența de viață a acestora, acestea sunt operele cu conținut psihologic.
Literatura, fiind o disciplină care cultivă emoția estetică, trebuie să fie prezentată alături de celelalte
componente ale artei: muzica, desenul, pictura, sculptura, arhitectura, cinematografia, teatrul; astfel se dezvoltă
la elevi frumosul artistic.
Textul literar-artistic devine mijlocul prin care elevii devin cititori avizați de literatură, ,,de aceea
accentul trebuie pus pe cultivarea receptivității literare și nu pe acumularea de informații istorico - literare,
biografice, istorice, sociale”, de aceea trebuie avut în vedere în primul rând contactul direct cu textul, lectura
acestuia presupune existența a trei factori: cititorul, textul și contextul lecturii.
Cele trei componente ale actului lecturii sunt cuprinse în procesul lecturii din perspectiva
comprehensiunii având în vedere în primul rând înlocuirea receptării pasive a mesajului textului cu o viziune
în care lectura este o construcție activă ca sens realizată prin cooperarea dintre cititor și text. Din perspectiva
lui W. Iser,, lectura este comparată cu o partitură muzicală, interpretată/cântată diferit de cititori cu aptitudini
diferite”.
Conduita fundamentală a reușitei lecției o constituie interacțiunea dintre cele trei variabile ale
procesului lecturii:
Textul, cu substanța sa trecută în formă, expresie a intenției autorului;
Cititorul, cu structurile sale cognitive și afective, dar și cu strategiile prin care constituie sens în actul
lecturii;
Contextul, cu elementele sale de ordin psihologic( intenția de lectură, interesul pentru text), de ordin
social( intervențiile profesorului, ale colegilor) și fizic( timpul disponibil, zgomotele, lumina).
Finalitățile programelor de limba și literatura română se referă la,, asimilarea unor strategii de lectură
capabile să transforme elevul în cititor avizat” și la asimilarea unui număr mare de cunoștințe de concepte
operaționale și inițierea elevilor în orizontul culturii.
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1.3 Metode didactice utilizate în predarea-învățarea dramaturgiei
La învăţarea eficientă care să impulsioneze dezvoltarea şi devenirea celui care învaţă concură şi
sistemul condiţiilor externe ale învăţării. În cadrul acestora, metodele didactice ocupă un loc deosebit. Ele
reprezintă modalităţi prin care elevii, îndrumaţi de profesor sau în mod independent, îşi însuşesc cunoştinţele
, îşi formează priceperi şi deprinderi, aptitudini, atitudini şi concepţia despre lume şi viaţă.
Organizarea concretă a învăţării,, se realizează cu ajutorul unor modele de lucru. Metodele didactice,
ca şi întreg învăţământul, au suferit în ultima vreme schimbări importante. Chiar şi cele mai tradiţionale au fost
reconsiderate, devenind metode active , care implică elevii în mod creator”.
Metodologia didactică reprezintă ansamblul metodelor şi procedeelor utilizate în cadrul procesului instructiv
– educativ.
Metoda didactică îşi păstrează actualmente înţelesul etimologic din grecescul „methodos”, „meta”către, spre, iar „odos”- cale, drum şi reprezintă un drum, o cale de urmat spre atingerea unui scop.
În teoria şi metodologia instruirii, metoda didactică reprezintă un mod, o cale de acţiune prin
intermediul căreia elevii, sub îndrumarea profesorului sau în mod independent, îşi însuşesc cunoştinţe sau își
formează priceperi, deprinderi, aptitudini în conformitate cu anumite obiective prestabilite.
Procedeul didactic reprezintă o secvență a metodei didactice. Relația dintre procedeul didactic și
metoda pe care o sprijină este flexibilă și dinamică: o metodă poate deveni procedeu al unei metode considerată
principală în activitatea instructiv-educativă, iar un procedeu poate dobândi statutul de metodă în situațiile de
instruire în care este folosit. Varietatea procedeelor face metoda mai interesantă și eficientă.
Caracteristici ale metodelor moderne (problematizarea, studiu de caz):
activ-participative (au capacitatea de a mobiliza energiile elevului în direcţia concentrării atenţiei, a interesului
şi curiozităţii pentru lecţie);
cunoştinţele sunt redescoperite, elaborate;
elevul dobândeşte cunoştinţe prin efort propriu;
învăţarea angajează operaţiile gândirii şi rezolvării de probleme;
Caracteristici ale metodelor interactive (sistemele metodologice integrate):
integrează în sisteme didactice variate metode verbale, iconice, active;
stimulează participarea activă (personală ) şi interacţiunea cu colegii şi profesorii;
învăţarea presupune documentare, evaluare, schimb de opinii şi rezolvări de probleme;
„Metodele active”/activ-participare sunt,, modalităţi de acţiune educativă centrate pe elev şi, mai exact, pe
activitatea de învăţare a acestora, pe operaţiile mintale şi practice pe care le realizează acesta. Ele vizează şi
asigură antrenarea şi activizarea structurilor cognitive, operatorii şi afective ale elevului în direcţia utilizării
potenţialului său fizic, psihic şi afectiv, al transformării lui într-un co-participant implicat profund în propria
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instruire şi formare, într-un constructor al propriei cunoaşteri, prin activităţi şi sarcini de lucru individuale
şi/sau cooperative, independente şi interdependente”.
A activiza elevii în procesul didactic,, înseamnă a-i determina şi ajuta, prin diverse strategii didactice, să devină
autori conştienţi ai propriei învăţări şi formări în scopul câştigării treptate a independenţei şi autonomiei
cognitive şi educative”
Evoluţia metodelor de învăţământ în teoria şi practica instruirii a reprezentat şi reprezintă un proces
extrem de dinamic, cu repercusiuni importante asupra creşterii eficienţei procesului instructiv-educativ.
Metodele şi procedee didactice frecvent utilizate în predarea – învăţarea literaturii sunt:
Conversaţia euristică
Învăţarea prin descoperire
Asaltul de idei (brainstorming-ul)
Problematizarea
Jocul didactic
Exerciţiile

Este cunoscut faptul că orice ştiinţă are succes dacă este limitat câmpul de cercetare la o suprafaţă unde
fiecare ştiinţă este „stăpână” şi „acasă”, iar omul de ştiinţă îşi formează cu timpul anumite perspective, metode
şi tehnici de investigaţie.
Văzut din această perspectivă profesorul competent şi responsabil la catedra sa, va fi „acasă” prin modul
cum îşi stăpâneşte şi face accesibil conţinutul ştiinţific al fiecărei lecţii, prin modul cum întrebuinţează cele
mai adecvate tipuri de învăţare, prin repertoriul bogat şi variat de metode şi procedee, de tehnici docimologice
de evaluare a cunoştinţelor asimilate de elevii săi.
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Învăţarea depinde de anumiţi factori, de care trebuie să ţinem cont pentru ca actul de predare-învăţare
să ajungă la rezultatul propus: învăţarea anterioară, natura materialului de învăţat, particularităţile individuale
ale elevilor.
Studiile de didactică şi psihologie descriu, în general, un anumit tip de comportament al profesorului
în cadrul actului de predare-învăţare. Însă acest comportament se află în strânsă legătură cu natura conţinutului
ştiinţific.

Aspecte privind abordarea activităților de consiliere și orientare școlară și
profesională în viziune națională și europeană
Prof. psihopedagog KUTASI Veronika, Liceul Tehnologic „D.Leonida”
Petroșani
Într-o accepțiune largă, noțiunea de consiliere trebuie înțeleasă ca o intervenţie psihoeducaţională cu
character interdisciplinar, situată la confluența dintre ştiinţă, tehnologie, artă și religie. Astfel, este important
de precizat faptul că în literatura de specialitate și în practica școlară se vehiculează trei termeni referitori la
intervențiile de consiliere și orientare în carieră: - Orientare în carieră - vizează dezvoltarea abilităților unei
persoane pentru rezolvarea unei probleme specifice legate de carieră: indecizie, anxietate legată de carieră,
insatisfacție academică, plan de carieră, etc. și este o intervenție psihologică, realizată de profesorul consilier
școlar.
-Consilierea în carieră - este conceptul care acoperă gama cea mai largă de activități, de la informare și
evaluare, la consiliere și educație pentru carieră.
-Educația pentru carieră - este o intervenție educațională de dezvoltare, în avans, a deprinderilor și abilităților
necesare tinerilor pentru dezvoltarea și managementul propriei cariere; se realizează de către profesorul
diriginte. Activitatea profesorilor consilieri şcolari este o interventie psihopedagogică, pe când activitatea
profesorilor diriginți este o intervenție educațională, chiar dacă se utilizează termenul de „consiliere” în
denumirea ariei curriculare.
În mediul socio-educațional, există tendința de confundare a aceștor termini, deși ei nu sunt sinonimi,
În Dictionarul de Psihologie(1999) apare o componentă logică a raționalizării moderne a școlarității, o acțiune
de îndrumare centrată pe individ care pornește de la interesele acestuia, de la aptitudinile și înclinațiile sale,
până la posibilitățile sale concrete de acces la o anumită carieră. În România, sistemul național de învățământ
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permite practicarea ambelor tipuri de intervenții în școală sau în unități conexe acesteia, dar separat, de către
alți specialiști, motiv pentru care se consideră utilă delimitarea cât mai clară a atribuțiilor fiecărui specialist din
domeniul educațional, cât si relațiile ce pot fi stabilite atât între aceștia, astfel încât să se asigure elevilor servicii
adecvate și de calitate.
Consilierea psihologică se deosebeşte de consilierea educaţională/şcolară. În timp ce consilierea
educaţională/şcolară este focalizată pe probleme de educaţie şi carieră, consilierea psihologică implică
intervenţia consilierului psihologic în optimizare personală şi în ameliorarea problemelor (subclinice) psihoemoţionale şi de comportament. a copiilor și adolescenților. Este un proces de orientare – învăţare, care se
adresează subiecţilor educaţionali (elevi, studenţi, adulţi care învaţă), ca şi partenerilor educaţionali ai acestora
(părinţi, profesori, angajatori), cu scopul abilitării acestora cu cele mai eficiente metode, tehnici şi procedee de
gestionare şi rezolvare a problemelor lor educaţionale. Prin problemă educaţională înțelegem o situaţie
educaţională dificilă pentru o persoană care se adresează profesorului consilier, având caracteristici cognitive
(neclaritate, ambiguitate), afective (tensiune, nemulţumire, nelinişte), volitive (indecizie, îndoială), conducând
spre un blocaj comportamental (persoana nu știe ce să facă sau nu poate rezolva singură problema).
Consilierea carierei elevilor se include în consilierea educațională. Delimitarea domeniului consilierii
este un proces dificil și controversat în sensul că atât pe plan internațional, cât și pe plan național se remarcă,
mai mult sau mai puțin explicit, existența a două tendințe diametral opuse:
- o tendință de asimilare cu profesiunile psihologice sau mișcarea ”psihologică”;
- o tendință de asimilare cu științele educației sau ”mișcarea educațională”.
În mediul educațional, indiferent de tipul de consiliere abordat, vorbim despre o colaborare între un
specialist sau o echipă de specialiști și factorul educabil. Această colaborare trebuie să urmărească, pe de o
parte cunoașterea particularităților psihoindividuale și de vârstă a educabililor, iar pe de altă parte facilitarea
accesului subiecților la condiții optime de dezvoltare și pregătire pentru integrarea socio-profesională ulterioară
a acestora. Cu alte cuvinte, toţi elevii trebuie să aibă acces uşor la cadrele didactice şi la alţi profesionişti care
contribuie la educaţia şi dezvoltarea lor personală. De asemenea, ei au nevoie de orientare şi mentorat,
împreună cu activităţi culturale şi extracuriculare care să le lărgească paleta de oportunităţi de învăţare.
Educaţia şi orientarea profesională trebuie să fie integrate în programa şcolară încă din primele etape
ale educaţiei şcolare. Cercetările arată că elevii care au un plan de carieră sunt mai predispuşi să rămână în
şcoală şi să se implice mai mult în educaţie. Educaţia profesională poate fi predată ca o disciplină obligatorie:
poate fi o disciplină separată sau poate fi încorporată în programă ca o disciplină transcurriculară. Orientarea
eficace pe termen lung tinde să combine o gamă largă de activităţi curriculare şi extracurriculare, inclusiv
programe de experienţă profesională, observarea la locul de muncă, jocuri de carieră sau cursuri de iniţiere în
alte tipuri de educaţie. Cadrele didactice au un rol important în abilitarea elevilor în vederea dobândirii
aptitudinilor necesare pentru a-şi urmări obiectivele, competenţele şi aspiraţiile profesionale: de asemenea, o
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educaţie profesională eficace trebuie să mobilizeze o serie de părţi interesate (consilieri şcolari, părinţi şi
angajatori). Profesorii au un rol foarte important în încurajarea elevilor de a-și urma pasiunile și de a dobândi
aptitudinile și competențele necesare pentru aspirațiile legate de carieră. O educație eficientă va trebui să
implice și participarea unei serii de părți interesate (consilieri școlari, părinți și angajatori).
Un studiu efectuat în 2016 asupra metodelor de învățare alternative din cadrul proiectului de cercetare
privind Reducerea abandonului școlar în Europa (RESL.eu) a evidențiat faptul că abordările care
implică învățarea la locul de muncă pot compensa lipsa unei metode de învățare practică în educația generală
din școală și pot preveni abandonul școlar. Pentru mulți elevi, învățarea la locul de muncă poate fi mult mai
relevantă datorită contextului de învățare practic și deseori mult mai matur. Cu toate acestea, tinerii sunt de
multe ori reorientați către învățarea la locul de muncă doar după o serie de experiențe școlare negative și/sau
un abandon școlar.
Diferente între consilierea educațională si consilierea psihologică
Roluri
Cine?
Unde?
Grup țintă

Consiliere educationala
Profesorul abilitat pentru activități de
consiliere educațională
În cadrul orelor de consiliere și orientare și de
dirigenție.
Clasa de elevi, părinți.

Consiliere psihologica
Psihologul scolar
În cabinet de consiliere.

Persoana ( elev, parinte,profesor sau
grup)
Obiective
Dezvoltare personal, preventie, promovarea Dezvoltare
personal,
prevenție,
sănătății și a stării de bine.
promovarea sănătății și a stării de bine.
În concluzie, aceste activități trebuie să se desfășoare la cei mai înalți parametri profesionali, deci
trebuie cunoscute atât limitele activității fiecărui consilier cât si relatiile ce pot fi stabilite atât între consilierii
din aceeași unitate de învățământ cât si sursele/valorile educative/de consiliere și orientare școlară ale
instituției, astfel încât fiecare specialist să asigure adolescentului intervențiile cele mai adecvate.

Bibliografie:
Jigău, M. Consilierea carierei. Bucureşti, Editura Sigma, 2001.
Tomşa, G. Consilierea şi orientarea în şcoală. Bucureşti, Casa de Editură şi Presă Românească, 1999.
www.schooleducationgateway.eu
www.edufor.ro
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Metode și procedee didactice în predarea informaticii
Prof. LAZĂR Maria-Ana - Colegiul Național de Informatică “Carmen Sylva” Petroșani
Disciplina informatică nu poate fi predată apelând la o singură metodă. Sarcinile didactice se realizează
cu ajutorul tehnicilor, metodelor si procedeelor didactice. Există câteva elemente care trebuie luate în
considerare în momentul în care se alege o metodă sau o combinaţie de metode:
1 - domeniul propriu-zis al disciplinei; conţinutul ştiinţific;
2 - categoria de vârstă;
3 - obiectivele generale şi specifice;
4 - nivelul clasei;
5 - personalitatea clasei;
6 - personalitatea profesorului;
7 - convingerile profesorului.
Conversația euristică
Conversaţia euristică prezintă un dialog, ce are loc între profesor şi elev, trezind interesul elevului
printr-un set de întrebări, care în final duc la obţinerea unui răspuns la o problemă dată. Întrebarea, este graniţa
dintre ştiu şi nu ştiu şi de aceea are succes în cazul oricărei situaţii de învăţare. Întrebarea reprezintă o parte a
răspunsului, cealaltă parte fiind căutată în bagajul de cunoştinţe existent.
Prin această metodă, elevii sunt determinaţi să facă propriile conexiuni între cunoştinţele dobândite cu
scopul de dobândirii de noi cunoştinţe.
O întrebare trebuie formulată clar şi precis.
În educaţie, întrebările au un rol determinant. Întrebarea este începutul cunoaşterii şi al dezvoltării, şi
adevărata cunoaştere nu se află în răspuns, ci în punerea întrebărilor şi urmărirea neîncetată a răspunsurilor,
care la rândul lor trezesc alte întrebări, şi care conduc, în final, la găsirea unor soluţii.
Profesorii nu trebuie să raporteze răspunsurile la ceea ce ar răspunde ei, ci să determine elevii, ca prin
răspunsurile lor, să ajungă la obiectivul propus.
Trebuie să avem în vedere că intervenţia profesorului în cadrul discuţiilor poate avea urmări negative,
elevii pot să evite participarea la dialog sau să participe formal la această secvenţă de învăţare.
Întrebarea, este cea care schimbă moduri de gândire, efectuează trecerea de la o informaţie limitată la una
concretă şi clară.
Întrebarea este o invitaţie la acţiune, reprezintă un instrument, cu ajutorul căruia se pot obţine
cunoştinţe.
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Întrebarea poate schimba unele păreri existente anterior.
O întrebare este calificată ca fiind corectă dacă:
problema supusă interogării are sens;
cel întrebat poate da răspunsuri;
nu este ambiguă.
Tipul întrebărilor trebuie să fie flexibil, adaptat la demersul didactic:
întrebări de tip reproductiv: ce?, când?, unde?;
întrebări de tip ipotetic: dar?, dacă?, dar dacă ?;
întrebări de tip evaluativ: de ce?,care este mai bun, eficient?
Metoda cubului
Metoda cubului este o metodă de învățare prin cooperare ce presupune explorarea unui subiect din mai multe
perspective.
Se recomandă, în general, parcurgerea următoarelor etape:
Realizarea unui cub pe ale cărui feţe sunt scrise cuvintele: DESCRIE, COMPARĂ, ANALIZEAZĂ,
ASOCIAZĂ, APLICĂ, ARGUMENTEAZĂ.
Anunţarea subiectului pus în discuţie.
Împărţirea clasei în şase grupe, câte una pentru fiecare faţă a cubului.
Există mai multe modalităţi de stabilire a celor şase grupuri. Modul de distribuire se poate face aleatoriu
(fiecare grupă rostogoleşte cubul şi primeşte ca sarcină de lucru perspectiva înscrisă pe faţa de sus) sau poate
fi decis de profesor, în funcţie de anumite criterii care vizează responsabilitatea individuală şi de grup,
specializarea pe sarcini a membrilor echipelor şi oportunităţi de grup.
Colaborarea şi redactarea materialului la nivelul fiecărui grup.
Afişarea formei finale a materialelor astfel încât toţi elevii să poată vizualiza rezultatele.
Elevii pot folosi Internetul pentru a găsi informaţii şi pentru a realiza anumite sarcini.
Elevii fiecărui grup pot realiza materialul comun utilizând GoogleDocs, documentele realizate pot fi
uploadate pe platforma Moodle, fiecare elev îşi poate exprima punctul de vedere în legătură cu tema propusă
în cadrul forumului dedicat acestei teme.
Problematizarea
Problematizarea este o metodă didactică ce constă din punerea în faţa elevului a unor dificultăţi create
în mod deliberat, în depăşirea cărora, prin efort propriu, elevul învaţă ceva nou.
Şcoala românească a fost dintotdeauna axată pe transmiterea de cunoştinţe de la profesor către elev.
Esenţa acestei metode constă în crearea, pe parcursul învăţării, a unor „situaţii-problemă” şi rezolvarea acestora
de către elevi, pornind de la cunoştinţe anterior însuşite. Noile cunoştinţe nu mai sunt astfel „predate” elevilor
gata elaborate ci sunt obţinute prin efort propriu.
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O „situaţie-problemă” desemnează o situaţie contradictorie, conflictuală, ce rezultă din trăirea
simultană a două realităţi: experienţa anterioară şi elementul de noutate şi de surpriză, necunoscutul cu care se
confruntă subiectul.
Contradicţia poate apărea între:
teorie şi aspectele practice;
cazul general şi un caz particular;
vechile cunoştinţe şi cerinţele impuse de rezolvarea unei noi situaţii;
„Situaţiile-problemă” pot lua naştere dacă:
se produce o tensiune între achiziţiile anterioare şi noua situaţie;
există dorinţa de a cunoaşte sau explica noua situaţie;
există climat favorabil creativităţii şi rezolvării de probleme.
Problematizarea poate deveni un procedeu eficient de activare a elevilor în cadrul altor metode (expunere,
demonstraţie) sau poate căpăta o extindere mai mare în metoda studiului de caz (cazul este o problemă mai
complexă).
Algoritmizarea
Algoritmizarea este o metodă care constă în formarea unor deprinderi de gândire şi acţiune, de
rezolvare de probleme sau luare de decizii generale şi stabile, care vor permite elevilor rezolvarea unor sarcini
din ce în ce mai complexe.
Algoritmii reprezintă metode de rezolvare a unor probleme prin succesiunea finită de operaţii, care trebuie
parcurse pentru obţinerea unui rezultat. Ei pot fi grupaţi în mai multe categorii:
· de rezolvare – care reprezintă reguli de rezolvare a unor exerciţii sau probleme;
· de sistematizare a materiei – care reprezintă reguli de ordonare logică a materiei şi care permit analiza şi
sinteza cunoştinţelor;
· de consolidare a cunoştinţelor – care permit perfecţionarea unor deprinderi intelectuale sau de calcul;
· de identificare – care permit sesizarea unei clase de probleme şi realizarea unei clasificări sau sinteze;
· de creaţie – care reprezintă tehnici de gândire divergentă productivă;
Metoda proiectului
Învăţarea bazată pe proiecte este un model de instruire centrat pe elev. Acest tip de învăţare dezvoltă
cunoştinţe şi capacităţi în domeniul informaticii prin sarcini de lucru, care promovează investigaţia şi
demonstraţiile autentice ale învăţării prin rezultate şi performanţe. Disciplina informatică, conduce spre
dezvoltarea de proiecte, ca o finalitate a procesului de predare-învăţare.
Pe întreg parcursul desfăşurării proiectului, sunt incluse diferite metode de evaluare pentru a asigura calitatea
activităţilor de învăţare.
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Proiectul are obiective operaţionale clare, care sunt în conformitate cu standardele de performanţă
(obiectivele de referinţă şi competenţele specifice) şi se concentrează pe ceea ce trebuie să ştie elevii ca rezultat
al activităţilor de învăţare. Concentrându-se pe obiective, profesorul defineşte în planul de evaluare
modalităţile prin care elevii demonstrează ceea ce au învăţat şi organizează activităţile de învăţare şi procesul
de instruire. Activităţile proiectului au drept rezultat produsele elevilor şi performanţe legate de sarcini realizate
de aceştia. Proiectele angajează elevii în roluri active, cum ar fi: luarea deciziei, investigare, documentare.
La disciplina Informatică, metoda proiectului poate fi utilizată la toate clasele, indiferent de profil.

Bibliografie:
cnlr.ro/~tucu/Suport_de_curs_INFORMATICA.pdf
www.elearning.ro/resurse/EduTIC2009_Raport.pdf

Metode active de predare - învățare aplicate la nivelul preșcolar
Prof. înv. primar și preșcolar LICĂU Magdalena Grădinița „Samariteanul” Petroșani
PROIECT DIDACTIC
ACTIVITATE INTEGRATĂ
Data:
Unitatea de învăţământ: Grădiniţa ”Samariteanul” Petroșani
Educatoare: LICĂU MAGDALENA
Grupa: mică „BĂRCUȚELE” (nivelul I)
Tema anuală: „CUM ESTE, A FOST ȘI VA FI AICI PE PĂMÂNT?”
Tema săptămânii: ”FORME”
Tema zilei: „ÎN CĂSUȚA FORMELOR GEOMETRICE”
Tipul activităţii: Formare de priceperi şi deprinderi
Forma de organizare: pe grupuri, în perechi, individual, frontal
Durata activității: o zi
CATEGORII DE ACTIVITĂŢI:
ADP:
Rutine:

ADE:

ALA
ALA I

(DŞ): Activitate matematică
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- Întâlnirea de dimineaţă: „Cubul
culorilor e pentru toți copiii!”- JOC LOGIC:
medierea conflictelor;
”JOCUL
FORMELOR”- Salutul, Prezenţa, Calendarul forme geometrice: cerc, pătrat,
naturii
triunghi
- „Ne pregătim pentru activităţi!”
Tranziţii:,,
„Eșarfa colorată”- recitare ritmică
(”Cu eșarfa colorată, eu te voi atingen dată!”)
,,Cercul”- joc muzical (Traducere și
adaptare după melodia „Make a
circle big, big”)
,,Bărcuțele fac mişcare” - 5 minute
de mişcare zilnică

Construcţii: ”Construim forme din
bețișoare colorate”- construire prin
îmbinare şi suprapunere;
Ştiinţă:
,,Caută
formele
geometrice!”- asocierea unei forme
geometrice
cu
un
obiect
asemănător
din
mediul
înconjurător;
ALA II
„Rostogolește cercuri!” - joc de
mișcare și de îndemânare

SCOP: DŞ - Recunoaşterea, denumirea, construirea şi utilizarea formelor geometrice: cerc, pătrat, triunghi în
jocuri;
ALA - Formarea deprinderii de realiza conturul formelor geometrice, după model, de a asocia o formă
geometrică cu un obiect asemănător din mediul ambient, de a recunoaște forma care a dispărut, de a manevra
cercuri ca să se rostogolească.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
ADE - DŞ: ACTIVITATE MATEMATICĂ
O1: Să denumească formele geometrice plane: cerc, pătrat, triunghi;
O2: Să precizeze însuşirile acestora: culoare, mărime;
O3: Să aşeze formele geometrice corespunzător cerinţei.
ALA I
Construcţii:
O1: Să construiască prin alăturarea, îmbinarea, suprapunerea bețișoarelor, formele cerute în model;
O2: Să respecte schema grafică dată;
O3: Să manevreze cu grijă bețișoarele, fără să strice formele obținute.
Ştiinţă:
O1: să asocieze formele geometrice: cerc, pătrat, triunghi cu un obiect asemănător din mediul înconjurător;
O2: să utilizeze limbajul matematic.
ALA II
O1: să execute corect rostogolirea cercurilor pe podea;
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O2: să respecte regulile jocurilor.
LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă

STRATEGII DIDACTICE:
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, observația, explicaţia, exerciţiul, jocul, diagrama Venn, trierea
aserţiunilor, brainstorming, turul galeriei, surpriza, aplauzele, lucrul în perechi, procedeul „mâna oarbă”.
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Mascota Tibi, cutia cu materiale didactice pentru activitate, trusa Dienes,
cubul culorilor, forme geometrice cartonate, mari, cuburi colorate din lemn, jetoane cu imagini care reprezintă
diferite forme geometrice, materiale / jucării / obiecte care au diferite forme geometrice, capace rotunde din
plastic, de diferite grosimi și mărimi, bețișoare colorate din lemn, panou din fetru cu forme geometrice,
recompense (buline, biscuiți în forme geometrice).
SCENARIUL ACTIVITĂŢII
Întâlnirea de dimineaţă debutează cu Salutul între copii. Acesta se va realiza prin prin tehnica comunicării
rotative: porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi copiii, de la stânga la dreapta, folosind apelativ
numele acestora.
Prezenţa: Se va realiza prin joc. Copiii vor arunca cubul culorilor, pe rând. Copilul prezent așează poza lui în
buzunarul unei culori din cub. Pozele care rămân pe podea ne arată cine este absent. Fiind dornici să arunce
cubul și să-l rostogolească, copiii nu își mai așteaptă uneori rândul. De aici se pleacă cu ideea că, cubul culorilor
este pentru toți copiii, împărțim jucăriile, le folosim toți, pe rând, fără să ne certăm (medierea conflictelor).
Calendarul naturii se va stabili prin alegerea unor imagini corespunzătoare fenomenelor meteorologice,
pentru a ilustra caracteristicile vremii din ziua respectivă. Se cântă cântecele învățate la rutine (zilele
săptămânii, vremea).
Noutatea zilei: ȘTIREA: „Azi ne vom juca cu multe forme, încercând să le recunoaștem, să vedem unde s-au
ascuns, unde e căsuța lor preferată, să le recunoaștem după poză și la sfârșitul zilei vom transporta formele pe
cap, pe mână sau le vom rula pe podea. Sper să vă placă jocul cu forme și vă doresc o zi plăcută!”
Tranziţia între întâlnirea de dimineaţă şi intrarea copiilor în centrele de activitate pe care și le aleg, se
realizează prin recitarea ritmică a unor versuri. Copilul atins cu eșarfa trece la alt centru.
Înainte de timpul de masă, copiii vor avea timpul de mișcare, cu exerciții fizice, specifice dezvoltării
armonioase.
În timpul activității copiii vor cânta și vor juca, pentru relaxare, jocul muzical „Cercul” la timpul
planificat pentru tranziții sau oridecâteori se observă această nevoie.
Activitatea în centre:
La centrul Construcţii vor aşeza pe măsuțe bețișoare colorate din lemn și cartoane cu modelul formelor
geometrice. Copiii trebuie să așeze bețișoarele pe marginea formelor, respectând forma dată.
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La Ştiinţă vor asocia cât mai multe forme geometrice cu obiectele / jetoanele aflate pe măsuţe, apoi vor căuta
jucării / obiecte care au forma asemănătoare cu cea a formei geometrice.
Pe parcursul zilei, copiii vor „intra” în „Căsuța formelor geometrice” împreună cu Tibi, mascota care îi va
ajuta să se familiarizeze cu formele geometrice și să se împrietenească cu acestea, descoperindu-le peste tot în
mediul apropiat dar și cel depărtat. Tibi va fi alături de copii ajutându-i să construiască forme geometrice,
pregătindu-i astfel pe copii să recunoască mai ușor formele în timpul jocurilor și să le caracterizeze după formă,
culoare și mărime. Tibi îi va ajuta pe copii să rețină numele formelor geometrice și să cânte despre ele. Tot el
îi va încuraja pe copii să răspundă cerințelor jocului, să realizeze sarcini didactice ușoare dar și cu grad de
dificultate sporit, să lucreze individual sau în perechi, în grupuri mici sau împreună cu tot colectivul de copii,
prin metode de lucru accesibile vârstei mici a copiilor. La finalul zilei, Tibi va închide „Căsuța formelor
geometrice” și va păstra cheia ei până data viitoare când vor veni copiii și vor bate la ușă ca el să deschidă.
Tibi nu va pleca până cânu nu va răsplăti copiii cu bunătăți din cutia lui. Împreună, apoi, copiii și Tibi vor
mânca biscuiți cu forme geometrice cărora le vor pune nume distractive. Pentru activitatea copiilor, toți copiii
vor fi recompensați cu buline colorate pe care le voi lipi în bărcuțele fiecăruia (e vorba despre bărcuțele cu
performanțe).
DEMERSUL DIDACTIC
NR. EVENIMENT
CRT. DIDACTIC

1.

Moment
organizatoric

CONŢINUTUL ŞTIINTIFIC

METODE ŞI EVALUARE
PROCEDEE (INSTRUMENTE
INDICATORI)

Se vor asigura condiţiile necesare
pentru desfăşurarea optimă a
activităţii: mobilierul, materialele etc.
Mijloacele de învăţământ vor fi
distribuite în fiecare sector.
ADPÎNTÂLNIREA
DIMINEAŢĂ

ŞI

Observarea capacităţii
de exprimare orală
Analiza
răspunsurilor

DE

SALUTUL: Cântec „Salut! Salut!
Salut și ce mai faci?” Copiii spun, pe Conversaţia
rând ce fac și cum se simt azi.
PREZENŢA: Se vor consemna copiii
absenţi din ziua respectivă. Jocul Jocul
„Cubul culorilor” ne va ajuta în timpul
prezenței.
MEDIEREA CONFLICTELOR
(atunci când este cazul)
Exercițiul

Medierea conflictelor
(Găsirea unei soluţii
optime
în
vederea
aplanării
conflictelor
care pot apărea între
copii.

CALENDARUL NATURII: Se vor
folosi
imagini
caracteristice
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fenomenelor meteorologice, pentru a
ilustra caracteristicile vremii din ziua
respectivă. Acestea se vor așeza pe
perete, în buzunarele din calendar.
Se vor cânta cântecele „Zilele
săptămânii” / „Cum este vremea la Jocul
noi?”

2.

3.

4.

RECITARE RITMICĂ:
”Cu eșarfa colorată, eu te voi atinge-n
TRANZIŢIE
dată!”
Copiii stau în cerc. Educatoarea se
plimbă pe lângă copii și îi atinge cu o
eșarfă. Copiii atinși cu eșarfa trec la
sectorul dorit.
Se va realiza prin apariția mascotei
Captarea
Tibi, care aduce cu el o cheie. Cu
atenţiei
această cheie, el va deschide „Căsuța
formelor geometrice” unde este
așezată o cutie. În această cutie Tibi
are multe materiale pentru activitate.
Copiii vor fi provocați să privească
materialele. Astfel, ei vor găsi multe
forme: unele sunt forme geometrice,
altele sunt forme pe care le întâlnesc
copiii zilnic, în jur.
Voi anunţa copiii tema zilei.
Anunţarea
„În fiecare zi şi pretutindeni în
temei
şi viaţa noastră, întâlnim formele
enunţarea
geometrice, le regăsim – ca formă, în
obiectivelor
diferite obiecte. Împreună cu Tibi ne
vom juca cu multe forme, încercând să
le recunoaștem, să vedem unde s-au
ascuns, unde e căsuța lor preferată, să
le recunoaștem după poză și la
sfârșitul zilei vom transporta formele
pe cap, pe mână sau le vom rula pe
podea. Va trebui să fim atenţi şi să
rezolvăm toate probele pe care le vom
primi azi în activitatea noastră. La
sfârşitul zilei, vom vedea cât este de
important să recunoaştem și să
folosim formele geometrice”
Se realizează intuirea mijloacelor
Dirijarea
de învăţământ de la fiecare centru de
învățării
activitate.
Prezentarea va fi însoţită de
explicaţiile necesare, referitoare la
sarcinile de rezolvat, specificul unor

Evaluare frontală
individuală

și

Evaluare frontală
individuală

și

Jocul

Surpriza
Conversaţia

Observarea
comportamentului
copiilor: spiritul de
observaţie şi analiza,
interesul
manifestat
pentru
materialul
surpriză

Explicaţia
Evaluare frontală
individuală

și

Conversaţia

Explicaţia
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ALA I + ADE

materiale şi rezultatele pe care
așteptăm să le obţinem.
ALA 1
Ştiinţă: ,,CAUTĂ FORMELE GEOMETRICE!”
Exerciţiul
Copiii aleg și grupează pe măsuță
obiecte / jetoane care au aceeași formă
geometrică,
asociază
formele
geometrice: cerc, pătrat, triunghi cu un
obiect asemănător din mediul
ambient.

Observarea modului de
lucru al copiilor
Observarea gradului de
participare al copiilor la
activitate
şi
de
îndeplinire a sarcinilor

Construcţii: „CONSTRUIM FORME
DIN BEȚIȘOARE COLORATE”
Copiii construiesc prin alăturarea,
îmbinarea, suprapunerea bețișoarelor, Exerciţiul
formele cerute în modelul de carton;
TRANZIȚIE

„Cercul” - Cântec și joc muzical
Prinși de mâini, copiii cântă:
„Facem cercul mic, mic, mic, mare,
mare mare, sus și jos, mai rotund, Jocul
țopăind, tot sărind etc.”
ADE - DŞ - MATEMATICĂ
„JOCUL FORMELOR” JOC LOGIC
Sarcina didactică: recunoșterea și
denumirea formelor geometrice: cerc,
pătrat, triunghi și a însușirilor
acestora.
Regulile jocului: Fiecare copil
denumește piesa aleasă, o descrie cu
ajutorul însușirilor lor: culoare,
mărime, corectează prin ridicarea unei
palete roșii sau verzi afirmațiile
educatoarei, așează corect piesele
solicitate de către educatoare, în cele
două cercuri de pe covor și în
intersecția acestora.
Copiii care au răspuns corect vor
plimba forma geometrică pe cap sau
pe mână căteva secunde, până când
Tibi spune „Destul! Forma e
mulțumită!”
Elemente de joc: surpriza, mânuirea
formelor geometrice, jocul, aplauzele;
Etapa I: recunoaşterea formelor
geometrice, denumirea lor;

Evaluarea capacității de
a coopera
Evaluarea capacității de
a identifica aserțiunile

Trierea
aserţiunilor

Diagram
Venn

Evaluarea capacității de
a recunoaște formele
geometrice

Respectarea regulilor de
joc

192

Etapa a II-a: descrierea însuşirilor
formelor geometrice;
Exerciţiul
Etapa a III-a: selectarea afirmaţiilor
false de cele adevărate;
Observaţia
Etapa a IV-a: jocul logic „Jocul
formelor”
Explicația
Se va realiza un joc de probă, după
care se trece la desfășurarea propriuzisă a jocului.
Exerciţiul
5.

6.

7.

Obţinerea
performanţei

Se vor complica sarcinile jocului:
Varianta 1- „Așează-mă la căsuța
mea!”
ADE - DȘ
Se cere copiilor să ia toate formele
de pe măsuță și să le așeze pe podea,
într-o formă mai mare care seamănă
cu forma pe care o are în mână fiecare.
Varianta 2 - „Așează-mă lângă frații
mei!”
Se cere copiilor să așeze pe un
panou din fetru, cu forme geometrice,
fiecare formă lângă perechea ei.
Varianta 3 - „Ce formă a dispărut?”
Se cere copiilor să privească
panoul din fetru cu forme geometrice
câteva minute, apoi își vor astupa
ochii până când educatoarea va lua o
formă de pe panou. La semnalul
educatoarei, copiii deschid ochii și
trebuie să spună ce formă a dispărut.
Cine a ghicit poate ascunde o formă de
pe panou în runda următoare.
Asigurarea
Copiii se vor grupa în perechi,
retenției și a discutând despre o formă geometrică
transferului
pe care unul dintre ei o alege
(procedeul „mâna oarbă”). Apoi,
copiii își vor da sarcini unul altuia: de
a transporta forma geometrică pe
mână sau pe cap de la un punct stabilit
la altul.
TRANZIȚIE
„Cercul” - Cântec și joc muzical
Evaluarea
performanţei
ADE+ALA I

Evaluare frontală și
individuală
Explicaţia
Brainstorming

Observarea capacității
de a
se implica în
diferite variante de joc și
de a respecta regulile de
joc

Exerciţiul

Jocul

Lucrul
perechi

Jocul

în Observarea modului de
lucru
în perechi

Evaluare frontală
individuală

La fiecare sector de activitate dar și
la jocul logic, toți copiii vor trece pe
rând pe la panoul din fetru și trebuie să
privească lucrările realizate de colegi Turul galeriei
și să spună dacă e realizat corect sau
Analiza
nu. Se vor aplauda lucrările corecte. Aplauze
activității
Astfel se va face aprecierea propriilor

și

produselor
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ALA II

8.

lucrări şi ale celorlalţi copii dar și
identificarea unor noi posibilități de
realizare a lucrărilor.
Se anunță jocul pe care-l vom
desfășura la finalul activității; se
prezintă regulile fiecărui joc şi Explicaţia
sarcinile aferente.
Joc de îndemânare / mișcare ,,Rostogolește cercuri!”- copiii
stau aşezaţi față în față, în perechi, la Conversaţia
o distanță de aproximativ 2 metri unul
de celălalt. Ei trebuie să rostogolească
cercuri de diferite mărimi pe covor, de
la unul la altul. La final toți copiii care
au reușit să realizeze sarcina pot Jocul
schimba cercurile între ei cum doresc
și să le rostogolească la partenerul pe
care și-l aleg singuri.
Elemente de joc: mişcarea,
cooperarea, jocul în perechi.
Se explică regulile și sarcinile
jocului apoi se demonstrează jocul de
către educatoare. Se execută jocul de
probă și apoi jocul propriu-zis de către
fiecare copil.
Se fac aprecieri asupra gradului de
participare al copiilor în joc, asupra
respectării regulilor de joc și asupra
comportamentului
individual
şi
colectiv al copiilor.
Conversaţia

TRANZIȚIE

„Cercul” - Cântec și joc muzical

Încheierea
activităţii

Cu ajutorul mascotei Tibi, se vor
face aprecieri verbale, generale și
individuale asupra modului în care au
participat copiii la activitate şi au
realizat sarcinile prevăzute în fiecare
centru de activitate.
Copiii primesc stimulente (buline Conversaţia
și biscuiți în forme geometrice) apoi
vor sta la masă cu Tibi și se vor distra,
punând nume biscuiților care au forme
geometrice.

Jocul

Observarea
comportamentului
copiilor

Observarea modului în
care copiii respectă
regulile jocului

Analiza modului de
implicare
în
joc,
respectarea
regulilor,
executarea corectă a
jocului
Evaluare frontală și
individuală

Evaluare frontală
individuală

și

BIBLOGRAFIE:
„Curriculum pentru învăţământul preşcolar”,m.ed.c.t., 2008
Ghid metodic: „metode interactive de grup”, ed. Arves.
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Mihaela Păiși Lăzărescu, Liliana Ezechil, Laborator Prescolar,Ghid Metodologic, București, 2002;
Laurenția Culea, Angela Sesovici, Filofteia Grama, Mioara Pletea, Daniela Ionescu, Nicoleta Anghel,
Activitatea Integrată Din Grădiniţă, Editura Didactica Publishing House, 2008;

Metode nonformale in educatia elevilor
prof. Luminita MIHOC - Colegiul National « Mihai Eminescu » Petrosani
« Natura ne aseamăna. Educaţia ne deosebeşte. »

Ne preocupam zilnic de educatia copiilor nostri. Le suntem alaturi, colaboram cu scoala si avem o
comunicare buna, ii indrumam spre activitati extra-scolare care sa le completeze in mod armonios dezvoltarea
personala. Dar viitorul se lasa intotdeauna asteptat, iar intre timp ne putem da seama ca generatiile se schimba
si metodele traditionale de invatare nu mai sunt sificiente.
In acest context, specialistii in educatie se intreaba cum reuseste actualul sistem de invatamant
romanesc sa pregateasca noile generatii de copii pentru piata muncii. Ce cunostinte trebuie ei sa acumuleze in
anii de scoala? Ce abilitati e recomandat sa le dezvolte scoala si familia, intr-o colaborare fructuoasa si eficienta
pentru copiii nostri.
Folosind metode de invatare moderne, interactive, adaptate deschiderii lor catre digital, elevii vor avea
o placere reala in a acumula cunostinte noi. Metodele non-formale sau moderne au ca scop incurajarea
curiozitatii naturale a omului fata de cunoastere si dezvoltarea motivatiei. In pricipal, aceste metode urmeaza
conceptul simplu al jocului. Jocul- care ne este familiar inca din perioada copilariei poate fi si o buna metoda
de invatare ce imbina ludicului cu educatia pentru a incuraja o atitudine pozitiva a copiilor in raport cu scoala :
„Jocul isi gaseste locul in orice lectie. Elementele de joc se afla presarate si imbinate printre elementele de
invatare pentru a face invatarea mai placuta si a elimina oboseala. De multe ori elevii mei constata cu regret
cat de repede trec orele de curs cand activitatile de invatare contin elemente ludice, care sunt preferatele lor“,
declara Iuliana Dragan, specialist Intuitext in educatie si profesor pentru invatamantul primar.
In aceste conditii, noi, cadrele didactice trebuie să eliminăm conservatorismul, care încă ne mai
încearcă, și să privim înainte spre metode interactive de predare, specifice erei digitale. Astfel, materialele ne
sunt puse la dispozitie fie ca vorbim de materiale digitale, fie ca vorbim de suport scris precum manuale de
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specialitate cu exemple de actvitati moderne/ educatie non-formala sau chiar activitati si programe ce sustin
invatarea prin experienta precum Erasmus+, EVS etc. : „Manualele alternative au făcut pasul cel mare spre o
educație modernă, spre lecții în care activitatea tradițională este completată cu materiale în format digital.
Educația în școală nu se mai poate face doar cu tabla, creta și o planșă didactică.”
In concluzie, educatia nonformala este accesibila tuturor, este caracterizata de adaptabilitate, nu impune
restrictii sau conditionari. Ea pur si simplu ofera noi perspective si oportunitati pe plan personal, cat si
profesional. Este utila in nenumarate domenii, si ajuta la completarea golurilor din programa scolara.

Consilierea scolara si lucrul cu familiile
Prof.MAIER Anca C.N.,,Mihai Eminescu ‘’ Petroșani

Motivaţia pentru implicarea familiei în procesul consilierii şcolare este dată de impactul pe care întregul
sistem familial îl are asupra elevului. Dinamica familiei se răsfrânge direct asupra comportamentului general
al elevului afectând în mod special dimensiunile: emoţională, socială şi şcolară. Comportamentul unui elev
poate fi înţeles numai în contextul mai larg al interacţiunilor familiale. Teoria sistemelor oferă, în acest sens,
un bun reper teoretic.
Asocierea terapiei familiale procesului de consiliere şcolară, este recomandată de diferiţi autori, din
diverse raţiuni. Astfel Goldenberg I. şi Goldenberg H. (1988) susţin că intervenţia familială, în special în
familiile disfuncţionale, constituie cea mai eficientă metodă de schimbare a comportamentului elevului şi de
ajutare a acesteia (a familiei) să dobândească / redobândească abilităţi de coping. Amatea E. şi Brown B.
(1995) au constatat că, de obicei, personalul şcolar nu valorifică, în suficientă măsură, resursele familiale pentru
a determina schimbări în comportamentul şi atitudinile elevilor. Pe scurt, principalele motive care întemeiază
asocierea terapiei familiale procesului de consiliere şcolară sunt:


se realizează o mai bună comunicare şi coordonare între adulţii semnificativi pentru elev;



consilierul şcolar poate deveni avocatul elevului, ajutând părinţii (şi profesorii) să-i înţeleagă
comportamentul şi motivaţiile;



creşterea eficacităţii consilierii practicate în şcoală (datorată şi asocierii cu terapia familială),
vizibilă şi măsurabilă prin evaluarea schimbărilor elevului şi a familiei sale.
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Rămâne o problemă deschisă modalitatea prin care consilierul şcolar recurge la terapia familială:se
poate realiza, la recomandarea consilierului şcolar, în afara şcolii de către un terapeut care deţine o calificare
specială în acest domeniu (această modalitate ridică probleme financiare pentru familii);consilierul şcolar
recomandă agenţii (organizaţii neguvernamentale) care au programe de terapie familială oferite
gratuit;consilierul şcolar lucrerază cu familia beneficiind de supervizarea unui terapeut; consilierul şcolar
abordează el însuşi familia dezvoltând un program de intervenţie limitat la centrarea pe sarcină şi rezolvarea
de probleme (fără a avea scopuri terapeutice);combinaţii ale acestor modalităţi.
Trebuie reţinut că indiferent de modalitatea adoptată, propunerea unei familii pentru terapie / consiliere
este o chestiune delicată. Chiar dacă, sub nici o formă, consilierul şcolar nu aduce acuzaţii familiei, părinţii
intuiesc că participând la un astfel de proces, se va afla că au o contribuţie la generarea problemelor copilului,
şi nu doresc să se expună acestui risc. Consilierii îşi vor folosi, de aceea, cele mai bune abilităţi de care dispun
pentru a convinge părinţii că terapia/ consilierea familiei este cea mai bună opţiune pentru a-şi ajuta copilul.
Propunerea unei familii pentru intervenţie se realizează după un anumit pattern:
strângerea informaţiilor despre copil, familie şi situaţie;evaluarea informaţiilor şi luarea deciziei pentru
propunerea terapiei / consilieriiavansarea propunerii asistarea pentru înscrierea în programul terapeutic / de
consiliere asigurarea suportului continuu pentru familie şi menţinerea legăturii între terapeut şi şcoală.
Înainte de a decide dacă familia are nevoie de ajutor, prin includerea într-o relaţie terapeutică sau de
consiliere, consilierul şcolar trebuie să construiască un sistem de relaţii cu diferiţii membri ai familiei pentru a
putea culege informaţiile necesare evaluării situaţiei.
Evaluarea situaţiei familiale se realizează prin raportarea la anumite criterii şi / sau scale de evaluare
care permit aprecierea caracterului ei funcţional sau disfuncţional.

Integrarea tinerilor pe piata muncii in context european
Prof. MALAGEANU Mihaela - Scoala Gimnaziala Nr.3 Lupeni
Tinerii care nu au experienta au asteptari salariale medii care se ridica la 300 de euro si cresc pana
aproape de 500 de euro in jurul a trei ani de experienta. Piata muncii este foarte dinamica iar loialitatea este
relativ scazuta. In multe cazuri, formarea universitara este neglijata in detrimentul oportunitatilor din piata.
Investeşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 2. “Corelarea învătării pe tot parcursul vietii cu
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piata muncii” Domeniul major de interventie: 2.1. „Tranzitia de la şcoală la o viată activă” Titlul proiectului:
“Ai dreptul la o carieră de succes! Stagii de practica pentru profesiile din domeniul juridic” Cod Contract:
POSDRU/161/2.1/G/139716 In Romania, cele mai vanate functii sunt in IT, marketing, vanzari, resurse umane
si proiectare/design.
Din perspectiva relevantei invatamantului superior la cerintele pietei muncii pot fi mentionate
urmatoarele dificultati:
• Sistemul nu este corelat cu nevoile unei piete a muncii dinamice;
• Absenta unor echivalari clare intre formarea universitara si criteriile (formale si bazate pe competente) de pe
piata muncii;
• Absenta unor studii si analize sistematice privind corelatia existenta intre oferta de formare universitara si
cerintele pietei muncii, atat sub aspect cantitativ (cifra de scolarizare nu este fundamentata pe o analiza a
evolutiei cererii de munca), cat si structural (pe domenii si niveluri de calificare);
• Utilizarea unor pachete educationale inguste (peste 270 de specializari) a determinat numeroase paralelisme,
nefolosirea optima a resurselor financiare, dificultati in definirea adecvata anormelor didactice si a ingreunat
insertia adecvata a absolventilor pe piata muncii;
• Inconsistente in dezvoltarea unei strategii de consolidare a parteneriatului cu mediul economic si social.
Parteneriatele cu comunitatea de afaceri sunt insuficient dezvoltate. Anual, pentru absolventii de
invatamant superior, la nivel national, sunt disponibile, aproximativ, 1.000 de locuri de munca. Numarul
cererilor este cuprins insa, tot la nivel national, intre 100.000 si 120.000. Situatia este si mai grava in ceea ce
priveste numarul absolventilor clasei a XII-a: numai in Bucuresti sunt, aproximativ, 20.000, plus inca 60.000
in localitatile din tara. Asadar, in total, este vorba de aproape 200.000 de tineri absolventi care au nevoie de
locuri de munca. Potrivit unor estimari neoficiale, aproape 90% dintre absolventi isi gasesc de lucru prin „forte
proprii“. Tot raman, insa, anual, 20.000 de tineri care nu au nici o sansa sa se angajeze. (Tot) „in strainatate e
mai bine !” – alarmanta convingere a multor tineri.
Dupa integrarea in UE, un pericol pe piata muncii il constituie migrarea fortei de munca bine pregatite.
Astfel, una din patru persoane (respectiv, 27%) ia in considerare cautarea unui loc de munca in strainatate in
urmatorii trei ani. Mai mult decat atat, doar 21% dintre tineri cred ca se pot realiza mai usor in Romania, decat
in strainatate. Integrarea in UE si politicile Guvernului de a atrage angajati duc la cresterea optiunilor tinerilor
catre angajatorii institutionali facand, astfel, si mai acerba lupta pentru talente. Investeşte în oameni! Proiect
cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 – 2013 Axa prioritară: 2. “Corelarea învătării pe tot parcursul vietii cu piata muncii” Domeniul major de
interventie: 2.1. „Tranzitia de la şcoală la o viată activă” Titlul proiectului: “Ai dreptul la o carieră de succes!
Stagii de practica pentru profesiile din domeniul juridic” Cod Contract: POSDRU/161/2.1/G/139716 Mirajul
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muncii in strainatate afecteaza, aproximativ, un sfert dintre tinerii profesionisti. In general, acestia considera
ca au mai multe oportunitati in afara decat in Romania.
Lucratorii migranti sunt, de regula, tineri, intre 18 – 40 ani, cu potential de munca ridicat. O analiza a
datelor culese in anchetele « Romania urbana » si « Eurobarometrul rural » ale Fundatiei pentru o Societate
Deschisa a relevat faptul ca: „40% dintre romanii sub 25 de ani doresc sa emigreze”, respectiv: „urban - 35,88
% si rural - 46,55%”. Daca luam in considerare numarul de contracte legale, un roman din opt lucreaza in alte
state decat Romania. Oficiul pentru Migratia Fortei de Munca a intermediat contracte de munca, intre anii 2002
si 2005, pentru 110.098 persoane, in tari ca Germania, Spania, Elvetia, Qatar, Statele Unite si Ungaria. La
aceasta cifra se mai adauga numarul celor, aproximativ, 8.000 de romani care au plecat la munca prin
intermediul agentiilor private. Neoficial, numarul total al celor care lucreaza in strainatate este de peste 4
milioane.
Efectele exportului de capital uman, ale miscarii migratorii externe sunt multiple: efectul pozitiv nu se
echilibreaza cu cel negativ. De aceea, firesc, apar deopotriva castigatori la scara macrosociala si individuala si
perdanti. Migratia temporara legala se refera la cei ce se deplaseaza pe teritoriul unei tari din UE pe o perioada
delimitata de timp (de la cateva luni la cativa ani):
• studenti din Europa Centrala si de Est (Romania) care merg la studii in tarile Uniunii Europene si care ulterior
se vor intoarce (cel putin o parte din ei) in tarile lor de origine;
• lucratori din Europa Centrala si de Est (Romania) care pleaca sa munceasca cu contracte de munca incheiate
pe baza acordurilor bilaterale dintre state.
Statele membre UE din centrul si estul Europei au cea mai bogata oferta de locuri de munca pentru romani.
(De exemplu, din cele 255 de locuri de munca vacante oferite romanilor de Republica Ceha, jumatate erau
pentru ingineri IT, respectiv sistem de operare Windows).
Populatia Romaniei a scazut cu un milion in perioada 1992-2005 si continua sa scada. Aceasta tendinta
este determinata de fertilitatea scazuta (1,3 copii la o femeie - in loc de 2,1- care ar asigura inlocuirea populatiei)
si de migratia externa mare (aproximativ doua milioane de romani se afla legal in strainatate, dar numarul celor
plecati ilegal este necunoscut). Solutii pentru stoparea declinului demografic national si a exodului tinerilor
din tara noastra : ⇒ reformarea sistemului de sanatate, de educatie si de asigurari sociale, astfel incat sa se
incurajeze natalitatea, scolarizarea si incadrarea pe piata muncii din Romania; ⇒ atenuarea, pe cat posibil, a
efectelor nefavorabile in planul pietei muncii nationale – destructurare a ofertei de forta de munca si necorelare
cu cererea pietei nationale; in medie un nivel mai scazut de educatie si pregatire profesionala a fortei de munca
prezente pe piata muncii comparativ cu structura absolventilor din sistemul de educatie initiala, si,
complementar un potential creativ mai redus, nesiguranta a ocuparii, cresterea insecuritatii locului de munca;
performante productive relativ mai modeste; ⇒ cresterea numarului de salariati (care constituie o posibilitate
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deschisa indeosebi tinerilor). (Scaderea numarului de salariati este cauzata de migratia externa ridicata in randul
adultilor de varsta productiva si de munca la negru.
Desi populatia activa numara 10,5 milioane, doar 4,5 milioane contribuie la sistemul de asigurari
sociale. In timp, cei care lucreaza in economia gri vor atinge varsta pensiei si, fara sa fie asigurati, vor apela la
sistemul de asistenta sociala, solicitand din bani publici venitul minim garantat sau alte ajutoare sociale. Pentru
ca populatia activa va fi mai putin numeroasa, impozitele vor creste semnificativ). Investeşte în oameni! Proiect
cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 – 2013 Axa prioritară: 2. “Corelarea învătării pe tot parcursul vietii cu piata muncii” Domeniul major de
interventie: 2.1. „Tranzitia de la şcoală la o viată activă” Titlul proiectului: “Ai dreptul la o carieră de succes!
Stagii de practica pentru profesiile din domeniul juridic” Cod Contract: POSDRU/161/2.1/G/139716 Problema
formarii profesionale continue este importanta pentru sustinerea transformarii fortei de munca, fiind principalul
instrument prin care aceasta se poate adapta la noi cerinte, facilitand astfel mobilitatea intre diferite sectoare
de activitate.
Potrivit rezultatelor anchetei AMIGO, realizata de Institutul National de Statistica, la nivelul anului
2007 numai 4% dintre persoanele care au urmat o forma de instruire in ultimele 4 saptamani in sistemul national
de educatie au participat la cursuri de calificare/recalificare prin intermediul agentiilor publice sau private de
ocupare a fortei de munca. Participarea la astfel de programe de formare este in scadere fata de anul anterior
(aceeasi perioada), cand a inregistrat 4,8%. Ponderea adultilor in varsta de 25-64 de ani care au urmat aceste
cursuri este, insa, si mai scazuta reprezentand numai 23,6% din totalul participantilor, restul fiind tineri din
grupa de varsta 15-24 de ani. Toate aceste procente ne conduc la concluzia ca in tara noastra este necesara ”o
schimbare a mentalitatii in ceea ce priveste formarea profesionala, in sensul cresterii gradului de constientizare
cu privire la importanta invatarii continue, a gradului de motivare pentru largirea cunostintelor si dezvoltarea
competentelor persoanelor. ”
De asemenea, diferente semnificative apar, pe de o parte, intre mediul urban si rural, in defavoarea
mediului rural (doar 20 mii persoane, fata de 116 mii in mediul urban), iar, pe de alta parte, intre sexe, numarul
femeilor care participa la astfel de cursuri fiind de 84.000 fata de 71.000 barbati. Conform Raportului Progress
Towards Lisbon Objectives in Education and Training, Commission of the European Communities (2008),
exista mari diferente in ceea ce priveste participarea adultilor la educatie si formare intre statele membre ale
UE: tarile scandinave si Marea Britanie inregistreaza cele mai inalte rate de participare (peste 20%), in timp ce
in Bulgaria, Grecia si Romania aceste rate sunt in jur de 2%, de peste patru ori mai reduse in comparatie cu
media UE. In sens larg, formarea profesionala consta in ”orice forma de invatamant care pregateste o calificare
pentru o profesie, o meserie sau o slujba specifica sau care confera o aptitudine particulara in exercitarea lor,
indiferent de varsta sau de nivelul formarii, si chiar daca programul de invatamant include o parte de educatie
generala”.
200

Inovație și creativitate în procesul educativ
Prof. MALAGEANU Victor - Şcoala Gimnazială Nr.3, Lupeni
Creativitatea reprezintă vârful construcţiei psihologice a individului. Ea nu este o realizare
supraadăugată în sistemului psihic uman, ci este rezultatul organizării optime a unor factori de personalitate
foarte diferiţi: cognitivi, afectivi, motivaţionali, aptitudinali şi atitudinali. Cu alte cuvinte, creativitatea este o
rezultantă a funcţionării întregii personalităţi.
Înainte de a vorbi despre creativitate, se impune necesitatea clarificării termenului.De-a lungul
timpului, acest concept a fost folosit destul de rar. S-a identificat cu dotaţia, talentul, aptitudinea, imaginaţia,
genialitatea. Nici în prezent nu poate fi vorba de o definiţie unanim acceptată.
În concluzie, e greu de avansat o definţie unanim acceptată.Având în vedere caracterul foarte complex
al creativităţii şi, luând în considerare principalele dimensiuni ale acesteia, putem avansa o posibilă definiţie,
înţeleasă ca ,,un proces de însuşiri şi aptitudini psihice care, în condiţii favorabile, generează produse noi şi de
valoare pentru societate”
Aşadar, la şcolarul mic nu se poate vorbi de creativitate, dacă o evaluăm după criteriile de validare ale
actului creator. Creativitatea ca act finalizat într-un produs de mare originalitate este valabilă doar pentru
cazurile de copii excepţionali.
Creativitatea copilului trebuie privită diferit de cea autentică.Produsul realizat de copil este nou şi
valoros pentru el şi beneficiază de atributul originalităţii.Preşcolarii şi şcolarii mici au o creativitate naivă,
graţie fie imaginaţiei bogate, fie curiozităţii, plăcerii de a fabula, spontaneităţii specifice vârstei.Cu cât se oferă
mai mult posibilitatea copilului de a fi spontan şi independent, cu atât şansele ca acesta să devină o persoană
creativă ,cresc.
Prin urmare, dascălii sunt nu numai îndreptăţiţi ci chiar obligaţi să educe creativitatea specifică a
copiilor. Cred cu toată convingerea în existenţa atitudinii pozitive a acestora faţă de educarea creativităţii, chiar
dacă cercetările realizate de UNESCO relevă faptul că cadrele didactice se numără printre profesioniştii care
se opun noului cu mai mare înverşunare decât specialiştii din alte domenii.
În şcolile româneşti, potenţialul elevilor trebuie dezvoltat în două sensuri:acumularea de informaţii ,
structuri, deprinderi, priceperi, competenţe, tehnici de învăţare şi aplicare a lor în cotidian şi dezvoltarea
potenţialului creator, a capacităţii de a formula şi rezolva probleme, cultivarea interesului faţă de domeniul
descoperirilor şi inovaţiilor.
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Practic, fiecare arie curriculară, activităţile extracurriculare ca şi cele extraşcolare oferă oportunităţi în
acest sens. Important este ca învăţătorul să aibă încredere în elevi, să le ofere ocazia de a-şi exprima punctul
de vedere, să-şi asume responsabilităţi, să încurajeze si să creadă în capacitatea de autorealizare a fiecăruia, să
aprecieze în mod deosebit individualitatea, să încurajeze şi să recompenseze creativitatea, să insiste pe
dezvoltarea motivaţei intrinseci. Şi, dacă învăţătorul alternează metodele tradiţionale cu cele moderne,
interactive, brainstorming-ul (metoda de eliberare a creativităţii) problematizarea, sinectica, colajul, metafora
şi alte metode ce conduc la dezvoltarea gândirii divergente, cu siguranţă rezultatele ar fi evidente. Important
este să nu ne fie teamă să experimentăm, să acceptăm noul şi să fim în primul rând noi inşine creativi. Educaţia
artistică reprezintă mijlocul de educare a creativităţii generale. Dezvoltând sensibilitatea şi receptivitatea
copilului pentru diverse materiale şi pentru particularităţile lor, pentru perceperea lumii înconjurătoare şi
corelarea fenomenelor percepute, copilul învaţă cu timpul să folosească acele aptitudini şi în alte domenii.
(apud. E. Landau, 1979, p. 99)
Mediul familial joacă şi el un rol foarte important, putând favoriza din fragedă copilărie dezvoltarea
creativităţii. Familia trebuie să atragă atenţia copiilor asupra tuturor fenomenelor, stimulând astfel propriile lor
observaţii, să le permită să vadă, să pipăie, să audă ce se petrece în jurul lor, deschizându-le astfel calea spre
mediul înconjurător.
Creativitatea elevilor din ciclul primar este o premiză esenţială şi necesară pentru activitatea de creaţie
autentică a omului matur, care reprezintă momentul final al unui lung proces de valorificare a resurselor
existente şi consolidate pe parcursul formării individului, în care şcoala are un rol hotărâtor.
Bibliografie:
Amabile T.,1977, ,,Creativitatea ca mod de viaţă”, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi Tehnică;
Aurel Clinciu, 2001 ,,Creativitatea”, Braşov, Ed.Universităţii Transilvania;
Landau, E., 1979 „Psihologia creativităţii“, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică;

Metode moderne de predare-învăţare a limbii şi literaturii române

Prof. MĂRGULESCU Marcela-Carmen - Colegiul Tehnic ,,General Gheorge Magheru”,
Târgu-Jiu
În procesul didactic al studierii limbii şi literaturii române în şcoală se întrebuinţează multe metode şi
procedee. Utilizarea acestor metode şi procedee trebuie să fie determinată de realizarea unei învăţări active,
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proces în care relaţia profesor-elev să stea sub semnul activizării elevilor, profesorul îndeplinind rolul unui
ghid competent şi abil care să-şi pună discipolii în situaţii concrete de învăţare.
Metodele de predare-învăţare utilizate în cadrul orelor de limba şi literatura română sunt multiple. În
alegerea metodei potrivite, profesorul trebuie să ţină seama că învăţarea pasivă, tradiţională nu mai poate
acoperi cerinţele educaţiei, deoarece multe aspecte promovate de învăţământul tradiţional nu-şi găsesc
întotdeauna acoperire în social.
Există voci ale pedagogilor care susţin că profesorul nu are nevoie de o clasificare a metodelor, ci de
un inventar cât mai bogat de metode şi procedee didactice din care să fie capabil să le aleagă pe cele adecvate
pentru a-şi realiza obiectivele pedagogice preconizate.
Dintre metodele moderne de predare-învăţare specifice limbii şi literaturii române amintim:
Explozia stelară (Starbursting) este o metodă nouă de dezvoltare a creativităţii, individuale şi de grup
similară brainstormingului, cu care însă nu se confundă deşi presupune organizarea clasei de elevi într-un
grup şi stimulează crearea de întrebări, aşa cum brainstormingul dezvoltă construcţia de idei pe idei.
Modul de desfăşurare este simplu: se scrie pe o foaie de hârtie, apoi se înşiră, în jurul conceptului cât mai multe
întrebări care au legătură cu el. Un punct de plecare îl constituie cele de tipul: Cine?, Ce?, De ce?, Când?,
Cum?, Din ce cauză?, care vor genera, ulterior, alte întrebări, unele chiar surprinzătoare.
Succesiunea etapelor este următoarea:
Propunerea problemei, a subiectului, a ideii care urmează a fi pusă în discuţie;
Organizarea clasei în grupuri, fiecare dintre acestea notând problema pe o foaie de hârtie;
Elaborarea în fiecare grup a unei liste cu întrebări diverse care au legătură cu problema de discutat;
Comunicarea rezultatelor muncii de grup;
Evidenţierea celor mai interesante întrebări şi aprecierea muncii în echipă.
În ceea ce priveşte didactica literaturii, este uşor de constatat că această metodă se poate aplica în orele
de familiarizare a elevului cu trăsăturile unui curent literar, dar poate fi la fel de bine folosită în orele de
receptare a textului narativ sau dramatic.
De exemplu, la clasa a X-a :
- Care sunt cauzele suferinţei personajului Ştefan Gheorghidiu din romanul subiectiv studiat? Imaginaţi-le sub
forma unor interogaţii care i-ar aparţine în situaţii-limită.
- Procedaţi la fel în cazul personajului feminin.
- Ce întrebări credeţi că ar sintetiza cel mai bine ,,procesul” interior al lui Ştefan Gheorghidiu?
La clasa a XII-a:
Enumeraţi întebările ale căror răspunsuri să ateste cunoaşterea romantismului.
Ce interogaţii ar exprima îndoielile lui Victor Petrini în urma experienţei carcerale ?
Imaginaţi-vă o serie de interogaţii care conduc instanţa auctorială în timpul procesului didactic.
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Psalmii lui Arghezi sunt rodul unei profunde suferinţe ontologice, determinate de inconsistenţa raporturilor
eului liric cu divinitatea. După lectura psalmilor, care credeţi că sunt interogaţiile adresate acesteia la care se
aşteaptă zadarnic un răspuns ?
Uşor de realizat, fără să necesite prea multe lămuriri şi fără a implica costuri suplimentare, starbusting
este metoda care ţine la distanţă inhibiţiile, reliefând curajul iniţiativei şi asumării responsabilităţii pentru
modul de a gândi şi a vedea şi simţi lucrurile. Ea permite şi facilitează participarea tuturor membrilor unui grup
şcolar la activitate, stimulând crearea de întrebări, găsirea soluţiilor optime, rezolvarea imediată a sarcinilor,
stimularea fiecărui participant la discuţie.
Jurnalul cu dublă intrare este o altă metodă folosită, prin care cititorii stabilesc o legătură strânsă
între text şi propria lor curiozitate şi experienţă. Reprezintă o tehnică de receptare şi interiorizare a textului, cu
un grad ridicat de implicare a elevului, transformându-l pe cititor într-un colaborator al autorului. Se realizează
pe coli de hârtie sau pe paginile unui caiet împărţite în două, pe verticală, cuprinde în stânga paginii pasajele
din text care li se par mai importante elevilor, o imagine care i-a impresionat amintindu-le de propria
experienţă, iar în dreapta paginii propriile comentarii asupra lor, fie că sunt de acord sau nu cu autorul, motivul
alegerii fragmentului, întrebările pe care le au în legătură cu el. Constituie un sprijin eficient pentru selectarea
paragrafelor şi interpretarea lor, mai ales pentru faptul că se lucrează simultan. Pornind de la termeni- cheie se
reia lucrul în perechi, comparându-se predicţiile şi scoţând în evidenţă similitudinile, apropierile de textul citit
sau opozabilitatea acestora. Sunt interesante de urmărit atitudinea pe care o au elevii faţă de text, apelul la
propria experienţă în formularea predicţiilor şi interpretarea cuvintelor-cheie, nivelul creativităţii şi capacitatea
imaginativă. Şi profesorul şi elevul au la dispoziţie 20 de minute pentru lectură şi notiţe, deoarece ei lucrează
în acelaşi timp. Profesorul poate utiliza o serie de întrebări care să le ghideze notaţiile şi, implicit procesul de
gândire critică : Ce vi s-a părut semnificativ ? De ce ? Ce gânduri ţi-a provocat ? Cum v-a făcut acest aspect
să vă simţiţi ? Aveţi aceeaşi concepţie ca autorul textului ?etc. După lucrul individual, elevii se grupează şi
împărtăşesc propriile opinii celorlalţi membri ai grupului.Şi profesorul va citi unul sau două dintre comentariile
sale, comportându-se ca un simplu cititor, iar intervenţia să fie redactatată în termeni obişnuiţi, încurajându-i
astfel pe elevi. Pornind de la comentariile făcute, vor fi adresate câteva întrebări generale, determinându-i pe
elevi să gândească asupra textului.
De exemplu:
Întrebări despre semnificaţii (La ce v-aţi gândit în timp ce citeaţi? Care este mesajul acestui text? Ce întrebări
rămân fără răspuns?)
Întrebări despre arta autorului (Cum v-a captat atenţia? Cum a dezvoltat autorul ideile importante? Cum au fost
evidenţiate informaţiile importante?)
Metoda jurnalului dublu poate fi utilizată în etapa de realizare a sensului şi în cea de reflecţie asupra oricărui
aspect literar care vizează atât conţinutul informaţional, cât şi trezirea unor stări afective intense, pe care elevii
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trebuie să le explice. Aşadar, jurnalul dublu poate fi ţinut de elevi în paralel cu lectura unor secvenţe-cheie din
operele de studiat (orice text epic sau dramatic).
Referinţe
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Ilie, E., Didactica literaturii române, Ediţia a II-a, Editura Polirom, Iaşi, 2008
Jinga, I., Manual de pedagogie, Editura All, Bucureşti, 2001
Pavelescu, M., Metodica predării limbii şi literaturii române. Ghid pentru susţinerea examenului de
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Cerințe actuale în managementul clasei
Prof. MARIOANE Cristiana Maria - Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Petroşani
Prof. JOSAN Diana Mihaela - Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Petroşani
La clasă, profesorul nu realizează numai predarea-învăţarea-evaluarea, ci şi relaţionează cu elevii,
influenţându-le comportamentul de învăţare, intervine în direcţionarea evoluţiei lor generale.
Fiind figura centrală pentru elevi, profesorul capătă şi alte roluri de influenţare educativă. Astfel el
îşi adaugă noi comportamente în activitatea cu clasa:
planifică activităţile, determină sarcinile pe variate niveluri, îşi structurează
conţinuturile, îşi programează acţiunile;
organizează activităţile clasei, determină climatul specific de muncă;
comunică informaţii variate;
conduce activitatea desfăşurată în clasă, după normativitatea specifică;
coordonează activităţile, sincronizează realizarea obiectivelor, armonizează stilurile şi ritmurile, încheagă
colectivul, previne influenţele negative;
îndrumă elevii în. cunoaştere, în activitate;
motivează elevii prin echilibrul stimulare/sancţionare;
consiliază elevii pe problemele specifice vârstei şi individuale;
controlează evoluţia elevilor în raport cu obiectivele;
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apreciază, evaluează atingerea performanţelor, standardelor date, formulează judecăţi
de valoare.
Prin aceste comportamente, profesorul influenţează managerial activitatea instructiv -educativă,
dar nu confundă cele două planuri de acţiune.
Managementul clasei se diferenţiază de managementul şcolii sau a altor medii educaţionale
prin

specificul

relaţiilor profesor-elevi,

în

scopul

formării - dezvoltării personalităţii acestora,

concomitent cu problemele ei pedagogice, metodologice. Această abordare este argumentată prin:
argumente organizaţionale. Grupul-clasă are dimensiunile unei organizaţii, pentru că acţionează după norme
şi criterii de asociere organizată, are scopuri şi obiective comune, sarcinile de rezolvat sunt distribuite şi
în comun şi diferenţiat, fiecare elev îndeplineşte roluri comune, dar şi individualizate, la nivelul clasei se
constituie o anume comunicare şi un sistem informaţional, are un timp raţionalizat, utilizează în comun
anumite resurse, satisface tendinţa naturală de asociere, facilitează constituirea unei mentalităţi comune şi o
notă specifică a clasei (sintalitate); argumente epistemice (de cunoaştere)
Noile metodologii în cunoaşterea (epistemologia) ştiinţifică actuală arată că este nevoie de cooperare,
comunicare pentru a se realiza atributele ei actuale: abordarea globalistă, interdisciplinară, calitativă,
constructivizată, apropierea de realitatea aplicării ei practice; argumente istorice.
Evoluţia sensului unor termeni de bază arată adâncirea studiului problemelor manageriale: „şcoală" (de
la sensul de „odihnă prin muncă", răgaz, la cel de instituţie cu funcţiuni specifice"), „profesor" (de la lat.
„profiteri, professum" - a vorbi în faţa cuiva, a face profesie de credinţă, a declara în mod public, la practicarea
funcţiei de educator a altora).
în ambele cazuri, s-au aprofundat funcţiile specifice (luarea de decizii, planificare,organizare, dirijare,
coordonare, îndrumare, evaluare, reglare), pentru realizarea eficientă a obiectivelor, activităţilor.
Istoria pedagogiei dezvoltă tocmai evoluţia acestor idei, confruntarea diferitelor teorii şi sisteme educaţionale
care au îmbunătăţit şi abordarea managerială a problemelor pedagogice;
argumente sociologice. Realizarea educaţiei se bazează şi pe antrenarea relaţiilor
reciproce profesor - elevi, elevi - elevi, elevi - şcoală, elevi - clasă, grup.
Mediul social al clasei, motivarea socială a învăţării, climatul de muncă, tipurile de relaţii interpersonale
influenţează planificarea, organizarea, realizarea educaţiei.
Rezultatele învăţării sunt dependente şi de performanţele grupului, de echilibrarea obiectivelor formării
(cunoştinţe-atitudini-motivaţii-comportamente-reprezentări sociale), de climatul psihosocial al clasei, de modurile
de organizare a elevilor, de aprecierea celorlalţi, de afirmarea unor lideri, de climatul emoţional şi moral al
grupurilor din clasă, de sistemul de aşteptări ale clasei şi de criteriile ei de apreciere valorică, de îndeplinirea
rolului de lider al clasei de către profesor:
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argumente psihologice. Numeroase obiective ale educaţiei, explicaţii ale învăţării,
aspecte ale dezvoltării şi formării elevilor, ale formării comportamentelor se fundamentează pe datele psihologiei
(generale, genetice, sociale, cognitive);
argumente manageriale propriu-zise. Ele au în vedere nuanţele subliniate în
definirea managementului, a funcţiilor sale, a rolurilor profesorului (supraveghere, planificare, organizare, dirijare,
coordonare, executare, administrare, gestionare, direcţionare, controlare, evaluare, reglare, decizie, consiliere).
Prin aceste argumente, managementul clasei devine o componentă a ştiinţelor pedagogice, în relaţie directă cu
celelalte discipline care dezvoltă problematica educaţiei.
Paradigme ale studiului managementului clasei
Paradigmele sunt idei de bază care sintetizează, exprimă esenţa unor aspecte teoretice şi practice unitare, cu efecte
interpretative şi aplicative majore. Şi pedagogia recurge la acestea în exprimarea teoriilor, exemplelor, modelelor
semnificative: paradigma curriculumului, a învăţământului formativ, a profesorului-manager al clasei etc.
a)

în problematica managementului clasei, paradigmele care se explică sunt:

normativă, pentru raportarea la criteriile de funcţionare, de structurare, de organizare a claser, a grupurilor ei;
interpretativă, pentru raportarea la integrarea individului în grupul social, pe baza interacţiunilor conturate.
Paradigmele explicativ-conceptuale ale managementului clasei clarifică: factorii determinanţi (cadrele
didactice şi formarea lor, structura clasei), dimensiunile sale (psihologică, normativă, ergonomică, operaţională,
creativă), nivelul interacţional, utilizarea timpului, pregătirea începerii noului an şcolar, realizarea climatului
educaţional al clasei, prevenirea managementului defectuos (lipsa de motivare, oboseala, agresivitatea),
intervenţiile în situaţie de criza managerială, realizarea de negocieri ş.a.
b)

Paradigmele metodologice în studiul managementului clasei se referă la modalităţile şi

instrumentele de cunoaştere a clasei, a evoluţiei universului clasei, a percepţiilor elevilor asupra
clasei şi profesorului.
Astfel s-au conturat scale de apreciere, pe diferite probleme ale temei: inventarul mediului de învăţare (climatul
clasei), scala mediului şcolar individualizat ş.a.
Aceste instrumente favorizează studiul intensiv al clasei, pentru îmbunătăţirea intervenţiilor în situaţii
manageriale normale sau de criză.

Bibliografie
R. M. Iucu, Managementul şi gestionarea clasei de elevi, 2000, Ed. Polirom, Iaşi
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Abandonul școlar-o problemă actuală
Prof. MARIOANE Cristina-Adela - Colegiul Național „ Mihai Eminescu” Petroșani
Abandonul școlar reprezintă un fenomen care constă în încetarea frecventării şcolii și părăsirea
sistemului instructiv-educativ. Există definiții ale abandonului școlar care îl asociază cu părăsirea timpurie a
unui parcurs educativ, înainte de obținerea unei diplome. Este și o formă de manifestare a insuccesului școlar.
Este un concept ce a devenit fenomen și a căpătat o largă răspândire în mediul școlar în ultimele două decenii
și reprezintă abateri, mai mult sau mai puțin grave, de la normele de conduită școlară. În plan social, abandonul
școlar poate fi considerat una dintre formele eșecului școlar, alături de marginalizarea și excluderea socială și
profesională, analfabetismul reprezentând o problemă acută a sistemului de învățământ românesc.
În definiția Institutului Național de Statistică, „rata abandonului școlar” reprezintă diferența dintre
numărul elevilor înscriși la începutul anului școlar și cel aflat în evidență la sfârșitul aceluiași an școlar
exprimată ca raport procentual față de numărul elevilor înscriși la începutul anului școlar.
Acest tip de abandon este cel mai adesea rezultatul unei combinații de factori personali, sociali,
economici, educaționali și familiali, puternic întrepătruși care duc la dezavantaje cumulative.
Abandonul școlar este atât o problemă individuală, cât și a întregii societăți. Există diferite motive
pentru care tinerii renunță la educație înaintea încheierii studiilor: dificultăți de învățare, probleme socioeconomice, discriminări etc. Cei care abandonează școala sunt mai predispuși să devină dependenți de
programele și alocațiile sociale oferite de stat, astfel că acest fenomen se transformă într-o problemă care
afectează întregul sistem economic, social, politic, cultural al unui stat. S-a înțeles că, fără a se investi în
educație și implicit fără politici educaționale care să reducă abandonul școlar, nu se pot aștepta rezultate majore
din punct de vedere economic. Conduce la un nivel scăzut de educație, ceea ce limitează în mod clar
posibilitatea de opțiune pe piața muncii și îi introduce timpuriu în alte grupuri sociale decât cel educațional, ca
urmare, nu mai relaționează cu tineri de aceeași vârstă și cu aceleași preocupări de formare și dezvoltare
profesională.
Școala este un actor cheie în combaterea abandonului școlar, dar aceasta nu poate acționa, izolat,
întrucât există factori din exterior care influențează nivelul de implicare și succes al elevilor. Un raport din
2011 al Comisiei pentru Cultură și Educație al Parlamentului European, referitor la combaterea abandonului
școlar a evidențiat câteva caracteristici ale acestui fenomen: prima caracteristică precizează că părăsirea
timpurie a școlii este mult mai frecventă în rândul copiilor ce provin din medii defavorizate, din familii de
migranți și este corelat adesea cu sărăcia și excluziunea socială. Cea de a doua caracteristică se referă la copii
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romi: 20% din copii romi nu sunt înscriși la școală, iar 30% o abandonează ; deși este mai frecvent în rândul
băieților decât în rândul fetelor, în cazul comunităților tradiționale de romi există o situație specială în care,
din pricina obiceiului căsătoriei timpurii, abandonul școlar este mai frecvent în rândul tinerelor fete și are loc
la o vârstă mai fragedă ( în jur de 12-13 ani) decât în cazul băieților (în jur de 14-15 ani). A treia caracteristică
evidențiază existența unui ciclu intergenerațional și anume puternica tendință manifestată de copiii ai căror
părinți au părăsit școala înainte de finalizarea studiilor de a face ei înșiși aceleași lucruri subliniază că structura
familiei exercită o influență semnificativă asupra capacității și motivației copiilor de a reuși la școală.
În Uniunea Europeană, media procentului ratei de abandon este de 12,8% potrivit cifrelor făcute publice
de Eurostat, rezultând astfel că România se află pe primul loc în ceea ce privește abandonul școlar. Politicile
de reducere a părăsirii sistemului de învățământ trebuie încorporate într-o viziune asupra educației care să fie
cuprinzătoare și centrată pe elev și în care educația de înaltă calitate să fie accesibilă tuturor.
Prin urmare, în ceea ce privește abandonul școlar este necesară o abordare unitară la nivel de comunitate
școlară. În această abordare, întreaga comunitate educațională (directorii, personalul didactic, elevii, părinții)
se implică în acțiuni coerente, colective și colaborative cooperând îndeaproape cu părțile interesate externe și
comunitatea în ansamblul ei.
BIBLIOGRAFIE:
– Erika, Gyonos, „Abandonul școlar :cauze și efecte, Vol XVIII, Universitatea „Transilvania „ din Brașov.
– Neamțu, Cristina „Devianța școlară”, Polirom, Iași, 2002.
– Pintea Enea, „ Plan de măsuri pentru prevenirea absenteismului și abandonului școlar în unitățile de
învățământ din județul Mehedinți” , Planul Managerial al I. S. J. Mehedinți, 2014/2015.
– Palaghia, Carmen, „Reducerea abandonului școlar „ , Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, 2010.
– Pop, Ioan, „Absenteismului de la cauză la efect „ , 2016-2017.

Dezvoltarea competențelor profesionale în atelierele de creație
Prof. Mihaela MARIȚA – Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” Petroșani
Prof. Gheorghița OBOGEANU - Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” Petroșani
Atelierul de creație face parte din categoria activităților extracurriculare și este o întâlnire de lucru cu
copiii, prin care se urmăreşte dezvoltarea abilităților de bază precum: inteligența emoțională, partea artistică și
creativitatea. Atelierul de dezvoltare artistică şi creativă se poate desfășura pe parcursul unei şedinţe
săptămânale de 1-2 ore, urmând ca în decurs de câteva luni de participare constantă, copilul să poată deprinde
209

cunoştinţe şi îndemânări noi. Este recomandat ca tematica acestor ateliere și modalitățile de lucru să fie
adaptate în funcție de vârsta copiilor.
Principalele obiective ale atelierelor de creație sunt:
Este o întâlnire de lucru practic, într-un cadru adecvat, care stimulează creativitatea și libera exprimare, menit
să dezvolte și să îmbunătățească relațiile interpersonale ale participanților.
Urmărește dezvoltarea anumitor abilități precum: imaginația, concentrarea, inteligența emoțională, limbajul,
cogniția, componenta socială, abilitățile practice și simțul artistic, cu ajutorul activităților practice, jocurilor,
poveștilor, tehnicilor de dezvoltare personală și emoțională și dialogului din timpul atelierelor.
Beneficiile aduse de atelierele de creație
Copiii devin mai încrezători în propriile abilități de comunicare, își fac prieteni noi și devin mai deschiși în
relațiile pe care le au.
Învață să-și controleze emoțiile și să le accepte.
Copiii învață să îndeplinească sarcinile sau să rezolve problemele într-un mod creativ și performant, învață să
gândească liber.
Prin tematicile atelierelor, acomodăm copiii cu noțiuni importante pentru viață, dar și cu aplicarea cunoștințelor
acumulate în cadrul învățământului formal
Copiii își dezvoltă abilitățile practice, competențele profesionale.
Atelierele de creație „La Leonida sărbătorim Centenarul!” au fost organizate în cadrul proiectului cu
același nume, de către Asociația EDUPRO în parteneriat cu Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, implicând
elevi de la învățământul profesional de la instituția parteneră, care au confecționat produse tematice cu care a
fost organizată o expoziție aniversară cu ocazia sărbătoririi centenarului Marii Uniri din 1918. Astfel, elevii au
fost implicați în activități extracurriculare în care au aplicat deprinderile și abilitățile acumulate la școală, au
comunicat într-un cadru non-formal, și-au dezvoltat creativitatea și spiritul civic.
În cadrul proiectului, au fost organizate 4 ateliere de creație:
Atelierul de produse textile
Atelierul de ipsoserie
Atelierul de metaloplastie
Atelierul de quilling
La atelierele de creație au participat elevii de la învățământul profesional de masă și elevii de la învățământul
profesional special de la Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Petroșani, care se pregătesc în vederea obținerii
calificărilor profesionale în domeniile mecanic, estetica și igiena corpului omenesc, industrie textilă și
construcții.
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Beneficiile proiectului
Activități de dezvoltare a abilităților de viață și dezvoltare profesională
Experiență de tip learning by doing
Susținerea tinerilor în dezvoltarea și exersarea abilităților relevante: comunicare, muncă în echipă, creativitate
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Înțelegerea importanței alegerii unei viitoare profesii în acord cu abilitățile și interesele lor, dar și cu cerințele
de pe piața muncii.
Învățarea practică printr-o abordare concretă și printr-un plus de informații și exemple inspirate din propria
experiență profesională.

Exercitiul fizic în educatie fizică și sport
Prof.MEDVESCHI Vasile - Școala Gimnazială,, I. G. Duca Petroșani
Exerciţiul fizic sau gestul motric este considerat mijlocul fundamental al activităţii de educaţie fizică,
sport, dar şi în kinetoterapie. Actul motric (acţiunea motrică), specializat şi repetat sistematic şi conştient,
reprezintă principala condiţie a realizării obiectivelor activităţii.Obiectivele diferenţiază exerciţiile fizice, ca
mijloc al educaţiei fizice, al sportului sau al activităţii de kinetoterapie, de celelalte mişcări,care îşi au originea
în actul motric şi sunt efectuate în diverse activităţi.În literatura de specialitate, exerciţiul fizic este definit
astfel:
• I. Şiclovan: prin exerciţiu fizic se înţelege „repetarea sistematică şi conştientă a unei acţiuni cu caracter
preponderant corporal, în scopul formării sau perfecţionării unei priceperi saudeprinderi, pentru îndeplinirea
obiectivelor educaţiei fizice”
• Gh. Cârstea consideră că „exerciţiul fizic este actul motric repetat sistematic şi conştient în vederea
îndeplinirii obiectivelor educaţiei fizice şi sportului, fiind mijlocul specific principal, de bază”;
• În Dicţionarul enciclopedic român, exerciţiul fizic este denumit „mijlocul principal al educaţiei, care constă
în acţiuni motrice voluntare special selecţionate şi folosite după o anumită metodică, învederea îndeplinirii
sarcinilor instructiv-educative”;priceperilor, deprinderilor şi calităţilor motrice, cu educarea multilaterală a
personalităţii.
O lecţie de educaţie fizică, de antrenament sportiv şi cu atât mai mult o şedinţă de kinetoterapie nu
poate fi redusă la o activitate recreativă, de divertisment. Aceste activităţi au obiective precise, care reclamă
de fiecare dată depunerea unui efort fizic, care nu de puţine ori este mare. Efortului impus de activităţile
proiectate de specialist se amplifică gradual prin creşterea treptată a intensităţii acestuia. Acest lucru va asigura
unele îmbunătăţiri şi adaptări corespunzătoare în activitatea funcţiilor, organelor, aparatelor şi sistemelor
organismului subiecţilor. Ca urmare a activităţii fizice, se poate asigura o mai mare adaptare a aparatului
cardiovascular la efort, o creştere a capacităţii acestuia de a reacţiona rapid la diferite solicitări. De asemenea
aparatul cardiovascular are posibilitatea de a reveni la starea de repaus În cazul activităţii la care participă copii
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sau tineri, se recomandă să se ţină seama de faptul că inima atinge capacitatea optimă de adaptare la efort după
17 ani, la fete, şi 22 ani, la băieţi.
O dată cu aprofundarea cunoştinţelor despre structura internă şi aspectul exterior al diverselor organe,
aparate şi sisteme şi despre raporturile de vecinătate dintre ele, etapa anatomiei descriptive şi topografice a
început să fie depăşită. Au apărut probleme noi, referitoare la semnificaţia morfologică a diverselor structuri,
la rostul lor, la cauzele care au determinat apariţia lor. Şi astfel s-a ajuns la stabilirea strânsei corelaţii dintre
organe şi funcţiile lor, la enunţarea marii legi a biologiei generale: „funcţia creează organul”. Cercetările
anatomice au atras dezvoltarea altor ramuri ale ştiinţelor biologice,cum sunt fiziologia, biochimia şi
biomecanica. Studiul izolat, pur descriptiv sau pur topografic, al diverselor organe şi sisteme a fost completat
prin studiul funcţiilor acestora.
Cum studiul biomecanicii nu este posibil fără cunoaşterea caracteristicilor morfo-funcţionale ale
organismului, interdependenţa dintre anatomie şi biomecanică apare cu prisosinţă. Biomecanica se ocupă deci
nu numai de analiza mecanică a mişcărilor, ci şi de efectele lor asupra structurării organelor ce realizează
mişcarea. Studiul biomecanicii este, astfel, strâns legat de studiul anatomiei funcţionale. Pe lângă biomecanica
umană există biomecanica animalelor şi biomecanica plantelor care, aşa cum este lesne de înţeles, se ocupă cu
studiul mişcărilor animalelor şi ale plantelor.
În educaţia fizică şi în sport, pentru fiecare ramură sportivă se fac studii biomecanice specifice. Ex.:
Biomecanica atletismului, Biomecanica scrimei, Biomecanica sporturilor nautice etc.
NOŢIUNI CU CARE OPEREAZĂ BIOMECANICA I. Poziţia anatomică, II. Planurile anatomice, III.
Termenii orientativi,
BIBLIOGRAFIE
1.Georgeta Nenciu-Biomecanica în educatie fizică și sport:Editura Fundației România de mâine București
2005.
2.Septimiu Florian Todea-Teorie și Metodică- Editura Fundației România de mâine București 2003.
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Excursie la munte
PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ - ACTIVITATE INTEGRATĂ

prof. înv.preșc.MERARU Maria-Marcela - Școala Gimnazială ,,I.D.Sîrbu” Petrila
GRUPA: mijlocie
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cum este, a fost și va fi pe pământ ?”
TEMA SAPTAMANII: ,,Cu ce călătorim?”
TEMA ZILEI : „Excursie la munte”
FORMA DE ORGANIZARE: activitate integrată/domenii de cunoaștere:DȘ, DOS, DPM
TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi.
UNITĂȚI DE COMPETENȚE/ elemente de competențe vizate:
I .DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ŞI IGIENEI PERSONALE
1.Exersarea motricității grosiere a și motricității fine.
2.Coordonarea mușchilor in desfășurarea unor activități diversificate.
3.Stimularea dezvoltării senzoriomotorii .
4.Utilizarea simţurilor în interacţiunea cu mediul.
5.Orientarea în spațiu pe baza simțurilor.
II. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ
1.Inițierea interacțiunilor cu adulții și cu copiii de vârste apropiate.
2.Inițierea unor interacţiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată.
3.Învățarea/fixarea comportamentelor prosociale, de acceptare și respectare a diversității.
4.Însușirea și respectarea regulilor; înțelegerea efectelor acestora
III. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI DE ÎNVĂȚARE
1.Stimularea curiozității, a interesului și a inițiativei în învățare
2.Manifestarea curiozității şi interesului pentru experimentarea și învăţarea de lucruri noi
IV. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR
CITIRII ȘI SCRIERII
1.Îmbunătățirea limbajului și a comunicării
2.Exersarea ascultării active a unui mesaj pentru înțelegerea și receptarea lui (comunicare receptivă)
V. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII
1.Dobândirea de cunoștințe și deprinderi elementare matematice
2.Confirmarea cunoaşterii numerelor şi a numeraţiei
ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE /DURATA: 60 min
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DS 1 - ,,Cu ce ajungem la munte?” – cunoașterea mediului / lectură după imagini (activitate de baza)
DS 2 - ,,Ne jucăm si numărăm!” – activitate matematică / Joc didactic
DPM - ,,Printre brazi” – învațarea mersului cu ocolire de obstacole (activitate de bază)
DOS - ,,Așa mă comport în excursie” - convorbire
COMPORTAMENTE URMĂRITE:
DS 1 - să perceapa si sa denumeasca corect autoturismul, autobuzul si trenul
-să identifice si sa clasifice unele mijloace de locomotie dupa mediul in care circula
-să exprime satisfacţia descoperiii importantei utilizarii mijloacelor de locomotive
DS 2- să alcătuiească mulțimi noi de obiecte/elemente după criterii:formă,culoare, mărime;
-să compare doua grupe/mulțimi de obiecte/elemente și sa apreciaze global cantitatea prin formare de perechi
-să sesizeze si sa explice diferenta a doua multimi
-să rezolve corect sarcinile din fisa de lucru (sa alcatuiasca doua multimi prin
încercuirea lor si să traseze linii de corespondenta intre elementele multimilor,
exprime si sa coloreze grupa cu mai multe )
DPM- să raspunda motric la comenzile date si sa respire corect;
-să execute exercitii fizice in cadrul pregatirii organismului pentru efort;
-să mearga cu ușurință si sa ocoleasca obstacolele coordonându-și armonios mișcările .
DOS - să asculte si sa respecte regulile de comportare civilizata (sa salute, sa se deplaseze în rând, în perechi,
sa îsi ocupe corect locul in mijlocul de transport, sa nu distruga natura,
-să se fereasca de pericole in excursia la munte)
-să rămână cu grupul şi sa nu mearga cu persoane necunoscute.
Elemente de joc: surpriza; aplauze; mişcarea; mânuirea materialului: siluetelor, cifrelor, mijloacelor de
locomotie/ jucării, închiderea şi deschiderea ochilor, aruncarea cubului magic.
Sarcina didactică: Să recunoasca si sa denumeasca mijloacele de transport terestre, sa descrie mijlocele de
transport ilustrate, sa enunte reguli de comportare civilizata, sa intuiasca raspunsul corect la ghicitorile
formulate de educatoare, sa execute corect exercitiile fizice in ,,excursie la munte”, sa rezolve sarcinile
solicitate prin fisa de munca independenta (sa creeze multimi de mijloace de locomotie, dupa forma, marime,
culoare și să pună în corespondență camioane cu autoturisme.
Regulile jocului matematic:
Copilul numit va arunca cubul magic, pe care sunt lipite cifre (1-5) va denumi cifra, apoi va forma o multime
cu tot atatea masinute cat arata cifra;
Urmatorul copil are sarcina sa alcatuiasca o multime cu un element mai mult, sau mai putin decat multimea
anterioara, utilizand alte mijloace de locomotie;
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Copilul urmator, la cerinta educatoarei, va stabili echivalenta multimilor prin punere in corespondenta;
Educatoarea va sugera formarea altor perechi de multimi cu mai multe, mai mutine, tot atatea elemente, pentru
stabilirea diferentei intre doua multimi
Un trenulet improvizat ii va astepta pe copiii care dau raspunsuri corecte si acestia se vor urca in el, ca
recompensa.
STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, surpriza, expunerea, jocul, stiu-vreau sa stiu-am învatat,
exerciţiul, explicaţia, demonstraţia, mana moarta, elemente de joc si de problematizare.
Mijloace de învăţământ: autoturism, camion, trenulet si bicicleta pe masura copiilor, cub din plastic, cifre,
planse cu mijloace de locomotie terestre, panouri-suport, bilete de tren (în fucncție de răspunsurile date), cheite,
locomotiva Thomas, Jetoane cu fete zambitoare si triste, casuta, fise de lucru individual, rucsace, braduleti in
galeti pentru ocolirea lor, carton desenat cu sosea si o cale ferata, stimulente,bilete de calatorie
Bibliografie
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Importanța educației ecologice în școală
Prof. MITITELU Ana Maria Şc. Gim. „I.D.Sîrbu” Petrila
În primul rând atitudinea față de mediu este o chestiune de educație,de cultură. Omul ar trebui să cunoască
legile naturii și să se supună acestora, pentru a evita un conflict din care sigur nu ar ieși învingător.
Prin activitățile școlare și extrașcolare elevul trebuie să conștientizeze faptul că mediul înconjurător constituie
un mecanism viu, cu o complexitate deosebită de a cărui integritate și bună funcționare depinde întreaga
activitate umană.
Educația ecologică este necesară în școală,deoarece duce la schimbăriimportante în comportament elevilor.
Elevii plantează un copac, o floare, ascultă susurul apei, se bucură ciripitul păsărilor.
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Ei sunt cei care trebuie să ia atitudine atunci când întâlnesc aspecte negative care degradează mediul
înconjurător.

Educația ecologică îi ajută pe elevi:
 să devină participanți activi la îngrijirea mediului, de ocrotire a spațiilor verzi, a plantelor și animalelor;
 să înțelegă că orice activitate comună trebuie să aibă ca prim obiectiv protejarea mediului;
 să adopte norme de comportare specifice echilibrului dintre sănătatea individuală, colectivă și mediu;
 să-și însușească anumite cunoștințe ecologice prin activități experimentale și practic-aplicative;
 să conștientizeze necesitatea de a economisi apa, energia electrică,lemnul și celelate resurse naturale;
De sănătatea Pământului depinde sănătatea noastră, de aceea trebuie să-i învățăm pe elevi să iubească, să
respecte și să ocrotească natura.
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Strategiile didactice interactive – o necesitate în învățământul actual
Prof. înv. primar MOCANU Elena - Colegiul Național "M. Eminescu" Petroşani

Învăţarea centrată pe elev a marcat o adevărată revoluţie în învăţământul din şcoala românească. Elevul
trebuie să fie învăţat să treacă de la „a şti” la „a şti să facă”. Promovarea metodelor moderne de instruire, a
metodelor interactive, a devenit o reală necesitate. Este important ca elevul să ajungă să se identifice cu sarcina
de învăţare. . Se impune învăţarea de tip inovator care are drept caracteristici esenţiale caracterul anticipativ şi
participativ. Cei patru piloni ai educaţiei în secolul XXI sunt: „a învăţa să cunoşti”, „a învăţa să faci”, „a
învăţa să fii” şi „a învăţa să convieţuieşti”. Altfel spus, învăţătorul trebuie să-i înveţe pe elevi să înveţe, să-i
abiliteze cu diferite tehnici de învăţare eficientă, pregătindu-i în acelaşi timp pentru autoînvăţare şi educaţie
permanentă. Maria Montessori numeşte copilul ca fiind „punctul cel mai fraged al vieţii, în care totul se poate
încă hotărî, în care totul se poate încă înnoi”, căci acolo, „totul palpită arzând de viaţă, acolo sunt ascunse
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tainele sufletului, acolo se plămădeşte creaţiunea omului”. În cadrul învăţării şcolare trebuie să se urmărească
valorificarea plenară a potenţialului uman prin antrenarea pe toate planurile a forţelor energetice ale elevului,
declanşarea şi dirijarea mecanismelor învăţării, cu acordarea treptată a unei libertăţi crescânde până la
autoinstruire şi autoînvăţare.
La orele de Comunicare în limba română, folosirea acestor metode este ușurată de faptul că elevii
învață alfabetul în clasa pregătitoare. Metodele active pot fi introduse în semestrul II, atunci când elevii au
parcurs o mare parte din materie. La celelalte obiecte de studiu , folosirea metodelor active este benefică,
deoarece copiii învaţă prin joc şi activităţi care îi atrag.
Iată câteva metode interactive de grup pe care le-am folosit.
CIORCHINELE este un organizator grafic prin care se evidenţiază într-o reţea conexiunile dintre ideile
despre un subiect .
Tehnica încurajează elevii să gândească liber şi deschis, să-şi organizeze cunoştinţele, putând fi folosită atât ca
metodă de predare-învăţare cât şi ca metodă de fixare.
Este o activitate de scriere eficientă, determinându-i pe elevii mai puţin motivaţi să lucreze .
RAZA DE SOARE
Poate fi folosită în locul planului clasic în cadrul orelor în care sunt înfăţişate fiinţe sau lucruri. La CLR, la
lecţia „ Mamei”, împreună cu elevii am creionat însuşirile fizice şi sufleteşti ale mamei, pentru a sublinia „de
ce o iubim atât de mult”:
întâmplări

statura

preocupări
trăiri sufleteşti

chipul
ţinuta

CUBUL
Metoda cubului este folosită pentru explorarea unui subiect din mai multe perspective . Ea oferă posibilitatea
de a dezvolta competenţele necesare abordării complexe şi integratoare.
Ex.: „ Eroi de poveste…” (CLR)
Pentru povestea „Fata babei şi fata moşului”, feţele cubului pot cuprinde următoarele sarcini:
1. Descrie fata babei şi fata moşneagului.
2. Compară cele două fete.
3. Asociază - Găsește însușile babei şi ale moşneagului.
4. Analizează- Compară pe cei doi părinţi.
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5. Aplică- Găseşte alte perechi de personaje : bun- rău.
6. Argumentează de partea cui eşti şi de ce .
METODA CADRANELOR
Este o modalitate de rezumare şi sistematizare a unui conţinut informaţional solicitând participarea şi
implicarea elevilor în înţelegerea acestuia.
Ex. Matematică
O florăreasă a venit la piaţă cu 45 de trandafiri, iar lalele cu 15 mai puţine decât trandafiri. Câte flori a adus
florăreasa la piaţă?
Câte flori a adus florăreasa la piaţă?

45 trandafiri
lalele= cu 15 mai puţin
Rezolvare
1. 45 – 15 = 30 (lalele)

45 + ( 45 – 15 ) = 75

2. 45 + 30 = 75 ( flori )
R: 75 flori
METODA PĂLĂRIILOR GÂNDITOARE (“Thinking hats” – Edward de Bono)
Este o tehnică interactivă, de stimulare a creativităţii participanţilor care se bazează pe interpretarea de roluri
în funcţie de pălăria aleasă. Sunt 6 pălării gânditoare, fiecare având câte o culoare: alb, roşu, galben, verde,
albastru şi negru. Membrii grupului îşi aleg pălăriile şi vor interpreta astfel rolul precis, aşa cum consideră mai
bine.
Ex.: „ Eroi de poveste…”(CLR)
„ Punguţa cu doi bani”, I. Creangă
Pălăria albă: Informează
Care sunt personajele din această poveste?
2. Pălăria roşie: Spune ce simţi
Spune ce simţi pentru moş? Dar pentru babă? De ce?
3.

Pălăria neagră: Aspecte negative

Unde a greşit baba faţă de moş?
4.

Pălăria galbenă: Aspecte pozitive

Cum ar fi trebuit să se comporte baba cu moşul ca să-i fie şi ei bine?
5.

Pălăria verde: Generează idei noi

Ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi găsit cocoşul punguţa cu doi bani?
6.

Pălăria albastră: Clarifică

Clarifică prin ce peripeţii a trecut cocoşul până l-a îmbogăţit pe moş, aşezând în ordine imaginile.
JOCUL DIDACTIC
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Jocul ca metodă didactică nu este un simplu mijloc de divertisment, ci un mijloc de cunoaştere (de învăţare)
care corespunde nu numai vârstei copilăriei ci şi naturii omului în general. Jocul implică o trecere de ia
incertitudine la certitudine, de aceea el are şi un caracter lucid (conştient). Dacă nu ar fi incertitudine, jocul nu
ar mai prezenta interes, întrucât se ştie că stările psihice specifice jocului sunt legate de risc. Jocul pune în fața
elevilor situaţii noi pe care ei trebuie să le rezolve dovedind spirit de iniţiativă, fantezie, voinţă, spontaneitate
etc.
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Atitudinea pozitivă a elevilor faţă de metodele moderne în context
european
Prof. MOLNAR Simona - Liceul Tehnologic „Mihai Viteazu” Vulcan
„[…]Utilizarea combinată a problematizării şi descoperirii în activităţile de învăţare trebuie să
pornească de la ideea că „materialul de învăţat” nu este prezentat într-o formă finală elevului, ci solicită din
partea acestuia o anumită activitate mintală. În aceste condiţii este dificil să admitem că numai printr-o singură
metodă se va reuşi ca elevul să-şi construiască noile cunoştinţe.
Activităţile de învăţare trebuie organizate de maniera în care strategiile didactice să cuprindă o orientare
de învăţare prin descoperire. În acest sens, problematizarea şi descoperirea au fost utilizate cu succes, din
perspectiva performanţei şcolare, în activităţile didactice realizate în cadrul experimentului. Lecţiile astfel
organizate şi desfăşurate au devenit mai interesante, eficienţa lor fiind dovedită de faptul că elevii au reuşit să
realizeze judecăţi de substanţă şi fundamentate, să înţeleagă mai bine conţinuturile care să le aplice în viaţa
reală.
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În plus, prin deprinderile pe care le dobândesc elevii, în aceste condiţii, îşi construiesc o gândire
ştiinţifică corectă, se familiarizează cu învăţarea autodirijată, îşi formează personalitatea, manifestă o conduită
civică corectă şi îşi schimbă optica asupra învăţării.
Preocuparea cadrelor didactice de a asigura un echilibru între metodele intuitive, acţional
problematizatoare, face ca demersurile didactice să nu exceleze prin intuiţie, dar nici printr-o învăţare formală,
fără suport modelator în care noţiunile şi conceptele matematice şi cele specifice ştiinţelor naturii să nu rămână
fără o suficientă acoperire intuitivă sau fără oportunitatea utilizării în rezolvarea problemelor întâlnite în viaţă
cotidiană.
Prin faptul că metodele interactive în general, problematizarea şi descoperirea în mod special, au un
aport însemnat în generarea motivaţiei intrinseci, în diminuarea presiunii generată de personalitatea cadrului
didactic, face ca şi elevii mai reticenţi, care au o adaptabilitate la activităţile de învăţare mai slabă, care nu au
o rezistenţă foarte bună la efort, cei care nu îndeplinesc întotdeauna sarcinile de învăţare sau cei a căror atenţie
este mai slabă să fie determinaţi să participe la construirea propriei cunoaşteri.
Problematizarea şi învăţarea prin descoperire realizează o înlănţuire logică şi firească între cunoştinţele
vechi şi noile cunoştinţe; unităţile didactice nu sunt secvenţe separate, ele se intercondiţionează în cadrul unei
situaţii de instruire contribuind la o mai bună înţelegere a acestora, întrucât valorifică şi activează experienţa
anterioară de cunoaştere a elevilor.
Procesul prin care elevii îşi construiesc noile cunoştinţe, prin efort propriu, pe baza celor dobândite
anterior, este un proces ciclic, cu durata unei activităţii de învăţare. Modificările evolutive ale cunoştinţelor
sunt rezultatul fenomenului inductiv între problematizare şi descoperire.
Acest fenomen de inducţie mutuală se produce între achiziţiile dobândite prin problematizare şi cele dobândite
prin descoperire.
Activitatea de învăţare debutează cu formularea problemei sau a situaţiei-problemă. Activităţile
conjugate ale profesorului şi elevilor conduc, prin găsirea variantelor de soluţii şi alegerea celei corecte,
conduce la descoperirea de noi cunoştinţe, care finalizează activitatea de învăţare. Aceste noi cunoştinţe,
descoperite, deschid perspective multiple de cunoaştere, la un nivel superior.
Multitudinea cunoştinţelor ca rezultate ale activităţii de învăţare, însumate, constituie baza de formare
şi dezvoltare a capacităţilor şi competenţelor, care nu sunt entităţi izolate, ci între ele se stabilesc relaţii de
interdependenţă şi cauzalitate. Ansamblul capacităţilor corelate între ele formează un sistem spaţial, dinamic
şi deschis, specific fiecărui individ. Spaţialitatea este dată de mulţimea direcţiilor de acţiune în care sunt
demonstrate capacităţile; dinamica este generată de rapiditatea schimbărilor produse la nivelul cunoştinţelor,
capacităţilor şi competenţelor, ca urmare a procesului instructiv; sistemul este unul deschis pentru că permite
un flux de provocări în ambele sensuri, de a crea şi de a răspunde provocărilor din viaţa cotidiană.
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O caracteristică importantă a sistemului de capacităţi/competenţe astfel format este flexibilitatea. Cu cât
sistemul unui individ este alcătuit din mai multe competenţe şi mai dezvoltate cu atât va face faţă mai uşor
tuturor provocărilor. Flexibilitatea sistemului influenţează gradul de amortizare a şocului pe care îl produce
rezolvarea unei probleme din viaţă de zi cu zi.
Dacă, un individ are un sistem de competenţe mai puţin voluminos şi mai puţin valoros, impactul cu
problemele cotidiene este suportat cu dificultate de către individ. Sistemul şi mecanismul de funcţionare,
descrise mai sus, prezintă în viziunea noastră importanţă teoretică şi practică. Cunoaşterea şi acceptarea, din
partea profesorului, a unui astfel de sistem asociat fiecărui elev, facilitează proiectarea de activităţi de didactice
eficiente, care vizează formarea şi dezvoltarea de competenţe, ca un proces treptat, prin sumarea capacităţilor
de a reacţiona provocărilor mediului încojurător, dobândite odată cu atingerea obiectivelor operaţionale ale
activităţii de învăţare.
Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de învăţare sunt responsabile pentru atingerea obiectivelor
prestabilite. Este cât se poate de evident că, numai o instruire în care predareaînvăţarea oferă oportunitatea de
organizare pedagogică a unei învăţări temeinice, uşoare şi plăcute, şi în acelaşi timp şi cu un pronunţat caracter
activ-participativ din partea elevilor, cu posibilităţi de cooperare şi de comunicare eficientă.
Folosirea sistematică a metodelor moderne, presupune desfăşurarea unor relaţii de comunicare eficientă şi
constructivă în cadrul cărora toţi participanţii, obţin beneficii în planurile cognitiv, afectiv-motivaţional,
atitudinal, social şi practic aplicativ.
La finalul activităţilor instructive rezultatele şcolare nu se referă numai la achiziţiile elevilor în
domeniul cognitiv, ci la întregul spectru de comportamente. Rezultatele investigaţiei experimentale validează
faptul că strategiile didactice interactive oferă ocazii benefice de organizare pedagogică a unei învăţări
temeinice, facile şi plăcute, cu un pronunţat caracter activ-participativ din partea elevilor, cu posibilităţi de
cooperare şi de comunicare eficientă.
Folosirea sistematică a metodelor interactive, presupune desfăşurarea unor relaţii de comunicare
eficientă şi constructivă în cadrul cărora, elevii obţin beneficii în planurile cognitiv, afectiv-motivaţional,
atitudinal, social şi practic aplicativ.
Achiziţiile elevilor atât din sfera cognitivă (cunoştinţe, abilităţi, capacităţi) în domeniul matematicii şi
ştiinţelor naturii, cât şi din sfera comportamentală, cu contribuţii la dezvoltarea personalităţii, dobândite prin
metode interactive şi-au demonstrat stabilitatea şi trăinicia în timp.
Problematizarea şi învăţarea prin descoperirea constituie strategii importante ce pot fi încorporate
cu succes în activitatea didactică. În plan teoretic, aceasta înseamnă stăpânirea principiilor metodologice
specifice, iar în plan practic, aplicarea acestor principii în concordanţă cu obiectivele şi conţinutul disciplinei
de învăţământ.
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Metode active de învățare
Prof. înv. primar MOLOCEA Viorica - Colegiul Tehnic ,,Constantin Brâncuși” Petrila
Prin ,,metodă de învăţământ" se înţelege o modalitate comună de acţiune a cadrului didactic şi a elevilor
în vederea realizării obiectivelor pedagogice. Cu alte cuvinte, metoda reprezintă „un mod de a proceda care
tinde să plaseze elevul într-o situaţie de învăţare, mai mult sau mai puţin dirijată”. Sub raportul structurării,
metoda este un ansamblu organizat de operaţii, de procedee.
Aceste metode moderne sunt metode active, care încearcă să facă elevul să gândească independent, să
înţeleagă cu mai multă uşurinţă, să reţină mai uşor şi pentru o perioadă mai lungă de timp noţiunile asimilate,
să aplice cât mai eficient ceea ce a învăţat.
Printre metodele moderne se numără: metoda ciorchinelui, brainstorming-ul, turul galeriei, metoda
cubului, bulgărele de zăpadă, mozaicul, eseul de 5 minute, metoda predării / învăţării reciproce, o perspectivă
modernă a prelegerii, metoda cadranelor, jurnalul cu dublă intrare, jocul de rol etc.
Metoda ciorchinelui constă în scrierea unui cuvânt-cheie în centrul tablei sau a unei foi şi găsirea unor
cuvinte ( idei, sintagme sau cunoştinţe) de către copii, din câmpul lexical al cuvântului dat. Rezultatul poate fi
o analiză a cuvântului central sau o sinteză care va duce la un alt cuvânt-cheie necesar în lecţie. Elevii sunt
îndemnaţi să gândească independent, să-şi exprime părerea, să facă legături între concepte. Se trag linii între
toate cuvintele care par a fi conectate.
Activitatea se opreşte când se termină ideile sau când a expirat timpul.
Ciorchinele este o tehnică de predare-învăţare care încurajează elevii să gândească liber şi deschis. Ideile
propuse nu se critică.
Etape
Se scrie un cuvânt sau o propoziţie nucleu în mijlocul tablei sau a unei foi de exemplu: părţi de vorbire.
Elevii vor spune rapid cuvinte legate de tema propusă.
Învăţătorul va trage linii între cuvintele care derivă unele din altele.
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Se scriu toate cuvintele propuse de elevi fără nicio evaluare a acestora până la expirarea timpului alocat
activităţii sau până la epuizarea ideilor ce apar.
Brainstorming-ul (evaluarea amânată, furtuna de creiere sau asaltul de idei) constă în dezvoltarea unor
idei noi pe baza unei teme stabilite. Cantitatea mare de idei (liber exprimate) va genera calitatea. După ce s-au
emis toate ideile, fără a fi criticate, se alege cea mai bună idee, care dă soluţia finală.
Avantajele acestei metode sunt : obţinerea rapidă şi uşoară a ideilor noi şi a soluţiilor de rezolvare; costuri
reduse; aplicabilitate largă; stimulează participarea activă; dezvoltă creativitatea, încrederea în sine prin
procesul evaluării amânate; dezvoltă abilitatea de a lucra în echipă.
Specific acestei metode este şi faptul că ea cuprinde două momente: unul de producere a ideilor şi apoi
momentul evaluării acestora (faza aprecierilor critice). La clasele mici posibilele teme pentru o asemenea
dezbatere de grup sunt legate de crearea de reguli şi obţinerea de soluţii cu aplicabilitate largă, valabile întregii
clase: întocmirea regulamentului de ordine interioară al clasei, al şcolii, obţinerea de calificative mai bune la
anumite discipline, aranjarea sălii de clasă.
Turul galeriei se referă la analiza lucrărilor elevilor prin observarea lor de către ceilalţi colegi. Colegii
stabilesc ce caracteristici are lucrarea respectivă şi dacă aceasta a respectat toate cerinţele. Se apreciază lucrările
prin diferite procedee: se dau puncte, se lipesc etichete pe lucrările apreciate pozitiv etc.
De exemplu pentru a anunţa subiectul lecţiei noi „Rapsodii de primăvară” de George Topîrceanu li se poate
cere elevilor să realizeze un desen în care să reprezinte anotimpul primăvara, cerându-le să scrie pe o foaie o
definiţie originală a primăverii, o propoziţie despre acest anotimp sau doar un cuvânt ce le sugerează primăvara.
Produsele sunt expuse în clasă, lipite pe un panou sau pe tablă, alcătuind o galerie. Grupurile vizitează galeria,
trecând, pe rând, prin faţa tuturor produselor, făcând observaţii, comentând, eventual notând pe o foaie părerile
unor colegi. Clasamentul final se stabileşte prin însumarea punctelor, câştigând produsul care are cel mai mare
punctaj.
Metoda cubului este o strategie de predare utilizată pentru studierea unei teme, a unui subiect, a unei
situaţii, din mai multe perspective.Se realizează un cub pe feţele căruia sunt scrise diferite sarcini de lucru:
descrie, compară, asociază, analizează, aplică, argumentează.
Se poate aplica pe niveluri diferite, cu o altă exprimare a sarcinilor de lucru.
Elevii împărţiţi în grupuri, primesc câte o sarcină înscrisă pe cub, pe care o tratează în grupul respectiv. La
sfârşit se realizează sistematizarea cunoştinţelor asimilate.
Bulgărele de zăpadă poate fi o metodă care să completeze metoda cubului. Dacă la cub se fac operaţii
de analiză, la bulgărele de zăpadă se realizează o sintetizare a cunoştinţelor.
Etapele de parcurs sunt: împărţirea grupului în echipe; enunţarea temei; notarea ideilor (fiecare membru
notează pe un post-it una sau mai multe idei şi le pune pe centrul mesei); ierarhizarea ideilor (fiecare membru
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citeşte toate ideile şi le ierarhizează); se vor reţine primele 2-3 idei. Se reuneşte tot grupul cu cele 2-3 idei de
la fiecare şi se repetă algoritmul. Se vor reţine doar aspectele / ideile pe care grupul le consideră relevante.
Metoda predării / învăţării reciproce este o strategie de învăţare a tehnicilor de studiere a unui text.
Se poate desfăşura pe grupe sau cu toată clasa. Este centrată pe patru strategii de învăţare: rezumare, punere de
întrebări, clarificarea datelor, prezicerea (prognosticarea).
Clasa este împărţită în patru grupe, pentru studiul unui text. Fiecare grup va realiza o sarcină din cele
enumerate, apoi vor învăţa reciproc lucrurile descoperite.
O altă variantă este cea a repartizării rolurilor de rezumator, întrebător, clarificator şi prezicător în interiorul
grupului.
Cvintetul este o poezioară de cinci versuri prin care se rezumă un conţinut de idei. Activitatea se poate
desfăşura individual, în perechi, în echipă.
Structura: - are un titlu
1. Primul vers este un singur cuvânt- cheie (substantiv);
2. Al doilea vers este format din două adjective care descrie ceva;
3. Al treilea vers este format din trei verbe ( de obicei la gerunziu);
4. Al patrulea vers este format din patru cuvinte şi exprimă păreri, sentimente faţă de subiectul în cauză;
5. Al cincilea vers este un cuvânt care exprimă esenţa problemei.
Acestea sunt o parte a metodelor active de predare / învăţare care se dovedesc a fi practice, aplicabile,
motivează elevii, folosesc diferite sarcini pentru mai multe tipuri de inteligenţă.

BIBLIOGRAFIE
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Dumitru, I., Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă, Editura de Vest, Timişoara, 2001
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PROIECT DE LECȚIE
Prof. MUNTEANU Florica - Școala Gimnazială Movila Miresii
Clasa: a IV a B
Disciplina: Limba și literatura română – lectură
Subiectul: Visul împlinit, după Lucian Blaga
Tipul lecției: dobândire de noi cunoștințe;
Competențe specifice:-formularea de concluzii simple pe baza lecturii textelor literare;
-manifestarea interesului pentru lectură;
Obiective operaționale:
Cognitive:
O1 –să citească conștient și expresiv textul;
O2- să explice cuvinte, expresii din text;
O3-să „prezinte” personajele din text (citind , precizând faptele săvârșite de acestea );
O4- să stabilească ordinea întâmplărilor petrecute în text;
O5-să formuleze opinii proprii cu privire la atitudinea și faptele personajelor;
O6-să desprindă învățătura textului ;
O7- să sintetizeze textul într-o propoziție/expresie/cuvânt/culoare/simbol (scheletul de recenzie);
Afective:
O8-să participă afectiv pe tot parcursul orei, exprimându-și propriile trăiri, sentimente patriotice;
Psiho-motorii:
O9-să participe activ la toate activitățile și să colaboreze cu colegii;
Resurse:
Procedurale: conversația, explicația, citirea, exercițiul, jocul, „pălăriile gânditoare”, „scheletul de
recenzie”;
Materiale: fișe cu lectura, pălăriuțe, fișe sub formă de pălării, fișe cu ”scheletul de recenzie”;
Timp: 50 min.
Activitate: frontal, individual, în perechi, în echipe
Bibliografie: Programa școlară, București, 2014
Manual de limba și literatura română, Editura ARTHUR LA ȘCOALĂ
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
Activitatea învățătorului

Ob.

Resurse
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Etapele
lecției
1.Moment
organizatoric

Asigur climatul necesar orei.

2. Captarea
atenției
3. Reactualizarea
cunoștințelor

Audiție muzicală: ,,Clopotul
reîntregirii ”, Adrian Păunescu
-Ce sărbătorim la 1Decembrie
?
-Despre
ce
,,reîntregire”vorbește poetul?
-Ce este Alba-Iulia?
-Ce inseamnă ,,patriot”?
-Cum vă arătați dragostea de
țară?

4. Anunțarea
obiectivelor

Astăzi vom citi un text care
vorbește despre acele zile de
neuitat (notez titlul, numele
autorului pe tablă): „Visul
împlinit”, după Lucian Blaga
Prezint câteva obiective;
Cer elevilor să citească lecția
în gând și apoi cu intonația
potrivită.
Selectăm cuvinte, expresii
neînțelese: a străbătut ca
fulgerul, clipa împlinirii, a
purces, trupul țării se întregea,
buchete de chiote, se scurgea,
roire,
tribună,
oratori,
dodoloață.
Distribui ”fișele-pălării” și
explic sarcinile:
-fiecare pălăriuță reprezintă o
idee principală din lectură. Voi
trebuie să le ordonați, apoi să
citiți fragmentul potrivit.

5.Dirijarea
învățării

Obținerea
performanțelor

-Pălăriile gânditoare ne vor
ajuta
să
înțelegem
întâmplările petrecute în text,
comportamentul personajelor.
Prezint sarcinile cerute de
cele 6 pălării:
1.Pălăria albastră- liderul
-prezintă titlul, autorul,textul,
modul de expunere, adresează
întrebări (cine, ce când unde,
de ce);
-concluzia textului;
2. Pălăria albă- informează
-oferă
informații
despre
text:povestește, rezumă textul;
3. Pălăria neagră -criticul
-este concentrat pe aprecierea
negativă a lucrurilor;
-explică ce nu se potrivește,
pericole, greșeli;

Activitatea
elevilor
Pregătesc
materialele
necesare.
Ascultă și explică
textul.
Formulează
răspunsuri:
...Unirea
Transilvanie cu
România
...Formarea
României Mari
...a iubi patria.
...respectând,
iubind, ajutând...
Pregătesc fișa cu
lectura.
Notează titlul.

Tipul de
activitate
individual

procedurale

Materiale

timp

-conversația

2
min

-frontal

-explicația

-fișe
cu
lectura,
caiete
-mijloace
audio

-frontal

-conversația

O8

-frontal

-conversația,
explicația

-fișe
cu
lectura,
caiete

2
min

lecția

O1
O2

-în
perechi

-exercițiul,
citirea
-ex-joc

-fișe
cu
lectura, fișe
cu
ideile
principale

15
min

Sunt atenți la
indicații. Rezolvă
sarcinile,
apoi
fiecare
pereche
își
prezintă
personajul.

O4
O9

-în
perechi

-„pălăriile
gânditoare”,

-fișe,
pălării

10
min

Citesc
integral.

Primesc fișe cu
sarcini.
Sunt
atenți la indicații.
Rezolvă sarcinile.
Colaborează cu
colegii.

O8

-

3
min
3
min

O3
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Feed-back-ul

Evaluarea

Încheierea
activității

4. Pălăria verde-gânditorul
-propune
soluții
pentru
rezolvarea problemelor;
5. Pălăria galbenă- creativul
-se
concentrează
asupra
aprecierilor pozitive
-Care crezi că sunt beneficiile
(învățăturile) desprinse din
această întâmplare?
6. Pălăria roșie- psihologul
- spune ce simte, ce l-a
impresionat.
Cer
elevilor să
prezinte
munca.
Adresez eventuale întrebări
suplimentare.
Împart fișe (Scheletul de
recenzie)
Realizez completarea orală a
fișei.
Exprimă într-o propoziție
despre ce este vorba în text:
Scrie un proverb potrivit
pentru mesajul textului.
Scrie într-un cuvânt esența
textului
Alege culoarea textului:
Fă un desen potrivit textului
Anunț
textul pentru ora
următoare.
Fac aprecierile necesare.

O4
O5

Își
prezintă
rezultatele. Aduc
argumente,
completări.
Completează
oral.

Își notează.

O8
O5

-frontal,
individual

-exercițiul,
explicația

-pălării,
fișe

8
min

O7

-frontal

exercițiul,
conversația
„scheletul de
recenzie”

-fișe

5
min

-frontal

-conversația

2
min

Prezintă întâmplările petrecute în text:
(Numerotează propozițiile în ordinea în care s-au petrecut)
Vestea unirii Transilvaniei cu România a cuprins întreaga țară.
La 1 Decembrie 1918 toți românii au plecat pe jos spre Alba- Iulia.
Sala Adunării Naționale era plină de oameni fericiți care ascultau
oratorii.
Întoarcerea către casă le amintește de visul tatălui lor, care a murit înainte de a-l vedea împlinit.
În liniștea nopții, un copil își strigă bucuria de a fi uniți cu toți românii.
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Care este titlul, autorul, personajele textului?
Poate fi considerat un text literar narativ în proză? De ce?
Formulează și adresează câteva întrebări colegilor.

Care crezi că sunt beneficiile desprinse din această întâmplare?
Ce fel de viață își doreau românii din Transilvania?
Alege (încercuiește) proverbele potrivite acestei întâmplări:
În unire stă puterea.
Unirea este mai tare decât o fortăreță.
Orice putere e slabă dacă nu e unită.

De ce crezi că au ocupat armata germană Transilvania?
Ți-ar plăcea să mergi pe jos dintr-o localitate în alta?
Cum crezi că se simte autorul în momentul
în care ajunge la Alba-Iulia?
Dar când trece pe lângă mormântul tatălui său?
Scrie-i o poezie potrivită (cvintetul) .
___________, _________________
______________, ________________, ___________
______________ _______________ _______________ _______________
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_____________________ .
Găsește câteva soluții (sfaturi) astfel încât să nu se mai despartă niciodată românii?

Visul împlinit
după Lucian Blaga
Scrie într-o propoziție despre ce este vorba în textul citit
Scrie o expresie semnificativă pentru mesajul textului
Scrie într-un cuvânt esența textului
Alege culoarea textului
Fă un desen potrivit textului

Visul împlinit
după Lucian Blaga
Scrie într-o propoziție despre ce este vorba în textul citit
Scrie o expresie semnificativă pentru mesajul textului
Scrie într-un cuvânt esența textului
Alege culoarea textului
Fă un desen potrivit textului

Orientare și consiliere pentru carieră
Bibliotecar prof. NAGY Monica - Școala Gimnazială Nr. 7 Petroșani
Şcoala are o răspundere certă în dezvoltarea personalităţii tinerilor. Una dintre funcţiile sale este de a
îmbogăţi sistemul de reprezentări de sine ale elevilor. Activităţile consacrate acestui scop se desfăşoară,
desigur, într-un cadru instituţionalizat, reglementat, dar diferiţilor actori le este lăsată
o mare marjă de libertate. Trebuie deci, definite suficient de precis obiectivele şi
competenţele de atins şi bine distinse rolurile diferiţilor actori, în funcţie de poziţia
lor în instituţiaşcolară şi de modul de intervenţie. Se ştie, desigur, că orice adult, în
relaţia sa cu tinerii, le influenţează istoria; fiecare dintre noi a fost mai mult sau mai
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puţin marcat de profesorii (sau ceilalţi actori) pe care i-a cunoscut. Primul lucru este deci, să nu ne prefacem
că nu ştim aceasta! Obiectivul esenţial în acest domeniu este de a-l ajuta pe elev să-şi construiască o imagine
desine suficient de pozitivă pentru a putea acţiona. Eşecul anumitor elevi provine adesea din faptul că au o
imagine complet degradată despre ei înşişi.
Orientarea școlara și profesională ocupă un loc important în societatea contemporană bazată pe
economia liberă, de piață, fiind o problemă și o acțiune pedagogică complexă, acceptată de forurile
internaționale, care au preocupări legate de educația tinerelor generații,
În acest context, există forumul .Asociația Internațională de Orientare Școlară și Profesională", cu
sediul la Geneva. În România, orientării școlare și profesionale i se acordă atenție atât la nivelul școlilor și altor
instituții educative, cât și prin organizarea unor cabinete și laboratoare de consiliere, orientare școlară și
profesională. Desigur, orientarea școlară și profesională are nevoie de eforturi susținute pentru integrarea ei în
activitatea de ansamblu a școlii, în preocupările factorilor educativi și de decizie din învățamânt, ca și a
beneficiarilor învățământului. Un loc important și-l găsește orientarea școlară și profesională, în activitatea
mass-media: radio, televiziune, presă etc, în activitatea familiei și a organizațiilor de copii și tineret etc. Pentru
fundamentarea științifică a orientării școlare și profesionale, pentru stabilirea locului, conținutului și stralegiilor
ei de realizare, un rol important îl au Institutul de Științe ale Educației din România, Catedrele de pedagogie,
psihologie și sociologie, laboratoarele de orientare școlara și profesională, psihologii scolari s.a.
Orientarea carierei este acel tipar relativ stabil al talentelor, valorilor, atitudinilor şiactivităţilorocupaţionale.
Orientarea carierei a unui individ este importantă atunci când o raportăm la profesia pe care acesta o are. Din
compatibilitatea celor două rezultă consecinţe importante pentru individ, pentru comportamentul şi atitudinile
sale la serviciu, cât şi pentru starea sa de echilibru şisatisfacţie.
Este esenţial ca individul să îşi aleagă cu atenţie profesia; trebuie să se gândească pe termen lung ce ar
însemna mai concret, care sunt activităţile specifice, tipurile de organizaţii, oportunităţile, posibilităţile de a-şi
valorifica potenţialul natural; este posibil să existe o diferenţă între percepţia despre ce înseamnă profesia
respectivă din afară, şi ceea ce presupune de fapt. Cariera, denumire care provine din limba franceză, este
înţeleasă în limba română ca profesie, ocupaţie, iar prin extensie fie ca situaţie bună, fie ca poziţie în societate.
După cum se observă, orientarea în carieră este un tipar destul de stabil al talentelor, valorilor,
atitudinilor şiactivităţilorocupaţionale preferate. Avantajele pentru o companie ce implementeaza un sistem
eficient de management al carierei sunt pe cat de evidente, pe atat de cunoscute:
· Cresterea gradului de motivare al angajatilor cu efecte directe asupra productivitatii muncii si a gradului de
fidelizare al acestora;
· Scadereafluctuatiei de personal;
· Cresterea capitalului de imagine al companiei etc.
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Profilul pieţei de muncă, dramatic diferit de cel din anii ’80, ne determină să considerăm că, pe lângă
rolul de specialist în orientarea şcolară şi profesională, consilierul şcolar este chemat să acţioneze şi pentru
reorientarea şcolară şi/sau profesională a elevilor (de liceu) şi a studenţilor. Reorientarea şcolară şi
profesională este un domeniu la care, în România acestui moment, nu se face des apel decât in mod sporadic
şi nesistematic. În general, elevii sunt cei care decid încotro să se indrepte, hotarârea lor fiind influenţată de
părinţi, de grupul de prieteni şi de propriile aspiraţii (mai mult bănuite, decât sondate corespunzător), şi nu
de intervenţia efectivă a unui specialist. Reorientarea profesională din proprie iniţiativă se face foarte rar sau
deloc.

Bibliografie:
1. Baban, A. Coordonator – Consiliere Educationala, 2003
2. Constantinescu, D., Dobrin, M., Nita, A. Managementul resurselor umane, 1999;
3. Dana Gavreliuc, Managementul carierei didactice, 2011

Creativitate în consilierea şi orientarea şcolară şi profesională a tinerilor
Prof. Înv. primar NAN Melania - Școala Gimnazială Nr. 3 Lupeni
Strategiile educaţionale şi sociale ale României plasează şcoala ca factor de dezvoltare a capitalului
social în relaţia sa cu comunitatea pe care o deserveşte. Una dintre problemele permanente înscrise printre
priorităţile şcolii şi societăţii noastre, o constituie şi orientarea şcolară şi profesională. Actualitatea şi
importanţa ei este dată de contribuţia esenţială pe care şcoala o poate aduce la soluţionarea şi îmbunătăţirea
acesteia. Contribuţia ei nu se reduce numai la pregătirea tinerilor pentru a şti cum să ia o decizie conştientă,
liberă dar fermă cu privire la devenirea lor şcolară şi profesională, ci şi la pregătirea şi asigurarea unei forţe de
muncă în stare să acopere cu succes toate sectoarele activităţii sociale. O asemenea pregătire trebuie să înceapă
de timpuriu deoarece structura învăţământului permite elevilor să opteze pentru clase speciale pentru elevii cu
aptitudini şi performanţe deosebite.
Considerată multă vreme o problemă individuală, pe care fiecare familie o rezolvă în funcţie de statutul
său social şi profesional, orientarea şcolară şi profesională nu trebuie lăsată în afara programelor şcolare. O
dată cu diversificarea domeniului muncii şi cu progresele realizate de şcoala contemporană, problema orientării
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şcolare şi profesionale a devenit o preocupare sistematică a mai multor organisme particulare şi de stat şi în
special a şcolii.
Faptul că orientarea şcolară prezintă interes atât pentru individ cât şi pentru stat şi societate a făcut ca
problema să fie examinată de-a lungul anilor atât sub aspectul său pedagogic, psihologic, social cât şi sub cel
umanitar. Este nevoie de depistarea aptitudinilor, de cunoaşterea elevilor, de autocunoaştere, de îmbogăţirea
strategiilor de lucru şi au apărut organizaţii şi instituţii care pot oferi o bază de date privitoare la mobilitatea
profesiunilor, la cerere şi ofertă, la perspectivele de dezvoltare a anumitor domenii de activitate. Introducerea
pe scară largă a calculatoarelor în atâtea domenii profesionale a impus modificări în programele de pregătire
pentru multe profesii, ceea ce a sporit interesul tinerilor pentru şcolile sau secţiile cu astfel de profiluri.
Informatica, tehnologiile moderne şi apariţia unor profesii noi au dus la modificarea conţinutului mai multor
obiecte de învăţământ. Coordonatele ştiinţifice ale orientării şcolare şi profesionale trebuie să aibă în vedere
următorii factori: copilul, cerinţele social-economice inclusiv profesiile şi şcoala.
Problema aptitudinilor şi a alegerii şcolii şi ulterior a profesiei a devenit o problemă educativă de larg
interes. Mai ales în clasele terminale ale ciclurilor şcolare munca diriginţilor a devenit un suport solid al
orientării elevilor. Nu numai informaţiile furnizate, ci, mai ales, contactul elevilor cu diverse sectoare de
activitate joacă un rol esenţial în consolidarea preferinţelor profesionale care stau la baza opţiunilor tinerilor.
Gimnaziul este perioada când se realizează procesul de preorientare profesională pentru că la sfârşitul acestui
ciclu elevul va intra într-un liceu, iar opţiunea sa trebuie să fie bine pregătită. Liceul este etapa de şcolarizare
în care interesele profesionale trebuie să dobândească cristalizarea necesară opţiunii pe care o vor face elevii
şi părinţii la sfârşitul ei. Performanţele obţinute de elev în general şi mai ales la discipline de concurs, precum
şi alte rezultate ale activităţii şcolare şi extraşcolare, vor deveni argumente pentru una din direcţiile de urmat.
La acest nivel apar două posibilităţi din punct de vedere al orientării şcolare şi profesionale cum ar fi pregătirea
elevilor pentru o activitate profesională şi pregătirea pentru continuarea specializării într-o facultate de profil.
Orientarea trebuie să tină cont de factori cum ar fi: cunoaşterea elevilor de către cadrele didactice, pregătirea
lor în domeniul alegerii şcolii şi profesiei, informarea şcolară şi profesională şi discutarea opţiunii şi deciziei
finale a fiecărui elev. Conţinutul orientării şcolare şi profesionale trebuie să ofere argumentele cele mai
puternice pentru a-i ajuta pe cei care ezită încă sau care au făcut o alegere greşită.
Orientarea şcolară este o acţiune complexă atât prin numărul factorilor implicaţi (profesori, părinţi,
sponsori, specialişti, etc) cât şi prin faptul că face parte integrantă din procesul instructiv-educativ. Este o
acţiune permanentă care începe în prima zi de şcoală şi durează toată perioada şcolarizării. Etapa cea mai
dificilă a acestei acţiuni este organizarea activităţilor de consiliere şi orientare şcolară şi profesională. Tinerii
sunt îndrumaţi spre alegerea unei anumite şcoli şi profesii prin : prezentare de lecţii, expuneri, dezbateri,
monografii şcolare şi profesionale, pliante ale şcolilor, filme, casete, activităţi în laboratoare. De asemenea, se
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organizează la inspectoratul şcolar, în fiecare an, pentru elevii clasei a VIII -a un „târg“ de oferte de
specializare, unde fiecare liceu îşi prezintă oferta din punctul de vedere al posibilităţii de şcolarizare pe
profiluri, cu realizările cele mai importante, succesele obţinute, dotarea tehnică, posibilitatea de pregătire în
vederea reuşitei în învăţământul superior. Toate acestea sunt metodele clasice folosite de către şcoli şi diriginţi
pentru orientarea şcolară şi profesională a elevilor.
Bibliografie:
*** Metode creative folosite în activităţile de tineret, Fundatia Life – Centrul de resurse si informatii pentru
organizaţii;
Miftode, V. (coord.), Dimensiuni ale asistenței sociale- forme și strategii de protecție a grupurilor
defavorizate, Editura Eidos, Botoşani, 1995; Tomşa, G., Consiliere şcolară, Credis, Bucureşti, 2000;
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Creativitatea în învăţământul românesc
Prof. Înv. Preșcolar NEAMȚU Marinela - Grădinița P.N. Lumea Copiilor
Lupeni
Termenul de creativitate îşi are originea în cuvântul latin creare, care înseamnă a nămisli, a făuri, a
crea. Originea cuvântului arată că termenul de creativitate defineşte şi cuprinde atât originea cât şi scopul. Nici
astăzi creativitatea nu s-a debarasat de sinonime, unele mai reuşite, iar altele cu totul unilaterale : inteligenţă
fluidă (R.B.Catell), gândire divergentă (Jean P.Guilford), rezolvare specifică de probleme (A.Newell),
imaginaţie creatoare (Jean Piaget), imaginaţie constructivă (Alex Osborn).
Una dintre problemele centrale ale cercetărilor psihopedagogice din ultimii ani este cea a creativităţii.
Numărul studiilor consacrate acestui fenomen a crescut vertiginos, specialiştii din diverse domenii
preocupându-se să-i descifreze tainele. Cu toate acestea, încă nu s-a ajuns la un consens în definirea conceptului
de creativitate. Fiecare autor insistă asupra unor aspecte ale fenomenului, prin prisma cărora îi desemnează
apoi semnificaţia. Pe fondul acestei diversităţi de opinii, se pot delimita trei direcţii în abordarea şi analiza
fenomenului creaţiei : din perspectiva produsului creat, a procesului de creaţie şi a personalităţii creatoare.
Produsul creat desemnează rezultatul procesului de creaţie. El se concretizează fie în ceva material (
obiect, invenţie, etc.), fie în ceva spiritual (formulă, teorie, etc.). Pentru ca acest produs să poată fi apreciat ca
fiind creativ, trebuie să incumbe doi parametri: originalitate şi utilitate socială. Originalitatea se exprimă prin
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noutate şi unicitate. De aici încep, însă, comentariile. Un produs poate avea valoare de noutate şi unicitate în
raport cu societatea ca un tot sau în raport cu individul care l-a creat. În primul caz creativitatea ar fi proprie
numai acelor persoane care aduc o contribuţie singulară şi originală într-un domeniu sau altul al culturii
materiale şi spirituale a societăţii. Dacă un produs este original doar în raport cu individul, atunci creativitatea
poate fi considerată o facultate general-umană.
Care sunt criteriile de apreciere a originalităţii unui produs? Wilson, Guilford şi Christensen au scos în
evidenţă trei criterii:


un răspuns este cu atât mai original cu cât el este mai rar în populaţia considerată;



un răspuns este cu atât mai original cu cât el este mai ingenios (apreciat ca atare de un grup de
judecători);



un produs este cu atât mai original cu cât el asociază elemente de cunoştinţe sau date de experienţă mai
îndepărtate (Gr. Nicola, 1981)

Utilitatea sau eficienţa produsului este parametrul care impune acestuia o finalitate practică. Un produs al
creaţiei trebuie să răspundă unor nevoi umane, să fie aplicat în folosul omului.
Erika Landu arată în Psihologia creativităţii: Creativitatea este un fenomen general uman, ea se bazează
pe cunoaşteri şi trăiri, pe curajul de a se avânta în necunoscut, în domeniul noului şi al incertitudinii. În sens
mai larg, creativitatea se referă şi la găsirea de soluţii, idei, probleme, metode care nu sunt noi pentru
societate, dar la care s-a ajuns pe o cale independentă.
I.A. Taylor consemnează că a întâlnit mai mult de o sută de definiţii diferite ale noţiunii de creativitate şi
diferenţiază cinci niveluri de creativitate :


Creativitatea expresivă – reprezintă treapta de bază şi are caracteristică principală spontaneitatea şi
libertatea;



Creativitatea productivă – implică punerea în funcţiune a talentelor sau aptitudinilor dezvoltate şi
controlate;



Creativitatea inventivă – caracterizată prin surprinderea unor noi relaţii şi utilizarea originală a
experienţei dobândite;



Creativitatea inovatoare superioară – implică modificarea semnificativă a fundamentelor sau
principiilor care stau la baza unui domeniu, necesitând o remarcabilă aptitudine de conceptualizare;



Creativitatea emergentă – nivelul cel mai elaborat corespunzând conceperii de principii fundamentale
noi.

Evident că din punct de vedere pedagogic ne interesează mai mult creativitatea din perspectiva
personalităţii, ca atribut fundamental al acesteia. Opiniile specialiştilor converg spre ideea potrivit căreia
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creativitatea este o dimensiune psihologică care angajează întreaga personalitate. Ea este proprie, în limitele
normalului, tuturor copiilor, manifestându-se însă cu o intensitate diferită de la unul la altul.
Prin această prismă, Abraham A. Moles defineşte creativitatea ca fiind o capacitate generală a psihicului
uman ce constă într-o rearanjare a elementelor câmpului de conştiinţă pentru a descoperii soluţii originale
solicitărilor externe, (1974, p. 120).După cum se observă, aici se insistă asupra genezei creativităţii, a angajării
personalităţii în direcţia descoperirii unor posibilităţi originale de răspuns. Nu se face deosebirea, deci, din
punct de vedere psihologic, între creativitatea copilului şi cea a unui creator autentic prin prisma noutăţii
rezultatului. Totodată, definiţia relevă că această capacitate se poate dezvolta la orice persoană, într-un grad
mai mare sau mai mic, în funcţie de interacţiunea factorilor care concură la apariţia şi exprimarea ei.
Creativitatea ne apare astfel, ca o formaţiune complexă ce rezultă din îmbinarea, într-un mod irepetabil, în
cadrul personalităţii fiecărui individ a unor factori de natură diferită, fapt care îi asigură posibilitatea să
răspundă în mod original diverselor solicitări exercitate din exterior.
F. Barron constată că persoanele creative sunt întreprinzătoare, capabile de asumarea riscului, foarte bine
informate, cu o bună fluiditate verbală. Trăsăturile de personalitate mai des asociate cu capacitatea creativă
sunt: capacitatea de a gândi abstract, flexibilitatea gândirii, o inteligenţă generală superioară, sensibilitatea la
probleme, legată de un mai pronunţat spirit de observaţie şi de o mai bună receptivitate, curiozitate, încredere
în sine, dispoziţia de a-şi asuma scopuri îndepărtate şi autoimpuse, perseverenţă în urmărirea lor, independenţă
în gândire.
Iată şi câteva aspecte asupra cărora părerile sunt împărţite: dacă unii îi apreciază pe indivizii creatori ca
fiind nonconformişti în conduită, alţii afirmă contrariul : unii vorbesc de un autocontrol al impulsurilor,
stăpânire de sine, alţii invocă impulsivitatea, excitabilitatea şi lipsa de echilibru; dacă unii autori îi văd sociabili
şi bine integraţi social, alţii îi consideră individualişti, închişi în ei şi chiar izolaţi. Fiecare persoană creatoare
vine, de fapt, cu nota sa proprie, având o dominantă specifică în funcţie de înzestrarea sa de experienţa
acumulată, nivelul creativităţii, domeniul de manifestare.
În fapt, creativitatea poate însemna fie o facultate sau capacitate a persoanei, aceea de a produce lucruri
originale şi utile, fie mişcarea sau procesul care duce la produsul original, acesta din urmă fiind adeseori luat
la rândul lui drept criteriu obiectiv al creativităţii.
Ana Stoica, referindu-se tot la creativitate, arată: Acesta este un produs al stadiului de civilizaţie la care a
ajuns societatea contemporană. Secolul nostru favorizează creativitatea multidirecţională şi de masă.
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Importanţa şi sarcinile educaţiei intelectuale în contextul orientării școlare
Prof. NICULESCU Oana ”Liceul Tehnologic”Dimitrie Leonida”Petrosani
Societatea are nevoie de muncitori pricepuţi, de medici, ingineri, profesori, economişti, de cercetători
în domeniul ştiinţei şi tehnicii etc. Pentru a se pregăti în mod corespunzător, aceştia trebuie să-şi însuşească un
anumit volum de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi. Uneori acestea pot fi transmise tineretului direct de către
adulţi. Ele pot fi însa însuşite şi din cărţi, în care este depozitată experienţa de viaţa şi de muncă a generaţiilor
precedente. Cu ajutorul cărţilor generaţiile anterioare transmit celor următoare cunoştinţe pe care le-au
acumulat cu privire la natură şi societate, cu privire la tehnica de muncă, precum şi ideile lor morale şi estetice.
Prin însuşirea cunoştinţelor şi a deprinderilor tehnice şi practice de către tineret se urmareşte nu numai
pregătirea acestuia pentru a participa cu succes la productie, ci şi pentru a putea perfecţiona uneltele de muncă
a aduce inovaţii şi raţionalizări în procesul producţiei, a-şi aduce contribuţia la organizarea ştiinţifică a producţiei şi a muncii, a desfaşura deci o activitate creatoare. În întreaga lume are loc astăzi o dezvoltare uluitoare
a ştiinţei şi tehnicii.
Cunoştinţele despre natură şi societate însuşite de tineri îi ajută să rezolve bine problemele puse de
produse şi de viaţa socială în general, dacă au un caracter ştiinţific şi dacă formează un sistem bine închegat.
Deci, o primă sarcină a educaţiei intelectuale este înarmarea tineretului cu un sistem de cunoştinţe
ştiinţifice, cu priceperi şi deprinderi intelectuale.
Însusirea volumului de cunoştinţe, a priceperilor şi deprinderilor nu este însă suficient pentru a asigura
pregătirea omului contemporan. Complexitatea vieţii sociale moderne solicită un om cu capacităţi intelectuale
bine dezvoltate. Dinamica vieţii în societate prezintă mereu aspecte noi, variate. Pentru a face faţă la asemenea
solicitări şi pentru a găsi soluţiile cele mai potrivite, omul societăţii noastre trebuie să posede nu numai o
bogătie de cunoştinte, ci şi capacitatea de a gândi corect şi creator. Este nevoie — după expresia lui Montaigne
— nu atât de un cap plin, cât de unul bine format. De aceea dezvoltarea proceselor intelectuale, a intereselor
de cunoaştere şi cultivarea motivelor superioare ale învăţării constituie o altă sarcină importantă a educaţiei
intelectuale. Şcoala trebuie să dea elevilor şi cunoştinţe, dar să le cultive şi gândirea, capacităţile creatoare.
Atât sarcina informativă cât şi cea formativă sunt la fel de necesare.
O altă sarcină a educaţiei intelectuale este formarea bazelor concepţiei filozofice despre lume şi
corecta orientare ideologico-politică a elevilor. Elevii din clasele I—IV işi însuşesc, asa cum am vazut, doar
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cunoştinţe elementare despre diferite aspecte ale realităţii. La fiecare obiect de învăţământ li se predau
cunoştinţe despre un anumit grup de obiecte şi fenomene, formându-se în conştiinţa lor un sistem de cunoştinţe
despre realitate. Pe baza acestor cunoştinţe ei înţeleg şi işi explica producerea unor fenomene din natura şi din
societate. Omul nu simte însa numai nevoia explicării fenomenelor particulare, ci şi a explicării realităţii în
ansamblu: care sunt legile cele mai generale care explica producerea şi dezvoltarea fenomenelor în univers ?
de ce natură este universul ? poate omul să cunoasca lumea înconjurătoare ? ce raport există între materie şi
conştiinţă ? care sunt factorii determinanţi ai evoluţiei societăţii omeneşti ? etc. Sistemul de adevăruri prin care
se dă o explicaţie unitară şi consecventă realităţii în ansamblu formează concepţia filozofică despre lume. La
o explicaţie totalizatoare nu se poate ajunge decât după ce omul şi-a însuşit un sistem de cunoştinţe din
domeniul ştiinţelor particulare. Orice om are însa o concepţie despre lume sau o filozofie mai mult sau mai
puţin coerentă, în funcţie de pregătirea sa.
Acestea sunt sarcinile principale ale educaţiei intelectuale. Înarmarea elevilor cu un sistem de
cunoştinţe, dezvoltarea proceselor intelectuale, formarea concepţiei filozofice despre lume constitute o premisă
şi pentru realizarea educaţiei morale, estetice şi fizice a elevilor. Educaţia intelectuală constituie un suport
pentru realizarea celorlalte laturi.
Acestea sunt sarcinile principale ale educaţiei intelectuale. Înarmarea elevilor cu un sistem de
cunoştinţe, dezvoltarea proceselor intelectuale, formarea concepţiei filozofice despre lume constitute o premisă
şi pentru realizarea educaţiei morale, estetice şi fizice a elevilor. Educaţia intelectuală constituie un suport
pentru realizarea celorlalte laturi.
Bibliografie
1. Victor Ţârcovnicu, Vasile Popeangă, “Pedagogie”, Editura didactică şi pedagogică , Bucuresti 1977

Micul cetățean european format prin educația extrașcolară
prof. înv. primar OANȚĂ Adriana - Școala Gimnazială Nr. 7 Petroșani – Hunedoara
Educaţia este o formă de comunicare interumană prin care se transmit, de la o generaţie la alta, valorile
culturii şi comportamentul social. Educaţia constă într-un ansamblu de influenţe exercitate în mod planificat,
în cadrul instituţiilor şcolare pe baza unui sistem de obiective, principii, forme şi metode de organizare, folosite
în scopul formării omului ca personalitate, capabil să se integreze activ în dinamismul vieţii sociale. Educaţia
este, deci, un proces complex de socializare şi individualizare a fiinţei umane, în drumul său spre
umanitate.(I.G.Stanciu)
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Influenţele educative, exercitate asupra unei persoane, sunt de tip formal, nonformal şi informal, din
care rezultă cele trei dimensiuni ale educaţiei.
În ultima perioadă asistăm la o dezvoltare a educaţiei nonformale, care se apropie din ce în ce mai mult
de spaţiul şcolar. Educaţia nonformală a fost definită de către J. Kleis drept „orice activitate educaţională,
intenţionată şi sistematică, desfăşurată de obicei în afara şcolii tradiţionale, al cărei conţinut este adaptat
nevoilor individului şi situaţiilor speciale, în scopul maximizării învăţării şi cunoaşterii şi al minimalizării
problemelor cu care se confruntă acesta în sistemul formal (stresul notării în catalog, disciplina impusă,
efectuarea temelor, etc.)”.
Din punct de vedere etimologic, termenul de „educaţie nonformală” îşi are originea în latinescul
„nonformalis” preluat cu sensul „în afara unor forme special organizate pentru un anume gen de activitate”.
Trebuie, însă, ţinut cont de faptul că, nonformal nu este sinonim cu needucativ, ci desemnează o realitate
educaţională mai puţin formalizată sau neformalizată, dar întotdeauna cu efecte formativ-educative.
Din punct de vedere conceptual, acest tip de educaţie cuprinde ansamblul activităţilor şi acţiunilor care
se desfăşoară într-un cadru instituţionalizat, în mod organizat, dar în afara sistemului şcolar, constituindu-se ca
„o punte între cunoştinţele asimilate la lecţii şi informaţiile acumulate informal”. Educaţia nonformală este
echivalentul educaţiei extraşcolare şi este tot o acţiune organizată, fie în mediul profesional, fie în mediul sociocultural, prin teatre, muzee, biblioteci, manifestări cultural-artistice, excursii, cluburi sportive, concursuri, etc.
În sistemul de învăţământ românesc, activitatea educativă extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ în
care, prin forme specifice, se permite transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor
dobândite în şcoală. Activităţile extraşcolare au conţinut ştiinţific, cultural-artistic, umanitar, ecologic, moralcivic, turistic, sportiv, recum şi caracter recreativ. Ca şi activitatea educativă şcolară, activitatea educativă
extraşcolară reprezintă o dimensiune a procesului de învăţare permanentă, fiind recunoscută ca parte esenţială
a educaţiei obligatorii, cu o mare importanţă în dezvoltarea sistemelor relaţionate de cunoştinţe, a abilităţilor
şi a competenţelor. Activitatea extraşcolară oferă o oportunitate pentru crearea de condiţii egale de acces la
educaţie, în vederea dezvoltării depline a potenţialului personal şi pentru reducerea inechităţii şi excluziunii
sociale.
Activitatea extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei generaţii în actul
decizional, în contextul respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se,
astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă şi cea comportamentală. Acest tip de activitate are
mereu în atenţie nevoia de adaptare la cerinţele individuale, diverse, ale tuturor copiilor, indiferent de mediul
social din care provin sau dacă sunt incluși în categoria de copii cu cerințe educaționale speciale sau cu
dificultăți de învățare, precum și a celor capabili de performanță, la interesele de cunoaştere şi potenţialul lor.
Contextele create de diversele modalităţi de concretizare a acestui tip de educaţie (proiecte, manifestări
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punctuale, aplicaţii tematice, etc.), oferă posibilitatea abordărilor interdisciplinare, cross-curriculare şi
transdisciplinare, exersarea competenţelor şi abilităţilor de viaţă într-o manieră integrată, de dezvoltare a
personalităţii.
Acest tip de educaţie conţine majoritatea influenţelor educative, care au loc în afara clasei, ca fiind
activităţi extradidactice, opţionale sau facultative. Are un caracter mai puţin formal, dar cu acelaşi rezultat
formativ. În cadrul ativităților organizate în mijlocul naturii și al vieții sociale, copiii se confruntă cu
realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, prin acțiuni directe asupra obiectelor, fenomenelor din
mediul înconjurător, a unor zone geografice și locuri istorice.
Vizionările și spectacolele constituie o altă formă de activitate extracurriculară din școală cu care
copilul face cunoștință cu lumea minunată a artei. Deși această formă de activitate îl pune pe copil în
majoritatea cazurilor în rol de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă
inepuizabilă de impresii puternice, precum și în faptul că apelează permanent la afectivitatea copilului.
Serbările, prin specificul lor de activitate extracurriculară, reprezintă un nesecat izvor de satisfacții,
bucurii, crează buna dispoziție, favorizează dezvoltarea copiilor din punct de vedere fizic și psihic. Importanța
lor educativă constă în conținutul artistic prezentat, precum și în atmosfera sărbătorească, deschisă ce se
instalează cu acest prilej. Prin organizarea serbărilor dezvoltăm copiilor dragostea pentru artă, pentru frumos.
Toate acestea contribuie la realizarea sarcinilor estetice, a dezvoltării gustului pentru frumos.
Prin organizarea unor concursuri dezvoltăm dragostea și interesul copiilor pentru frumos, sensibilitatea
și personalitatea copiilor, putem depista tinerele talente artistice în vederea cultivării și promovării lor.
Concursurile sportive vin ca o completare a activităților sportive. Copiii participă cu multă plăcere la
concursurile sportive care pe lângă dezvoltarea armonioasă a organismului contribuie și la menținerea unei
bune dispoziții a copiilor și înveselirea lor.
Echilibrul realizat între DESTINDERE, DEZVOLTARE şi DIVERTISMENT în momentele petrecute
prin activităţi extraşcolare, reprezintă secretul formării armonioase a personalităţii micului cetățean european.
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Proiectarea lecţiilor în scopul integrării metodelor active în cadrul
procesului didactic

Prof.înv. preşcolar OLAH Ionela Cosmina - Şcoala Gimnazială “I.D.Sîrbu” Petrila

Realizarea cu succes a oricărui demers didactic depinde într- o bună măsură de anticiparea cât
mai amănunţită a acestuia de către cadrul didactic.
Actul de configurare a lecţiei urmăreşte proiectarea unui demers ce nu se propune ca moment
insular, ci ca secvenţă înscrisă în durata unui process început înainte de lecţie şi continuat după
încheierea ei.
Una din activităţile de bază ale cadrului didactic o constituie proiectarea didactică.
Proiectarea activităţii instructiv- educative/ proiectarea didactică reprezintă ansamblul de procese
şi operaţii deliberative de anticipare a acesteia, de fixare mentală a paşilor ce vor fi parcurşi în
realizarea instrucţiei şi educaţiei

şi a relaţiilor dintre aceştia, la nivel macro ( respectiv la nivelul

procesului de învăţământ) şi micro (la nivelul specific, intermediar- al unităţilor de învăţare şi, operaţionalal activităţilor didactice concrete.
Sugestii metodologice privind procesul de predare:
 implicarea activă şi interactivă a elevilor în învăţare;
 relevarea cunoştinţelor ancoră în predarea noilor conţinuturi,
 stimularea strategiilor metacognitive prin utilizarea simulării, studiilor de caz şi problematizării
în vederea susţinerii curiozităţii, a reflecţiei şi evaluării;
 utilizarea feed- back- ului în secvenţa de predare, sporirea aplicaţiilor practice, a exerciţiilor şi
diversitatea problemelor supuse spre rezolvare;
 tratarea egală a elevilor, oferta de sprijin în învăţare, angajarea în sarcinile de lucru;
 crearea unei atmosfere de colaborare şi lucru în echipă;
 utilizarea unor sarcini de lucru cu relevanţă în viaţa reală a elevilor.
Sugestii metodologice privind managementul didactic:

243

 designul predării să fie conceput de aşa manieră încât să asigure timp şi spaţiu şi pentru
activităţi de învăţare individuală, dar să fie descurajate eventualele tendinţe de segregare sau
izolare în clasă;
 să se asigure metode specifice şi suporturi de învăţare pentru elevii cu dificultăţi şi pentru cei
cu cerinţe speciale;
 crearea unui mediu de învăţare eficient pentru toţi, ceea ce pretinde satisfacerea opţiunilor
elevilor pentru teme de învăţare, tipuri de proiecte practice, modalităţi de muncă independentă
sau în grup;
 utilizarea unor modalităţi flexibile de grupare a elevilor pentru activităţi didactice, pe baza
nevoilor de învăţare şi în acord cu tipul de sprijin pedagogic de care elevii au nevoie.
Algoritmul proiectării lecţiilor/ activităţilor didactice
Proiectarea lecţiilor reprezintă un demers complex care se raportează la trei cadre de referinţă:
 activitatea anterioară secvenţei proiectate (aspecte reuşite/ nereuşite);
 situaţia existentă în momentul proiectării (resurse umane, materiale, caracteristicile mediului
educaţional etc.);
 cerinţe impuse de documentele curriculare (programa şcolară etc.).

Bibliografie:
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Proiectare didactică - suport de curs, CCD Deva, 2005;

Oprea, Crenguţa , Strategii didactice interactive, E.D.P. (R.A.), Bucureşti, 2006; Lăcrămioara
Dragomir, Mariana,

Managementul activităţilor didactice. Eficienţă şi calitate, Editura
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Adolescența și nevoia de modele în viață
Prof. PARASCHIV Camelia –Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Leonida” Petroșani
Adolescența este o perioadă deficilă atât pentru copii, cât și pentru părinții lor. Este o perioadă în
dezvoltarea organismului uman, care urmează pubertatea și precede starea de adult.
Această stare de pubertate este cuprinsă între anii 14-18, în acest interval de ani se petrec multiple aspecte
particulare de la om la om.
Sunt de părere că adolescența pentru tineri este o perioadă fantastică din viața în care totul este posibil
iar lumea este cucerită foarte ușor de tineri, având imprersia ca totul este posibil si usor. Tinerii la această
vârstă sunt într-un proces de înțelegere pe sine și din această cauză sunt într-o permanentă schimbare.
Adolescența este perioada în care se aleg modele de urmat – părinții, profesorii, vedetele etc.
În primul rând consider ca familia ar trebui să fie modelul permanent și ocrotitor pentru copilul care
devine adolescent, tânăr și, la rândul lui, părinte. Dar puține sunt cazurile în care părinții pot deveni modele
pentru copii lor. De multe ori adolescenții influențați de mass-media își găsesc modelele în televiziune. Sunt
de părere că mass-media nu mai apelează la modelele decente și care au trecut prin viață și acum la o vârstă
avansată au o carieră în față și sunt respectate în societate. Televiziunea promovează mai degrabă " modelul
femeii uşoare şi modelul bărbatului macho " și din păcate mulți tineri considerând că așa este bine și "se poartă"
îl iau ca model de urmat ăn viață.
În al doilea rând din pricina tehnologiei și a mass-mediei puţini sunt copiii care încearcă să calce pe
urmele profesorilor, ale personalităţilor prezentate în cărţi, filme sau în presă.
In concluzie trebuie să știm ce să alegem și cum să îl urmăm, cred că astăzi majoritatea tinerilor au nevoie de
modele în viață dar nu au de unde alege și unii nu știu să facă o alegere bună pentru viitorul lor.
Nevoia de modele e presantă pentru toţi cei care, după 13-14 ani, ajung să-şi caute rostul în lume. Ce
modele de viaţă oferă elita politică de astăzi tinerilor din România? Pe cine ar putea urma un adolescent
încrezător în valorile cercetaşilor de odinioară? Copilăria este tărâmul creativităţii şi al spontaneităţii.
Adolescenţa presupune rigoare, emulaţie, exactitate. Copilăria este imitaţie. Adolescenţa caută vocea
autenticităţii (e cazul vitalismului profesat de Mircea Eliade în Romanul adolescentului miop). Copilăria e
hârjoneală, urmată de experienţa dramelor lăuntrice şi chiar de iniţierea în misterul fiinţei. Suferinţa, moartea
şi viaţa se văd altfel după ieşirea din ţarcul prunciei. Căutând un model de curaj şi îndrăzneală, fiul îşi urmează
tatăl chiar şi la vânătoare. Ameninţaţi de spectrul foamei şi al morţii, cei doi se văd obligaţi, la rândul lor, să
ucidă. Aceasta e povestea binecunoscută şi mişcătoare a lui Nicolae Labiş: Mă iau după tata la deal printre
târşuri, // Şi brazii mă zgârie, răi şi uscaţi. // Pornim amândoi vânătoarea de capre, // Vânătoarea foametei în
munţii Carpaţi. Dacă Humuleştiul lui Creangă este imaginea Raiului, vânătoarea lui Labiş echivalează cu o
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cădere în timp. Ozana cea frumos curgătoare e, deja, foarte departe în Moldova secătuită şi pârjolită. Pe-o nară
puşca tatii scoate fum. // Vai fără vânt aleargă frunzarele duium! (...) Mi-i foame! Vreau să trăiesc, şi-aş vrea...
// Tu, iartă-mă, fecioară - tu, căprioara mea! // Mi-i somn. Ce nalt îi focul! Şi codrul, ce adânc! // Plâng. Ce
gândeşte tata? Mănânc şi plâng. Mănânc! Astăzi, vânătoarea este apanajul celor care nu cunosc nici foamea,
nici setea. Tot mai rar este sentimentul tovărăşiei sau lacrima pe obraz la moartea unei căprioare. Adolescenţa
e tot mai puţin o apropiere de necunoscut, fabricarea de unelte neconvenţionale, ieşirea din zona de confort.
Trebuie să salvăm copilăria din mrejele vieţii false şi artificiale, aşa cum vârsta adolescenţei s-ar cuveni
protejată de minciună. Sute de mii de tineri români se nasc în familii afectate de ruptură, eşec, divorţ.
Vulnerabilitatea fetelor şi agresivitatea băieţilor fără modele dau naştere la conflicte sociale. În ultimele
decenii, zeci de mii de tineri au crescut ca nişte orfani, împovăraţi de sentimentul alienării – părinţii fiind
plecaţi la lucru, într-o uneori prosperă, alteori neagră străinătate. Alte ameninţări includ, pe lângă definirea laxă
a mariajului, fenomene precum consumerismul. Nici copiii, nici adolescenţii nu ştiu să aleagă singuri, fără
îndrumare. Atunci când tradiţia e batjocorită iar autoritatea paternală se distruge sistematic, apare violenţa din
şcoli, obrăznicia şi mitocănia verbală. Pentru că cei şapte ani de acasă se contractă la doar trei-patru, Statul
instalează (ca big brother) camere de luat vederi în şcoli (plătite, evident, tot din banii noştri). Etatismul şi
hiper-centralizarea educaţiei printr-o grămadă de programe naţioanel nu pot preveni apariţia unor fenomene ca
obezitatea infantilă sau analfabetismul funcţional (specific celor care ştiu să citească, dar nu mai au puterea să
şi înţeleagă. Manipularea dorinţei în mass-media (cazul extrem fiind pornografia) şi larga industria de consum
încurajează precocitatea sexuală, vizibilă prin adoptarea de către tinerele fete a unor mode vestimentare lansate
de marile diva). Adulţii se infantilizează, în timp ce copiii sunt încurajaţi să devină, pe şest, nişte oameni mari.
Taţii se joacă pe calculator, în timp ce fiii studiază reviste hardcore. Nu merită pomenite aici drogurile sau
tehnologizarea agresivă a vieţii. În loc să modeleze o bucată de lut ori să construiască din traforaj un vas
plutitor, copilul marilor oraşe ajunge să-şi piardă vremea pe Messenger, SMS sau Facebook. Adio basmelor
lui Petre Ispirescu sau prozei lui Emil Gârleanu, cu minunatele lor incursiuni în lumea celor care nu cuvântă!
Suntem chemaţi cu toţii să protejăm bunătatea copilăriei şi frumuseţea adolescenţei. Doar astfel ne vom hrăni,
prin alveolele memoriei, dreptul la fericirii. Dacă paradisul libertăţii rămâne copilăria, înţeleasă ca putere
nemilitată de visare ori mişcare, vârsta adolescenţei presupune risc şi disciplină. Răsfăţul pufos trebuie
abandonat în beneficiul încercărilor vitrege.
Nu există pedagogie fără testarea limitelor şi nici adolescenţă fără asumarea unor modele de viaţă.
WEB-OGRAFIE:
https://psychologies.ro/anchete-si-dosar/de-ce-avem-nevoie-de-modele-2154789
https://ro.scribd.com/doc/48046711/adolescenta-dezvoltare-umana
https://loveisaname.com/2015/03/rolul-modelelor-in-formarea-personalitatii-unui- adolescent/
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Limba română - o modalitate fundamentală de expresie a culturii noastre
naționale
Prof. PATO Bianca - Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Leonida’’ Petroșani
,,A vorbi frumos românește, înseamnă a fi colindat de dor, a scrie frumos românește, înseamnă a fi găsit
cărarea dorului spre dor...Pentru mine limba română este distanța dintre inima și umbra ei, care se numește
suflet ‘’ ( Fanuș Neagu).
Limba și literatura română ocupă un loc important în structura planului de învățământ, datorita faptului
că, pe de o parte, este limba oficială a statului român, limba noastră care ne reprezintă ca cetățeni români, iar,
pe de altă parte, este un instrument de comunicare.
Ca societate avem nevoie de comunicare, de idei valoroase , acestea fiind posibile doar cu ajutorul
cuvintelor, propozițiilor și frazelor , care duc la o exprimare orală și scrisă, corectă și armonioasă. În acest caz
se potrivește părerea marelui poet Eminescu: ,,Alăturam observarea că limba , alegerea și cursivitatea
expresiunii în expunerea vorbită sau scrisă e un element esențial, ba chiar un criteriu de cultură.‘’
Pe măsură ce cultura poporului se dezvoltă și evoluează , limba are nevoie de îmbogățire , de o atentă
îngrijire, de cultivare, pentru a corespunde în transmiterea și exprimarea ideilor. Limba română urmărește, în
general originea și evoluția limbii, diversele forme de existență (literară, regională, familiară etc.), stabilește
normele ortografice, ortoepice, morfologice și lexico-frazeologice . Așadar, limba a apărut în viața socială,
din necesitatea de a comunica și de exprimare a ideilor, sentimentelor, cunoștințelor și de stabilire a relațiilor
multiple.
Fără însușirea limbii române literare , procesul pregătirii în școală ar fi dificil, deoarece cunoașterea
limbii ajută la asimilarea cunoștințelor, noțiunilor, iar elevilor li se ușurează accesul la valorile culturii și
literaturii române.
Comoara lăsată de la străbunii noştri, limba noastră românescă, care ne defineşte ca popor trebuie să o
preţuim şi să o îngrijim cu o mare responsabilitate, pentru ca viul grai românesc să fie transmis din generaţie
în generaţie aşa cum se cuvine.
Pe măsura creşterii nivelului naţional cultural şi al perfecţionării fiecărui popor şi limba acelui popor
capătă alte dimensiuni, mai bogate, mai cizelate, pentru a fi capabili să transmitem la un nivel cît mai înalt idei
noi, precise şi clare.
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Pentru a putea îndeplini această misiune, limba noastă românească trebuie ,,protejată'', îngrijită,
cultivată, cu scopul de a respecta latinitatea, claritatea şi expresivitatea ei.
Cultivarea limbii înseamnă în primul rînd, asigurarea exprimării corecte-conform normelor limbii
literare actuale şi, la un nivel superior, rafinarea şi îmbogăţirea ei.
Cu toţii învăţăm încă din primii ani de viaţă primele cuvinte în limba noastră maternă ,încă înainte de
a frecventa şcoala, dar la această vârstă fragedă familia este cea care are un rol fundamental în educarea
limbajului minim al copilului.
Este esenţial, aşadar, să fim capabili să pătrundem în bogăţia şi varietatea limbii şi să ştim să o folosim
potrivit cerinţelor comunicării, în vederea transmiterii unor mesaje cât mai clare şi corecte din punct de vedere
gramatical.
Dezvoltarea limbii unui popor este, fără doar şi poate, legată de cultura acelui popor şi de nivelul
intelectual al fiecărui individ în parte, care este reflectat prin modul său de exprimarea orală şi scrisă.
În acest sens şcolii, ca instituţie fundamentală a societăţii româneşti, îi revine obligaţia de a face din
cunoaşterea şi din însuşirea limbii române un obiectiv esenţial al culturii generale a elevilor.
Realizările şi împlinirile fiecărui individ, indiferent de nivelul de învăţământ, limba şi literatura română
ne dă oportunitatea să asimilăm cunoştiinţe, informaţii, noi concepte specifice fiecărei discipline de învăţământ,
să ne perfecţionăm, să folosim arta comunicării aşa cu se cuvine şi să avem dragoste faţă de ceea ce reprezintă
expresia culturii naţionale.

Eficiență și calitate în didactica interactivă și interdisciplinară
Prof. înv. preșcolar PAU Anișoara Violeta - Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși” Petrila
Considerăm educaţia uneori, ca o activitate în care continuitatea e mai importantă decât
schimbarea.Însă, evident că trăim într-un mediu a cărui mişcare este nu numai imprevizibilă, ci chiar
ambiguă.Datorită progresului tehnologic şi accesului sporit la cunoaştere şi la resurse ne putem propune şi
realiza schimbări la care, cu câtva timp în urmă nici nu ne puteam gândi.
Prin urmare s-a modificat şi modul în care se găndeşte viitorul educaţiei pe care îl lăsăm generaţiei
viitoare. Nu ne mai putem permite o unitate şcolară,,muzeu”, orientată spre trecut, care pune accent pe
cunoştinţe, ci avem nevoie de o şcoală ce-i pregăteşte pe copii spre viitor, punând accent pe competenţele
sociale şi de comunicare. Un profesor modern ar fi bine să modeleze tipul de personalitate necesar societăţii
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cunoaşterii, personalitate caracterizată prin noi dimensiuni: gândire critică, creativă, capacitate de comunicare
şi cooperare, abilităţi de relaţionare şi de lucru în echipă, atitudini pozitive şi adaptabilitate, responsabilitate şi
implicare.
Tocmai datorită prezentului şi viitorului foarte apropiat şi învăţământul românesc cunoaşte o continuă
transformare şi deschidere în mod deosebit sub aspectul conţinutului, metodologiei și al strategiei de
lucru. Interdisciplinaritatea se impune ca una din direcţiile principale ale activiăţii din învăţământ în ansamblul
său, şi în mod deosebit în conţinutul acesteia şi a strategiilor de lucru aplicative. Astfel, necesitatea
interdisciplinarităţii în învăţământul românesc este motivată de urmatoarele aspecte :
-volumul mare de cunoştinţe, informaţii pe care copiii le primesc pe diferite căi şi diferite forme de activitate;
-tratarea interdisciplinara favorizează identificarea «unicităţii» copilului, cultivarea aptitudinilor lui creative;
-flexibilitatea, fluiditatea, originalitatea, etc;
-corelarea dintre discipline stimulează interesul copiilor pentru cunoaştere.
Prin urmare interdisciplinaritatea va deveni din ce în ce mai mult nu doar un mod de restructurare a
conţinutului, ci şi un mod nou de organizare a învăţării.Interdisciplinaritatea se impune ca o necesitate şi în
învăţământul preşcolar, pentru realizarea sarcinilor majore ce-i stau în faţă şi anume în pregătirea copilului
pentru integrarea cu succes în activitatea şcolară. Copiii ar putea să dobândească o privire de ansamblu asupra
vieţii, conţinutul programei instructiv-educative din grădiniţă fiind prezentat printr-o concepţie unitară,
cuprinzând obiective, conţinuturi şi mijloace de realizare pentru toate categoriile de activitate. În organizarea
unui învăţământ centrat pe copil, profesorul devine un coparticipant alături de copil la activităţile desfăşurate.El
însoţeşte copilul pe drumul spre cunoaştere.Astfel, utilizarea metodelor interactive de predare-învăţare în
activitatea didactică contribuie la îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ, având un caracter activparticipativ şi o valoare activ-formativă asupra personalităţii copilului.
Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţării experenţiale, de exersare
a capacităţilor de analiză, de dezvoltare a creativităţii copiilor. Specific acestor metode este faptul că ele
promovează interacţiunea dintre preşcolari, schimbul de idei, de cunoştinţe, asigurând un demers interactiv al
actului de predare-învăţare-evaluare. Prin folosirea acestor metode, preşcolarii depun un efort intelectual, de
exersare a proceselor psihice, de abordare a altor demersuri interdisciplinare prin studiul mediului concret şi
prin corelaţiile elaborate interactiv, în care îşi asumă responsabilităţi, formulează şi verifică soluţii.
De asemenea, aceste metode activează toţi copiii şi le dezvoltă comunicarea, creativitatea, independenţa
în gândire şi acţiune, îi ajută să ia decizii corecte şi să argumenteze deciziile luate. Aceste metode presupun
respectarea particularităţilor de vârstă, îmbinarea diferitelor forme de activitate, îmbinarea muncii individuale
cu munca pe grupuri şi activitatea frontală, evaluarea corectă a rezultatelor obţinute şi reconstituirea relaţiei
educatoare-copil. Metodele de învăţare activă implică copiii în procesul de învăţare în sensul formării lor ca
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participanţi activi la procesul de educare, astfel fiind ajutaţi să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să aplice în
diferite situaţii de învăţare ceea ce au învăţat. Aceste metode sunt folosite din ce în ce mai mult în practica
educaţională alături de cele tradiţionale ori în combinaţie cu acestea.
Exemple de metode moderne folosite în procesul instructiv educativ al preşcolarilor:
BULA DUBLĂ
-este o metodă de predare-învăţare, uşor de aplicat, care grupează asemănările şi deosebirile dintre două
obiecte, fenomene, idei, concepte etc.. Ea este reprezentată grafic din două cercuri mari în care se aşează câte
o imagine care denumeşte subiectul abordat. De cele două cercuri mari se află relaţionate prin linii alte cercuri
mici situate între cercurile mari în care se specifică asemănările, iar în cercurile exterioare se specifică
caracteristicile fiecărui termen, particularităţile sau deosebirile.
SCHIMBĂ PERECHEA
-este o altă metodă interactivă pe care am folosit-o în activităţile cu preşcolarii. Această metodă are ca obiectiv
stimularea comunicării şi rezolvarea de probleme prin lucru în pereche. Metoda ,,Schimbă perechea, am folosito în activităţi de observare, activităţi de convorbire, activităţi practice, etc.
BRAINSTORMINGUL
-în traducere directă ,,furtună în creier, sau ,,asalt de idei,, este o metodă pe care am folosit-o pentru a ajuta
copiii să emită cât mai multe idei pentru soluţionarea unor probleme, fără a critica soluţiile găsite. Această
metodă am utilizat-o frecvent în activităţile de dezvoltare a limbajului pentru a da frâu liber imaginaţiei copiilor
şi a le dezvolta capacităţile creatoare. Cu rezultate bune am folosit brainstormingul în cadrul povestirilor create
după un tablou, sau un şir de ilustraţii, în lecturile după imagini, convorbiri şi jocuri didactice.
EXPLOZIA STELARĂ
-este o altă metodă pe care am folosit-o în procesul instructiv educativ. Este o metodă de stimulare a creativităţii
şi o modalitate de relaxare a copiilor. Ea se bazează pe formularea de întrebări pentru rezolvarea de probleme.
Am folosit această metodă cu bune rezultate în activităţile de lecturi după imagini, convorbiri, memorizări,
povestiri. Ca material didactic am folosit o stea mare, cinci stele mici de culoare galbenă, cinci săgeţi roşii şi
jetoane. Pe steluţa mare am aşezat o imagine legată de tema abordată, iar pe cele cinci steluţe mici am scris
câte o întrebare de tipul CE?, CINE?, UNDE? DE CE?, CÂND?. Prin folosirea acestei metode, am urmărit
dezvoltarea potenţialului creativ al preşcolarilor, familiarizarea lor cu strategia elaborării de întrebări de tipul
prezentat mai sus, exersarea capacităţii acestora de a alcătui propoziţii interogative pe baza conţinutului unor
imagini şi nu în ultimul rând rezolvarea problemelor prin găsirea răspunsurilor la întrebările adresate.
DIAGRAMA VENN
-este o metodă interactivă, de fixare, consolidare şi evaluare a cunoştinţelor. Această metodă are o largă
aplicabilitate şi am folosit-o cu succes în activităţile de observare, povestiri, convorbiri, jocuri didactice, etc..
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Diagrama Venn este formată din 2 cercuri care se suprapun parţial. În spaţiul care intersectează cele două
cercuri am aşezat, desenate sau scrise, asemănările dintre două obiecte, idei, concepte, iar în cele două cercuri
am aşezat aspectele specifice ale acestora. Pentru fixarea şi evaluarea cunoştinţelor copiilor, am folosit aceasta
metodă în activităţile de povestire, observare, convorbire, etc.
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Communication strategies in english language teaching
Prof. Steluța PERIANU - Școala Gimnazială Vădeni, județul Brăila
This material intends to outline and evaluate the communicative or fluency focused activities which
methodologists suggested in their frameworks. In the past most attention appeared to be devoted to the
development of accuracy skills including the examination and designing of accuracy-based tasks. The focus
on interaction activities is intentional as this very theme should constitute the basis of this work. The aim of
this paper is to explore possibilities of how teachers may assist students in learning to use a second or foreign
language for communication and interaction with others.
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Different criteria may be applied to the classification of fluency focused activities. They can be grouped
according to the topic, information routines, interaction routines, or in terms of behavioural criteria (such as
whether the student’s task is to draw something, make or arrange something, etc.) (Bygate 1991:67). In this
chapter a brief description of the nature and aims of communicative activities will be provided.

1.1. Communicative activities-definition and aims
People communicate when one of them has information (opinions, ideas, instructions, etc.) that another
does not have.” The aim of communicative activity in class is to get learners to use the language they are
learning to interact in realistic in meaningful ways, usually involving exchanges of information or opinion”
(Scrivener 2005:152). Thus in this kind of activities the focus is on encouraging and enabling communication,
rather than on accuracy of linguistic forms that students produce. ”The main aim for students is achieving
successful communication” (Scrivener 2005:153).They should not be extremely „worried” about accurate use
of particular language items. The teacher’s role in communicative activities differs from his role in other
learning situations. If his main aim is getting his students to speak, he has to adapt his role in the class
accordingly.
It means that he reduces his participation to monitoring discreetly and helping where necessary. He should also
save his contributions including correction for later. If the focus on fluency constant correction would destroy
the purpose of the speaking activity (Harmer 2004:94).Among the teacher’s roles in a fluency activity Byrne
ranks the role of stimulator, manager and consultant (Byrne 1990:13).Scrivener provides the activity route map
for fluency activities (see below). There are individual stages of an activity described including the column for
likely teacher involvement.
Running a fluency activity
Stage

Teacher involvement

1.Before the lesson: familiarize yourself
with the material and the activity
2.In class: lead in/prepare for the activity

Teacher centre-stage

3.Set up the activity (or section of activity),

Teacher centre – stage

i.e.give instructions, make groupings, etc.
4.Run the activity(or section):students to the
activity maybe in pairs or small groups while

Teacher out of sight,
uninvolved

you monitor and help
5.Close the activity(or section) and invite

Teacher centre – stage

feedback from the students
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6. Post activity: do any appropriate

?

follow – on work
Table 3.1: Activity route map (Scrivener 2005:161)

1.2

Categories of communicative activities

There is a slight variation among the categories of communicative activities within the frameworks created by
different writers. In this section the frameworks of fluency-oriented tasks as suggested by certain well-know
methodologists and at the same time proponents of the communicative approach in ELT, namely Littlewood,
Harmer and Ur, will be briefly examined.
There are two categories of communicative activities in Littlewood’s framework. The first category is
labeled „functional communication activities” (Littlewood 1990:22). An activity of this kind is structured in
such a way that the learner in order to complete the task has „to overcome an information gap or solve a
problem” (Littlewood 1990:22).
Activities engage learners mainly in sharing and processing information. The first category of activities is
subdivided in four groups: a) sharing information with restricted cooperation; b) sharing information with
unrestricted cooperation; sharing and processing information; c) processing information.
In order to illustrate the nature of activities, examples will now be given foe each of the four groups.
Sharing information with restricted cooperation: Activities within this group are based on the situation in
which one student (or group) possesses information which the other student (or group) has to discover. The
„knower” is allowed to react only to appropriate cues, usually a particular type of questions (e.g. yes/no
questions) so that the information is revealed gradually. Examples may include: Discovering sequences or
locations: A has picture in a particular sequence, B’s task ist o arrange his pictures in the same sequence.
Discovering missing information: each student in a pair has an incomplete table, each has to elicit the missing
information from the other.
Sharing information with unrestricted cooperation: The activities allow more realistic pattern of interaction
to develop. They are based on visual information. The information ga pis ensured by the fact that students must
not see each other’s pictures. Example may be: Communicating models: both A and B have shapes (e.g.pieces
of Lego), A arranges his pieces in a particular shape, B’s task ist o reproduce A’s model by communicating
with A;
Following directions: both A and B possess identical maps, only A knows the destination.
Sharing and processing information: The activities within croup c) add a further dimension. Students are
expected not only to share information, but also to discuss of evaluate the information so as to come to the
solution to a problem E.g.: Pooling information to solve a problem: A has a piece of information (train times
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from X to Y), B has a compatible piece of information (train ttimes from Y to Z), together they have to reach
a solution (e.g. the quickest journey from X to Z).
Processing information: In the last of the four groups of activities students have all the relevant information
at their disposal. Their task ist o discuss and evaluate information or fact in pairs or groups in order to agree
on a decision or solve a problem. The second major category of communicative tasks is „social interaction
activities”. They incorporate an additional dimension, that is, „ a more clearly defined social context”
(Littlewood 1999:43). This means that now the learner has to observe also the social acceptability and
appropriateness of the language he produces. These activities should simulate situations that may occur outside
the classroom, „where language is not only a functional instrument, but also a from of social behaviour”. The
category comprises two sets of activities. In the first of them social context is represented by the classroom.
Among the activities within the classroom context the author ranks conversation or discussion session and
dialogues and role plays based on school experience. He also mentions the suitability of using the foreign
language as a teaching medium and an instrument for classroom management. The second set of activities
involves simulation and role playing.
Learners are asked to take on a specific role in a specific situation. Sometimes they may act as themselves, in
other cases they are supposed to adopt a simulated identity. The teacher’s role during such activities may be
the one of prompting students to use additional remarks and follow-up questions in order to make the
interaction more realistic. One of the examples offered by Harmer is following.
Oral interaction activities are designed to „encourage practice of specific language in an enjoyable and active
way” In an example titled „Find someone who”, each student is given a card (see below). Students mingle and
task each other questions concerning the items on the card. However, they can ask their classmate only one
question at a time.
When one of the students has a name for each item, the activity finishes.
Figure 3.3: An example of oral interaction activity
The second major category is labeled „communicative activities”. The activities within this category
should „provoke spoken communication between students and/or between the teacher and the students”
(Harmer 2001:122). The category comprises seven types of oral exercise:
Reaching a consensus, relaying instructions, discussion, communication games, problem solving,
talking about yourself, and simulation and role-play.
The examples of the first type of activity may include agreeing on ten objects to take on holiday
or arguing about moral dilemmas with suggesting the best course of action for an outlined situation. In the
second type of activity the students’ task is to give each other instructions. One group of students builds a
model from building bricks or pieces of Lego. The model must not be seen by the second group. In the
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following stage the original group has to instruct the other group so that the other group can duplicate their
model. Students may instruct each other also in a sequence of physical exercise, certain mimes, a dance etc.
The types of activities including discussion, role-play and simulation will be issued in more detail in the
following sections of this chapter.
Ur suggests a variety of interaction activities. The majority of them have already been mentioned within
the two preceding frameworks. Moreover, she offers a range of activities designed for group-work. These are
organized into three categories: brainstorming, organizing and compound activities.
Within each category there are several subtypes. Few examples will be presented for illustration.
Brainstorming activities: Finding connections: between incongruous cues (words or pictures); finding
things in common; combining parts or elements to create a story.
Ideas from a central theme: listing things with the same or similar qualities; associations; characteristics (e.g.
things that can fly/float/jump; things that have holes in etc.
Organizing activities: Putting in order: sequence of pictures; sentence-sequence;
Priorities: survival games, rating etc.
Compound activities: Composing letters, Surveys; Planning projects; etc.
The types of communicative activities, though organized in different ways, reappear in individual
framework. Most of the types have become a permanent part of the current language teaching practice. It is up
to the teacher to select from a wide range of communicative activities the tasks which match best to his
students’ needs. It is also left to the teacher’s consideration whether he examines the activity in terms of the
kinds of skills the task helps to develop, as classification systems are not usually based on those criteria but
rather on external factors such as the theme or organization of an activity.
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Integrarea elevilor din învățământul special
Prof. POPA Mirela Elena - Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Leonida,, Petroșani
Lucrarea prezentă se adresează în special cadrelor didactice din învăţământul special, a celor interesaţi
de studiul problematicii complexe a uneia dintre ramurile psihopedagogiei speciale, dar şi celor care lucrează
în învăţământul obişnuit, unde sarcina prevenirii şi înlăturării dificultăţii pe care le întâmpină unii elevi cu
insuficienţe ale dezvoltării intelectuale este deosebit de importantă.
Obiectivul principal al acestei lucrări este limitat la expunerea şi analiza unor probleme pe care le ridică
instrucţia, educaţia şi terapia complexă a deficienţilor mintali, într-o anumită perioadă de vârstă şi dezvoltare,
adică în etapa şcolarizării.
Lucrarea de față îşi propune să realizeze o prezentare succintă a câtorva din problemele principale ale
psihopedagogiei şcolarilor cu deficienţe. Alte probleme sunt menite să pună în evidenţă personalitatea:
motivaţia şi afectivitatea; voinţa, activitatea şi deprinderile; temperamentul şi caracterul; aptitudinile, imaginea
de sine, relaţiile interpersonale şi de grup; comportamentele sociale.
În ţara noastră o primă definiţie a deficienţei mintale se întâlneşte la Alexandru Roşca(1936), după care
această categorie de „anormalitate” reprezintă „o stare de potenţialitate restrânsă sau o oprire a dezvoltării
cerebrale în urma căreia persoana atinsă este incapabilă, la maturitate să se adapteze la mediul său, la cerinţele
comunităţii, în aşa fel încât să poată să-şi menţină existenţa, fără supraveghere şi sprijin extern”(100,p.32).
Mai târziu, americanul E.A.Doll (1941), a formulat o definiţie în care se găsesc câteva din ideile
prezente deja, conform acesteia, deficienţa mintală reprezentând: o stare de subnormalitate mintală, fiind
datorată unei opriri a dezvoltării, având un caracter incurabil, concretizându-se într-o stare de incompetenţă
socială ce se constată la maturitate. E.A.Doll, consideră că starea de incompetenţă socială a retardaţilor mintali,
este de fapt o consecinţă a „maturităţii mintale incomplete, ce apare de la naştere sau la o vârstă relativ mică,
drept urmare a unor insuficienţe înnăscute sau a diferitelor influenţe care opresc dezvoltarea progresivă
normală” (20,p.1339).
Integrarea socială a copiilor cu deficiențe a devenit o preocupare majoră în ultimele decenii atât în
străinătate cât și în țara noastră. În România, deşi cadrul legislativ s-a îmbunătăţit de-a lungul timpului,
integrarea școlară și socio-profesională a copiilor cu deficiențe în cadrul comunităţii largi, fără manifestarea
vreunei discriminări, este de cele mai multe ori incompletă.
Absolventul de şcoală specială, este pus în situația de a rezolva probleme cu care se confruntă în viața de zi cu
zi, în căutarea locului de muncă și în cazuri fericite, la locul de muncă, în condițiile în care școala a pus prea
puțin accent pe găsirea celor mai adecvate metode și mijloace pentru dezvoltarea gândirii. În plus, tânărul cu
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deficiență mintală trebuie să se confrunte atât cu imposibilitatea constituțională de a-și depăși limitele de natură
cognitivă, cât și cu mentalităţile și atitudinile de respingere socială. Acest fapt determină de cele mai multe ori
sentimente de inferioritate, frustrare, stigmatizare şi respingere. Acestea provin, de cele mai multe ori, de la
eșecurile anterioare repetate, autoevaluarea negativă, de la respingerea pe care au suferit-o în societate, de la
abuzurile cu care au avut de-a face.
Deficientul mintal se va lovi de o multitudine de probleme, minore pentru ceilalți, dar și pentru el,
probleme pe care nu știe și nu poate să le rezolve.
J. Piaget a fundamentat, teoretic şi experimental, caracterul operatoriu al gândirii. Urmărind naşterea
inteligenţei la copil şi dezvoltarea de la stadiul senzorio-motor la stadiul inteligenţei abstracte, logice, el a
demonstrat că trăsătura esenţială a gândirii logice este de a fi operatorie, adică de a prelungi acţiunea,
interiorizând-o. Operaţiile mintale pot fi înţelese ca nişte forme interiorizate ale operaţiilor concrete. Operaţia
este elementul activ al gândirii, care asigură progresele esenţiale ale inteligenţei. Orice operaţie se compune
din operaţii parţiale, coordinate continuu unele cu altele şi constituie împreună cu alte operaţii sisteme de
ansamblu coerente şi solide.
În majoritatea aspectelor dezvoltării, copii cu grad ușor și moderat de deficiență mintală tind să funcționeze
la nivelul operațiilor concrete. Ei înțeleg și-și reamintesc doar acele lucruri și situații pe care le-au experimentat
direct, așa că toate conținuturile învățării trebuie să fie semnificative pentru ei și în legătură directă cu realitatea
imediată. În condiții adecvate de mediu și educație, numai o parte dintre elevii cu deficiență mintală, operează la
nivelul al operațiilor concrete, o parte ating stadiul preoperațional al dezvoltării cognitive, iar cei cu deficiențe
profunde rămân în stadiul incipient, denumit de Piaget senzoriomotor.

În cazul persoanelor cu deficienţă mintală tulburările de procesare de la nivelul gândirii determină
scăderea eficienţei intelectuale uneori sub nivelul minim al adaptabilităţii.
Cercetarea are drept scop prezentarea unor forme de sprijin pentru copilul cu deficienţă mintală de
tipul planuri educative individualizate şi modalităţi de adaptare a curriculumului, de adaptare a metodelor, de
creare de noi mijloace, de schimbare a sistemului de evaluare în raport cu cerinţele educative speciale ale
copiilor. Astfel, lucrarea de faţă are “menirea”, printre altele, de a oferi un exemplu de lucru, o alternativă
optimă de lucru în procesul instructiv-educativ şi de recuperare şcolarilor cu deficienţă mintală.
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Valențe educative prin programele Erasmus +
Prof. POPESCU Rodica Mariana, Colegiul Național de Informatică ,,Carmen Sylva"
Petroșani
În perioada 10 – 16 februarie 2019 s-a desfășurat la Agrupamento de Escolas Águeda Sul –ÁguedaPORTUGALIA a doua activitate a proiectului – C2, la care a participat o echipă formată din două cadre
didactice și șase elevi, de la Colegiul Național de Informatică ,,Carmen Sylva" Petroșani, 10 cadre didactice și
24 elevi de la celelalte școli implicate în proiect.
Luni, 11 februarie, partenerii au fost întâmpinați de către coordonatorul proiectului și directorul școlii.
Gazdele au oferit un tur al facilităților școlare, participând la lecții de informatică, proiectare, fizică,
matematică, instruire practică pentru a interacționa cu elevii și profesorii despre activitățile de la clasă. În urma
turului, a avut loc o vizită la primărie, iar grupul Erasmus a fost întâmpinat în oraș de către vicepreședinte și
unul dintre consilieri. În discursul său de primire, vicepreședintele s-a referit la situația orașului în ceea ce
privește condițiile de viață și oportunitățile de angajare și activitatea municipalității în sprijinul grupurilor care
migrează. În după-amiaza zilei, ca o modalitate de socializare, fiecare școală parteneră a provocat alți membri
ai partenerului să se angajeze în jocuri interactive. De asemenea, toți elevii școlilor din proiect au avut ocazia
să prezinte schițe legate de subiectele de discriminare și stereotipuri, pregătite în prealabil.
Marți, 12 februarie, programul a inclus o vizită documentară la Porto, unde grupul Erasmus a aflat
despre religia și comunitatea evreiască din Portugalia, vizitând Sinagoga Kadoorie Mekor Haim. Accentul
acestei activități de învățare a urmărit promovarea toleranței și a respectului pentru diversitatea religioasă. De
asemenea, a fost organizată o vizită cu ghid la Muzeul Național de Presă, unde, pe lângă învățarea istoriei
presei, un instrument fundamental pentru diseminarea ideilor, cunoștințelor și culturii în lume, elevii și
profesorii proiectului au avut în vedere două expoziții de desene animate, una comemorativă a Declarației
drepturilor omului cu prilejul celei de-a 70-a aniversări, iar alta, care a reprezentat ambasadorul muzicii
tradiționale portugheze, fado, prin ochii artiștilor de diferite naționalități.
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Miercuri, 13 februarie, programul de activitate a început cu prezentările elevilor referitoare la
rezultatele cercetării privind stereotipurile naționale, contextul fiecărei țări privind fluxurile migraționale și
minoritățile, precum și prezentări despre țări și școli..
În această zi, după-amiaza, elevii din proiect s-au implicat în activități sportive organizate de studenții
cursului Sport Management Professional, în timp ce profesorii, într-o întâlnire, au dezbătut cursul activităților
proiectului, sarcinile de management privind instrumentul de mobilitate, rapoartele precum și crearea unui cont
de e-twinning de către toți coordonatorii partenerilor, ca modalitate de a împărtăși și disemina produsele și
rezultatele proiectului, precum și modalitățile de cazare pentru viitoarele activități.
Seara, a avut loc o adunare cu profesorii din proiect și membri ai comunității, pentru a implica
comunitatea din Águeda în proiect.
Joi, 14 februarie, dimineață, a fost vizitat documentarul Farului Barra și Oceanul Atlantic ca simboluri
iconice ale fluxurilor migratoare (spre și dinspre Portugalia) care au contribuit la identitatea și diversitatea
culturii portugheze.
În cadrul proiectului de după-amiază, elevii au lucrat în grupuri interculturale și au elaborat poezii pe
tema stereotipurilor naționale și au organizat o expoziție cu postere pe tema proiectului: inegalitatea de gen,
stereotipurile naționale și discriminarea religioasă. Între timp, profesorii s-au angajat într-o întâlnire pentru a
continua lucrările începute miercuri, mai precis deciziile legate de planul de gestionare a riscurilor și rapoartele
instrumentului de mobilitate.. Seara, a avut loc o cină tip bufet pentru a permite familiilor gazdă, conducerii
școlare, elevilor și tuturor membrilor proiectului să socializeze asupra gastronomiei tradiționale înainte de a
participa la o scurtă serbare școlarăVineri, 15 februarie, elevii au participat, la un atelier culinar promovat de
cursul Restaurant și Bar Service Professional și, după-amiaza, au participat la experimente științifice în
laboratorul de Analiză Profesională - Chimie.
Evaluarea reuniunii pentru toate activitățile care au avut loc a fost făcută prin intermediul chestionarelor Google
Docs, urmate de dezbateri și concluzii, iar apoi toți participanții la activitate au primit certificatele de
participare.
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Proiectul a primit finanțare din partea Uniunii Europene
Acest material reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeană şi Agenţia Naţională
pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale nu sunt responsabile pentru
modul în care este folosit conţinutul informaţiilor respective.

Avantajele învăţării bazate pe proiecte
Prof. PRUTEANU Smaranda - Şcoala Gimnazială „I.G. Duca” Petroşani
Introducerea proiectelor în curriculum nu reprezintă o idee nouă sau revoluţionară în domeniul
educaţiei. În cursul deceniului trecut, practicile au evoluat totuşi spre o strategie de predare mai formalizată.
Învăţarea prin metoda proiectului şi-a câştigat un loc mai sigur în practicile şcolare pe măsură ce experţii au
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început să documenteze ceea ce cadrele didactice au înţeles de mult timp: elevii devin mai implicaţi în procesul
de învăţare atunci când au posibilitatea de a analiza, de a cerceta probleme complexe, provocatoare, uneori
neplăcute, care se aseamănă cu cele din viaţa reală.
Metoda proiectelor a fost iniţiată de John Dewey, care, la sfârşitul sec. al XIX lea, a elaborat o programă
fundamentală bazată pe necesităţile şi posibilităţile copilului. Ideea învăţării bazate pe proiect a fost lansată de
William H.Kilpatrick, prin lucrarea “The project method” (1918). Proiectul este o metodă interactivă de
predare-învăţare, care presupune o micro-cercetare sau o investigare sistematică a unui subiect care prezintă
interes pentru elevi. „A învăţa făcând” – devine din ce în ce mai mult unul dintre principiile de bază ale
învăţământului contemporan. Aristotel spunea că „ceea ce urmează să facem după ce am învăţat, învăţăm
numai făcând”.
Metoda proiectelor este o strategie didactică bazată pe interese, necesitate şi posibilităţi de dezvoltare.
Ea presupune lucrul în echipă, interacţiunea directă, dar şi brainstorming-ul, care devin mijloace de bază ale
procesului educativ. Prin metoda proiectului se lasă elevului mai multă libertate de exprimare şi acţiune şi se
oferă ocazii reale de a lua decizii şi de a-şi asuma responsabilităţi. Toate acestea duc, implicit, la crearea unei
motivaţii puternice şi la o implicare deopotrivă efectivă şi afectivă a elevilor. Simplul fapt că sunt consultaţi în
alegerea temelor şi se ţine cont de părerea lor îi face pe elevi să aibă mai multă încredere în forţele proprii.
O temă este o idee, dar şi o posibilitate de a-i ajuta pe elevi să înveţe prin acţiune practică, cu finalitate
reală, în care ei îmbină acţiunile de culegere a informaţiilor cu cele de participare la o alta, concretă, aplicativă
pe o temă.
Elaborarea proiectelor tematice ne impune o largă varietate a surselor de informare, dar şi un dialog cu
elevii în care, ascultându-i, punându-le întrebări despre ceea ce ştiu sau ce ar dori să ştie, descoperim ce îi
interesează şi putem să organizăm conţinuturile într-un plan logic de învăţare.
Importantă în derularea acestei metode a proiectelor este implicarea mai mare a părinţilor în activitatea
propriilor copii („persoane-resursă”), ducând la o mai bună cunoaştere a activităţii din şcoală, dar şi la
cunoaşterea mai profundă, mai realistă a copiilor lor, consolidându-se punţile afective şi de comunicare între
aceştia.
Învăţătorul încetează să mai fie un transmiţător de cunoştinţe, devenind un facilitator, un sfătuitor
(consilier) al învăţării. Învăţătorul provoacă, organizează şi stimulează situaţiile de învăţare. Elevii sunt conduşi
către autoînvăţare şi sunt motivaţi să planifice independent şi colectiv, să implementeze şi să evalueze procesul
de învăţare.
Proiectul este un demers didactic în grup, într-o interacţiune continuă, prin care se urmăreşte integrarea
noilor informaţii în structuri cognitive proprii şi transferarea lor în conţinuturi noi, aplicabile în practic, o
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comunitate de învăţare în care fiecare contribuie atât la propria învăţare, cât şi la procesul de învăţare colectiv,
o acţiune de cercetare şi acţiune practică în acelaşi timp.
Ideea realizării unui proiect izvorăşte din setea elevilor de a acumula tot mai multe informaţii referitoare
la un anumit subiect sau de a realiza legături între cunoştinţele asimilate prin intermediul diferitelor discipline
de învăţământ într-o anumită perioadă şcolară.
Activităţile integrate care se desfăşoară pe parcursul unui proiect tematic asigură o învăţare activă,
reflectând interesele şi experienţa elevilor şi au finalităţi reale. Pentru ca scopul propus să aibă finalitate trebuie
respectate anumite principii democratice: “Cooperare, co-participare/Co-influenţă, negociere/ Luarea
deciziilor în comun/ Coresponsabilitate/ Libertate, iniţiativă/ Respect şi toleranţă.”
Lucrul pe baza proiectelor tematice are un caracter interdisciplinar şi permite abordarea subiectelor
propuse din mai multe unghiuri, dezvoltând multilateral personalitatea copilului.
Proiectul poate fi utilizat atât ca metodă de evaluare, cât şi ca strategie de învăţare.
Derularea unui proiect cuprinde trei faze (etape), după cum urmează:
- FAZA I SAU DEBUTUL PROIECTULUI ( preparatorie, de iniţiere atât pentru învăţător cât şi
pentru elevi) care constă în alegerea temei de investigat, stabilirea scopului, a competenţelor specifice predării
integrate specifice temei alese, analiza resurselor materiale, umane şi de timp necesare derulării proiectului
tematic, conceperea hărţii proiectului tematic de către învăţătoare în colaborare cu elevii, alcătuirea
inventarului de probleme (ceea ce ştiu elevii deja şi ceea ce nu ştiu şi ar trebui să afle despre această temă) ,
amenajarea spaţiului tematic, discuţii cu persoanele implicate.
Sursa alegerii temei poate fi :
Elevii – când sunt familiarizaţi cu rutina derulării unui proiect;
Învăţătoarea – în perioada iniţială a familiarizării elevilor cu metoda proiectelor;
Învăţătoarea şi elevii;
Părinţii şi învăţătoarea;
Părinţii, învăţătoarea şi elevii.
- FAZA A II-A SAU CONŢINUTUL PROIECTULUI, care constă în activităţile practice ale elevilor
(documentare, investigare), stabilirea de roluri şi responsabilităţi, aranjarea spaţiului tematic, strategiile
didactice utilizate în derularea proiectului (resurse materiale, umane şi de timp, metode tradiţionale)- realizarea
propriu-zisă a proiectului.
- FAZA A III-A SAU EVALUAREA TEMEI, care constă în evaluarea propriu-zisă a temei abordate
pe o perioada de timp bine delimitată. Evaluarea poate fi făcută sub diferite forme: convorbiri, dramatizări,
portofolii cu lucrările elevilor, machete, lucrări colective, albume şi CD-uri cu poze, probe orale, probe
practice, probe scrise etc.
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Indiferent de ce tip de învăţare promovează un proiect elevii au de rezolvat probleme şi situaţii diferite.
Ei formulează judecăţi de valoare în urma prelucrării datelor cunoscute ale problemei, combină ideile, îşi
atribuie responsabilităţi, relaţionează, îşi respectă limita capacităţilor individuale în cadrul grupului, fac
analogii între diferite situaţii, activităţi desfăşurate, participă cu interes la proiectarea secvenţelor de lecţie, fac
transfer de cunoştinţe de la un proiect la altul, de la o lecţie la alta.
Această metodă nouă are o viziune mai amplă asupra dezvoltării armonioase a personalităţii copilului,
pune un accent deosebit pe colaborarea dintre elevi – învăţătoare şi părinţi. Printr-un proiect tematic, părintele
se transformă într-un adevărat partener de lucru al propriului copil, având posibilitatea de a participa activ cu
acesta la lecţiile ce se desfăşoara la clasă. Părintele nu mai este un simplu spectator la lecţiile demonstrative
susţinute de învăţătoare, ci un “membru “ al clasei din care face parte copilul lui.
Bibliografie:
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Jocul didactic şi stimularea creativităţii elevilor
Prof. înv. primar RADU Oana Diana - Şc. Gimn. Nr.3 Lupeni
De cele mai multe ori se ignoră faptul că omul este, prin structura sa biologică, o fiinţă autocinetică şi
că dreptul la mişcare nu poate fi abolit de nici un fel de normă didactică. În activitatea didactică nu trebuie
ignorat raportul dintre evoluţia randamentului intelectual şi starea fizică generală.
Jocurile didactice oferă un cadru propice pentru învăţarea activă, participativă, stimulând iniţiativa si
creativitatea elevului. Obiectivele instructiv-educative ale fiecărui obiect de studiu pot fi mai bine realizate prin
utilizarea jocului. Acesta, prin natura sa, cuprinde o motivaţie intrinsecă de a mobiliza resursele psihice ale
copiilor, de a asigura participarea lor creatoare, de a le capta interesul, de a-i angaja afectiv şi atitudinal.
Elementele de joc: descoperirea, ghicirea, simularea, întrecerea, surpriza, aşteptarea vor asigura
mobilizarea efortului propriu în descoperirea unor soluţii, în rezolvarea unor probleme, stimulând puterea de
investigaţii şi cointeresarea continuă.
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Jocul este foarte important, sub variatele sale forme, în dezvoltarea copilului, importanţe subliniate de
numeroase teorii ale jocului din literatura pedagogică şi de locul acestuia în diferite sisteme de educaţie. Jocul
are o valoare funcţională ce rezidă în faptul că el transpune simbolic copilul în rolurile adultului. De aici
decurge importanţa îmbogăţirii impresiilor copiilor despre viaţa şi activitatea oamenilor dintr-o sferă largă, de
domenii profesionale, accesibile înţelegerii lor.
Copilul se joacă de-a ceea ce a văzut sau a auzit. Modelele de urmat pe care el le transpune în joc
izvorăsc din realitatea apropiată, din viaţa şi activitatea adulţilor din preajma lui. Pe această cale îşi asimilează
semnificaţia socială a rolurilor care îl aşteaptă în viaţă.
Prin joc, copilul învaţă cu plăcere, devine interesat de activităţile ce se desfăşoară. Datorită conţinutului
şi modului de desfăşurare, jocurile didactice sunt mijloace eficiente de activizare a întregului colectiv al clasei,
dezvoltă spiritul de echipă, de întrajutorare, formează şi dezvoltă unele deprinderi elementare şi de muncă
organizată.
Jocurile didactice sunt un mijloc foarte important şi pentru realizarea sarcinilor educaţiei morale. Ele
contribuie la dezvoltarea stăpânirii de sine, a autocontrolului, a spiritului de independenţă, a disciplinei
conştiente, a spiritului colectiv şi a altor calităţi de voinţă şi de caracter. În joc copiii învaţă să se ajute unii pe
alţii, să se bucure de succesele colegilor, să aprecieze nepărtinitor succesele altora. Aşadar, jocurile didactice
exercită o influenţă pozitivă asupra întregii personalităţi a copilului. Ele pot însoţi fiecare obiect de învăţământ,
fiecare lecţie luând şi forma unor întreceri, concursuri între toţi elevii, între rânduri de bănci, grupe de elevi.
Voi prezenta în continuare câteva jocuri didactice folosite la educaţie plastică pentru dezvoltarea
creativităţii.
Continuă tu!—este un exerciţiu care cere îmbogăţirea formei date. Se oferă spre observare o planşă pe care au
fost desenate fragmente, elemente, forme: o mână, un cap de peşte, un triunghi, o pălărie, o frunză, o petală şi
se cere elevilor să constituie, alegând dintre posibilităţi pe aceea care li se pare cea mai potrivită, pentru a
realiza ei înşişi o compoziţie, completând partea aleasă cu elementele care întregesc forma.
Un tablou neterminat—este un exerciţiu care vizează imaginaţia, creativitatea, cât şi inteligenţa şi abilitatea
de a desena. Se prezintă o lucrare neterminată (sunt trasate doar câteva linii) şi se cere elevilor să o continue.
Creează un model—este un joc ce urmăreşte inventivitatea, simţul măsurii, ritmul şi originalitatea. Se cere
elevilor să folosească semnele: ∩, *, │, în orice poziţie, în orice ordine şi repetate de câte ori vor pentru a
realiza un desen decorativ (friză, chenar sau un obiect astfel decorat).
Jocul Kim, dezvoltă memoria vizuală – grafică—o serie de 8 – 12 obiecte sunt puse pe catedră şi se lasă un
timp în câmpul vizual al copiilor, apoi se acoperă cu o pânză. Copiii vor desena toate obiectele pe care şi le
amintesc.
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Tunelul—joc ce urmăreşte dezvoltarea memoriei vizuale, plecând de la datele percepute într-o anumită ordine.
Un copil confecţionează un colier din mărgele multicolore cu o anumită alternanţă de culoare. Colierul va fi
introdus sub un tunel format dintr-o bucată de carton pliat în două. Copiii trebuie să-şi imagineze şi să spună
ordinea perlelor la ieşirea din tunel (ordinea directă sau ordinea inversă).
Serii de desene—joc pentru dezvoltarea memoriei vizuale şi atenţiei. Se execută la tablă, sub ochii elevilor, o
serie de desene şi, în timp ce atenţia copiilor este distrasă, se şterge unul sau mai multe. Elevii trebuie să
identifice desenul sau desenele care au fost şterse.
Jocul punctelor—elevii trebuie să unească cele nouă puncte cu numai patru drepte fără să ridice creionul de
pe hârtie şi fără să revină pe acelaşi traseu.

Gama jocurilor didactice este foarte variată. Imaginaţia învăţătorului poate genera jocuri noi, dintre cele
mai ingenioase.
Jocurile didactice contribuie la dezvoltarea unei gândiri creatoare, la formarea priceperilor şi
deprinderilor de activitate independentă. De aceea, metoda jocurilor trebuie să facă parte din strategiile
didactice de predare-învăţare.

Bibliografie:
Ludmila Preda, Mirela Paraschiv—Educaţia plastică în ciclul primar, Editura Didactica Nova, Craiova, 2003
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Procesul de predare în educație fizică și sport
Prof. RĂDUCU Gheorghe - Clubul Sportiv Școlar Petroșani
Conceptul de predare este înțeles ca fiind procesul de transmitere sau de expunere a cunoștințelor
teoretice și practice specifice activității de educație preșcolară, școlară și universitară. Înțeleasă în sensul
transmiterii cunoștințelor, predarea precede învățarea cel puțin în etapa incipientă a formării copilului și
școlarului, dar și în etapa de inițiere într-o disciplină sau ramură sportivă. Ea constă în prezentarea conținutului,
explicarea aspectelor esențiale a noțiunilor, introducerea în tainele cunoașterii unei discipline, a unei activități.
Procesul de predare este o activitate ce are la bază scopuri, obiective și finalități prestabilite impuse de comanda
socială. Activitatea de predare trebuie înțeleasă ca fiind o activitate ce are drept scop ,,modificarea
comportamentului elevului/studentului” prin implicarea acestora în acțiunea de percepție, de cunoaștere, de
simțire.
STILURILEDE PREDARE
Predarea, ca oprație a educației, stă la baza procesului de schimbare a comportamentului, pe care-l
influențează. Eficiența predării depinde de stilul abordat de către fiecare cadru didactic în parte, stil ce depinde
la rândul său de măiestria pedagogică, dar și de particularitățile elevilor/subiecților.
Stilul de predare abordat, de către fiecare cadru didactic în parte, constă în modalitatea personală de
realizare a predării în conformitate cu achizițiile ce urmează a fi realizate. Conform opiniei lui L. Vlăsceanu,
1984, ”stilul este asociat comportamentului și se manifestă sub forma unor structuri de influență și acțiune cu
o anumită consistență intimă, stabilitate relativă și fiind rezultatul permanentizării principiilor și normelor ce
definesc activitatea formativă”.
Ca și în celelalte discipline de învățământ, și în educația fizică există mai multe modalități de
manifestare a profesorului în procesul complex de predare învățare. Stilurile pot fi abordate în funcție de
caracteristicile intime ale personalității cadrului didactic, dar și în funcție de caracteristicile colectivului, date
de particularitățile de vârstă, sex și înzestrare aptitudinală a fiecărui elev în parte.
Profesorul poate aborda un stil de predare care poate fi :
- democratic;
- autoritar;
- neglijent.
Comunicarea în educație fizică și sport este componentă a procesului instructiv educativ care are la
bază comunicarea sau transmiterea cunoștințelor,și pe cea de ascultare.
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Outdoor Activities - Shapes And Nature
LESSON PLAN

Prof. înv. Primar REPEZANU Daniela Mirela – Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida”
Petroșani
TEACHER: Repezanu Daniela Mirela
CLASS: I
CURRICULAR AREA: Math and natural sciences
OBJECT: Math and exploring the environment
UNIT OF LEARNING: Geometrical notions
SUBJECT: Geometric shapes : square, rectangle, circle, triangle;
THE LESSON TYPE : consolidation and systematization of knowledge.

In this lesson my students will be able to:
To recognize geometric shapes: square, rectangle, circle, triangle;
To list objects and associate elements of nature that are similar to geometric shapes;
To describe and draw geometric figures;
To make geometric shapes from various materials;
The lesson of mathematics and the exploration of the environment aimed to identifying basic geometric
forms in real contexts.
I did the activity in the yard. Through a brief discussion children have discovered that everything
surrounds us in nature has different shapes.
I divided the class into four teams. Each team chose from a boxe a different colourful balloon, the ballons
have linked envelopes with geometric shapes. I challenged stundents in each team to observe around them and
associate the shape received with an object from the environment. The pupil were very pleased to associate
the basic geometric forms known to the objects around them.
After that, I asked them to create from different materials the geometrical shapes they preferred and also
to draw an object using geometric figures.
In the and of the activity the students play the game ,, Find my place!” On my signal, showing them
different shapes, the children had to sit on the fit form, drawn by me in advance on the asphalt.
The children worked in a team, but not only, were active, had fun and realized that math is fun and nature
is the best mathematician.
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Beneficiile activitǎţilor outdoor pentru elevii din școala primarǎ
Prof. ȋnv. Primar RUJOI Ana Alexandra - Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Leonida’’ Petroșani
Ȋn prezent, ȋnvǎţǎmȃntul ȋntȃlnește multe direcţii și oportunitǎţi de dezvoltare, oferind participanţilor la
educaţie posibilitatea de a introduce concepte noi, de a pune ȋn aplicare practici inedite și de a se conecta la
nivel european.
Una dintre variantele pe care profesorii o pot alege și care este foarte ofertantǎ este educaţia care se
desfǎșoarǎ ȋn afara sǎlii de clasǎ, numitǎ și educaţie outdoor.
Educaţia outdoor este o formă de educaţie care se bazează pe învățarea în aer liber și oferă posibilitatea
contactului direct cu natura, în acelaşi timp fiind şi o modalitate extrem de benefică pentru schimbarea
atitudinilor şi comportamentelor faţă de mediu. Reprezintă o puternică sursă de experienţe de învăţare – în
cadrul unui mediu relexant, liber, procesul de educare devine puternic şi de natură să schimbe comportamente
sociale. Unul dintre punctele forte ale acesteia este acela cǎ oferă nenumărate beneficii fizice, emoţionale,
mentale ce asigură bunăstarea elevului.
Un aspect important al educaţiei outdoor este acela că poate contribui la creşterea nivelului de bunăstare
al copilului. Pe lângă nevoile de bază ale unei persoane, există şi o serie de nevoi la care educaţia outdoor poate
răspunde şi anume: nevoia de a fi respectat, de a fi inclus social, de a fi activ şi responsabil, de a se simţi în
siguranţă.
În urma participǎrii ȋntr-un program Erasmus, LEARNING BEYOND THE CLASSROOM WALLS,
am avut posibilitatea de a ȋnvǎţa noi metode active de predare - ȋnvǎţare, care pot fi adaptate la fiecare clasǎ
din ciclul primar.
Ȋn funcţie de posibilitatea fiecǎrui dascǎl, existǎ lecţii care vin ȋn ajutorul elevilor, indiferent de
pregǎtirea lor, tocmai pentru cǎ ȋi ajutǎ sǎ obţinǎ rezultate și sǎ simtǎ cǎ au atins obiectivele activitǎţii propuse.
Ȋn momentul ȋn care elevii se aflǎ afarǎ, ei se pot exprima fǎrǎ sǎ simtǎ rigoarea din sala de clasǎ. De asemenea,
tot ce se creeazǎ afarǎ, poate fi validat ca fiind corect pentru cǎ nu existǎ standarde, ca ȋn lecţiile tradiţionale.
Una dintre activitǎţile preferate ale copiilor este gǎsirea mesajelor ascunse sau a comorilor ascunse.
Este indicat ca aceast tip de lecţie sǎ se desfǎșoare pe lȃngǎ școalǎ și sǎ ȋmbine mai multe elemente.
,,Gǎsește mesajul’’ este un exemplu de activitate desfǎșuratǎ afarǎ și ȋși propune dezvoltarea abilitǎţilor de a
lucra ȋn grup, de a se orienta, de a lucra cu puzzle-uri și de a se bucura de reușita.
Elevii sunt ȋmpǎrţiţi pe echipe și fiecare echipǎ trebuie sǎ gǎseascǎ piesele unui puzzle care conţine un
mesaj. Mesajul le indicǎ locul ȋn care se gǎsesc materialele pentru o activitate recreativǎ, care urmeazǎ sǎ fie
fǎcutǎ. Pe baza unei hǎrţi, fiecare echipǎ cautǎ locurile marcate pentru a gǎsi piesele lipsǎ. Se pot alege imagini
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sau texte, mai ușoare sau mai complicate, ȋn funcţie de spaţiul avut la dispoziţie și se poate aplica ȋn contexte
diferite, ȋn funcţie de curriculum sau cu ocazia unor evenimente.
Pregǎtirea materialelor:

Desfǎșurarea activitǎţii:

Ȋn ȋncheiere, fiecare copil se bucurǎ de feedback-ul pozitiv primit, atȃt din partea profesorului, cȃt și
din partea colegilor, ceea ce ajutǎ dezvoltarea atitudinii pozitive faţǎ de școalǎ și faţǎ de colegi.
Alte variante, care implicǎ și dezvoltarea abilitǎţilor fizice și aplicarea unor concepte din viaţa de zi cu
zi, propun ieșirile afarǎ pentru a ȋnvǎţa sǎ se descurce ȋn naturǎ. Cu ajutorul unor materiale ușor de gǎsit și a
unui spaţiu verde mic, mare sau mediu, elevilor li se poate oferi șansa de a demonstra cǎ se pot descurca ȋn
diferite situaţii dezvoltȃndu-și astfel stima de sine și ȋncrederea ȋn forţele proprii.
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Activitǎţile care se pot desfǎșura implicǎ aprinderea unui foc, prepararea unei mese afarǎ și realizarea
unor bile hrǎnitoare pentru pǎsǎri. Materialele necesare includ lemn, hȃrtie, chibrituri, ceaun, conserve, grǎsime
de porc, sfoarǎ și un mix de seminte.

Amestecȃnd grǎsimea de porc cu mixul se obţine o pasta care poate fi modelatǎ. Cu ajutorul unei bucǎţi de
sfoarǎ mȃncarea pentru pǎsǎri poate fi agǎţatǎ ȋn copacii din apropierea școlii.

Existǎ multe exemple de astfel de activitǎţi, care implicǎ elevii ȋn mod direct, care le oferǎ acestora
sentimentul de reușitǎ și ȋi ajutǎ sǎ ȋși dezvolte abilitǎţile. Ȋnvǎţarea este interactivǎ, potrivitǎ pentru toate
vȃrstele și chiar amuzantǎ.
Educaţia nu mai este limitata de pereţii sǎlilor de clasǎ, de o viziune unilateralǎ asupra metodelor de
predare și de amprenta tradiţionalului asupra acestui proces complex. Este de datoria noastrǎ, a profesorilor, sǎ
cǎutǎm și sǎ gǎsim reţeta succesului pentru colectivul de elevi cu care lucrǎm.
Succesul copiilor este succesul nostru!
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Planul de carieră și rolul acestuia în dezvoltarea profesională
Prof. ŞARPE Alina, Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Petroşani
Prof. DOROȚAN Manuela, Liceul Tehnologic „Mihai Viteazu” Vulcan
Deși zi de zi, în lume apar noi locuri de muncă, iar accesul la informarea competentă și diversificată,
accesul la locurile de muncă a crescut considerabil, încă persistă problema tranziției de la un nivel de școlaritate
la altul, a tranziției de la școală la locul de muncă, a tranziției de la un loc de muncă la altul, îmbătrânirea
activă. Aceste tranziții sunt tot mai complexe, deoarece solicită noi aptitudini și competențe, măsuri și
instrumente de lucru din ce in ce mai specifice. Pe plan mondial se constată o cerere tot mai mare a forței de
muncă super și poli-calificată, dar are loc o scădere a numărului locurilor de muncă, aspecte care ilustrează
faptul că cererea pentru forța de muncă este un fenomen dinamic, caracterizat prin lipsa de omogenitate. Foarte
buna înțelegere a cerințelor unei profesii și a dinamicii acesteia, evident, este instrumentul esențial pentru
planificarea și proiectarea educației, este instrumentul esențial în orientarea și instruirea profesională, este cheia
integrării în societate.
Tinerii de astăzi au o mare problemă legată de alegerea unei cariere, întrebări ca „Ce o să fac după
Bacalaureat? Ce facultate să aleg? Sunt pregătit din punct de vedere profesional și personal să îmi aleg această
carieră? La cine să apelez pentru ajutor? Ce aptitudini posed?” sunt printre cele mai frecvente întrebări pe care
și le pun elevii pe parcursul școlii.
Planificarea carierei este procesul de conturare a unei direcţii de carieră, stabilirea unor scopuri pentru
carieră şi iniţierea acţiunilor pentru atingerea acestora. Este un proces continuu de ajustare a scopurilor propuse
la caracteristicile personale şi la dinamica ofertei educaţionale şi profesionale. Societatea actuală cunoaşte o
schimbare rapidă, dinamică, cu profunde transformări economice şi sociale, piaţa tradiţională a muncii tinde
să devină o lume tehnologică foarte complexă, de aceea este necesar ca elevii din clasele terminale şi nu numai,
să fie ajutaţi să-şi dezvolte potenţialul la maximum, să-şi proiecteze evoluţiile viitoare, să fie stimulaţi să-şi
deschidă gândirea către noile oportunităţi pe care mediul socio-profesional le oferă. Toate aceste dimensiuni
sunt subordonate idealului educaţional actual, prin care se doreşte dezvoltarea de personalităţi libere, creatoare
şi întreprinzătoare.
Sunt patru mari factori dupa care tinerii ar trebui să se orienteze in alegerea carierei: abilitățile,
personalitatea, interesele profesionale și valorile.
Topul celor mai solicitate abilități de către angajatori sunt: comunicare verbală, lucrul in echipă,
aptitudini comerciale/PR, analiză și investigare, inițiativă și autodeterminare/dorința de a excela, carnet de
conducere, comunicare/exprimare în scris, planificare și organizare, flexibilitate, managementul timpului.
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Un inteligent plan de carieră urmăreşte stabilirea: unei ţinte, a unui scop, a unei destinaţii. În elaborarea
Planului de carieră se urmăreşte parcurgerea succesivă a etapelor de autocunoaştere, analiză SWOT, principii
directoare, deprinderi spre eficienţă, misiune personală, fixare a obiectivelor cu stabilirea unor planuri de
acţiune strategice, roluri, status-uri etc. şi transpunerea lor în practică, în domeniile urmărite.
Autocunoaşterea şi aşteptările se dezvoltă odată cu vârsta şi cu experienţele prin care trece individul
uman. Aşteptările pe care tinerii le au faţă de primul loc de muncă variază în funcţie de motivaţiile profesionale
ale acestora, care devin în prezent din ce în ce mai concentrate în jurul nevoii de statut şi de securitate financiară
Înainte de a începe redactarea planului de carieră, trebuie să ştim cine suntem şi unde vrem să ajungem.
Trebuie să ne gândim la stilul nostru de viaţă actual şi la viaţa pe care ne-o dorim, la ce ne place şi la ce evităm,
la ce ne pasionează, la punctele forte, dar şi la cele slabe.
Analiza SWOT este un instrument des utilizat în procesele de planificare strategică poate fi folosit şi în
planificarea carierei. Analiza SWOT (Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats) se axează pe realitatea
internă şi externă, examinând părţile tari şi slabe în cadrul mediului intern, precum şi oportunităţile şi temerile
legate de mediul extern. Construirea unui plan de carieră trebuie să pornească de la o serie de principii
directoare care vor fundamenta criterii, standarde, indicatori şi proceduri specifice. Eficienţa profesională a
fiecăruia din noi se sprijină atât pe competenţe profesionale cât şi pe aptitudinile fiecăruia de a comunica
eficient cu ceilalţi. Eficienţa activităţii desfăşurate se apreciază în funcţie de indicatorii specifici fiecărui
domeniu sau post ocupat ori vizat.
Fixarea unor obiective profesionale realiste este o altă etapă în elaborarea unui plan de carieră. Un
novice într-o meserie își va fixa ca obiective pe primii 2-3 ani aprofundarea job-ului și nu promovarea într-o
funcție de conducere. Un angajat experimentat poate să-și fixeze ca obiectiv valorificarea aptitudinilor sale
într-o organizație renumită sau promovarea pe scara ierarhică. Fiecare obiectiv trebuie să aibă asociate etapele
de parcurs pentru îndeplinirea lui.
Consecvența dă nota de continuitate a acestui proces de evoluție în carieră.
Consecvența este asociată deseori cu seriozitatea, implicarea, păstrarea unui nivel de performanță constant care
să alimenteze succesele profesionale.
Pentru a găsi profesia potrivită, tinerii au nevoie de un program care să-i ghideze spre una din multiplele
posibilităţi existente, obiectivele principale ale activităţii de orientare profesională fiind:
Dezvoltarea procesului de luare a deciziei.
Dezvoltarea conceptului despre sine; deciziile şi planurile implică întotdeauna acest concept.
Relaţionarea stilurilor de viaţă, a valorilor, a modului de a petrece timpul liber, a educaţiei, a profesiei/meseriei.
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Libertatea alegerii/opţiunii. Pregătirea profesională, educaţia în general pot fi văzute ca o alegere din mai multe
opţiuni posibile, dar validitatea alegerii decurge din compararea diferitelor opţiuni pe baza unor criterii
personale specifice.
Stabilirea diferenţelor individuale. Recunoaşterea diferenţelor capacităţilor individuale şi, respectiv, a şanselor
oferite oamenilor în valorificarea acestora pe cale proprie.
Dezvoltarea flexibilităţii şi capacităţii de adaptare la schimbări.
În ultimă instanţă, responsabilitatea în alegerea profesiei o poartă înşişi adolescenţii. Ei însă trebuie
ghidaţi să nu se orienteze preponderent spre profesii la modă sau să aleagă după principiul „Vom trăi şi vom
vedea”. Profesorii trebuie să organizeze instruirea având drept obiective dezvoltarea la elevi a creativităţii, a
capacităţii de a formula singuri probleme şi de a le rezolva. Doar astfel interesele se transformă în înclinaţii
care vor contribui la dezvoltarea identităţii vocaţionale.
Bibliografie:
Băban, A., (coord.), 2001, Consilierea educaţională, Editura ASCR, Cluj- Napoca
Jigău, M., 2001, Consilierea carierei, Editura Sigma, Bucureşti;
3. ***www.ibn.idsi.md- Cariera încotro?
4. ***www. careerexperts.ro, Cum ar trebui să arate planul de carieră inteligent?
5. *** www.cariereonline.ro – 7 principii esenţiale pentru obiectivele tale.
6. *** www.hart.ro, Hart Human Resource Consulting – Autocunoaşterea şi alegerea carierei.

Clasic şi modern în metodologia didactică
Prof. înv. primar SCAFARIU Corina - Școala Gimn. I. D. Sîrbu Petrila
Se poate observa faptul că societatea contemporană se află într-o permanentă schimbare, iar
această dinamică generează şi implică o dinamizare a sistemului de învăţământ, înţeles ca pregătire a
indivizilor pentru viaţa de adulţi. Ca parte componentă a procesului instructiv – educativ, metodologia
didactică este supusă şi ea unor transformări, dictate atât de necesitatea pregătirii copiilor şi a tinerilor
pentru o societate structurată în mod democratic, cât şi de recentele dezvoltări şi achiziţii care există
în ştiinţele educaţiei.
În condiţiile actuale, sarcina noastră , a cadrelor didactice, este de a învăţa pe elev să înveţe. În
societatea modernă marcată de explozia informaţională, nevoia de instruire şi educare, de adaptare profesională
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este tot mai presantă. Suntem conştienţi că secolul viitor, pentru care-i pregătim pe elevi, va fi populat de o
societate a învăţării permanente, indiferent de vârsta celui care învaţă.
Explozia de informaţii determină, fără îndoială, selectarea lor în funcţie de specializarea receptorului
sau în funcţie de interesul său.
Oricare educator îşi pune problema ce îl învaţă pe elev, cât îl învaţă, cum îl învaţă şi cu ce rămâne el în
viaţă din cele învăţate. Sunt întrebări care i-au preocupat pe oamenii şcolii dintotdeauna.
În noile teorii ale educaţiei, elevii nu mai sunt consideraţi receptori pasivi ai unor informaţii
dinainte elaborate, pe care sunt chemaţi să le reproducă în mod cât mai fidel, ci s-a ajuns ca asimilarea
informaţiilor să fie un proces activ elevul fiind privit ca participant la propria formare, cadrul didactic
urmând să încurajeze şi să valorizeze pozitiv originalitatea, creativitatea şi reflecţia critică a elevilor.
Este, deci, necesară o predare – învăţare centrată pe elev.
Activitatea diferenţiată constituie o necesitate a învăţării şcolare. Concepţia ştiinţifică privitoare
la tratarea individuală a elevilor constă în cunoaşterea gradului de evoluţie a diferitelor procese psihice,
a gradului de dezvoltare a tipului de inteligenţă caracteristică fiecărui copil, pentru a putea folosi
mijloace adecvate în scopul dezvoltării acesteia la nivelul standardelor şcolare.
Dascălul nu mai este singura sursă de informaţii pentru elevi. El organizează, îndrumă activitatea
de învăţare, asistă la formarea capacităţilor de autoinstruire, asigură adaptarea elevilor la situaţii noi.
Instruirea diferenţiată înseamnă crearea situaţiilor favorabile fiecărui elev, descoperirea şi
stimularea intereselor, aptitudinilor şi posibilităţilor de formare şi afirmare a fiecăruia.
Astăzi, în învăţământul românesc, se pot distinge trei moduri de organizare a activităţii de învăţare:
- activitatea frontală, cu întreaga clasă;
- activitatea pe grupe diferenţiate;
- activitatea individuală.
Activitatea frontală asigură însuşirea temeinică şi sistematică a cunoştinţelor predate. Acest tip de
învăţare lasă însă puţin câmp de iniţiativă elevilor, manifestat de regulă prin întrebări generatoare de
explicaţii. Învăţarea frontală se caracterizează printr-o activitate sporită a învăţătorului, care limitează
foarte mult activitatea elevilor. Aceştia din urmă se află întotdeauna într-un raport de dependenţă faţă
de învăţător. Învăţătorul trebuie să devină partenerul elevului în actul educaţional. Expunerea nu trebuie
să depăşească 30 % în cadrul unei ore.
Activitatea pe grupe
Astăzi se recunoaşte din ce în ce mai mult că şcoala trebuie să se schimbe radical astfel încât să ofere elevilor
posibilitatea dobândirii unei experienţe sociale constructive bazată pe cooperare şi colaborare în rezolvarea
problemelor vieţii şi care asigură convieţuirea într-o lume paşnică.
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Elevii trebuie educaţi astfel încât ei să fie unul pentru celălalt şi nu unul împotriva celuilalt, să-şi dezvolte
abilitatea de a soluţiona eventualele conflicte în mod constructiv şi nu distructiv. Acest obiectiv se poate realiza
prin promovarea, în şcoli, a învăţării bazată pe cooperare.
Activitatea pe grupe are loc atunci când elevii lucrează împreună, uneori în perechi, alteori în grupuri mici,
pentru realizarea unui obiectiv comun: rezolvarea unei probleme, explorarea unei teme, producerea/crearea
unor idei şi soluţii noi într-o situaţie dată astfel încât, lucrând împreună, elevii îşi maximizează propria învăţare,
cât şi a celorlalţi colegi. Printr-o astfel de organizare a situaţiilor de învăţare, elevii depind într-un mod pozitiv
unii de alţii, iar această interdependenţă pozitivă îi conduce la devotament de grup.
Metodele didactice interactive (,,Mozaicul’’, ,,Comentariul unor informaţii’’, ,,Studiul de caz ”, ,,Jocul de
rol”…) se bazează pe cooperarea dintre elevi în timpul lecţiei. Ei trebuie să relaţioneze unii cu alţii în
timpul orei, astfel încât responsabilitatea individuală să devină presupoziţia majoră a succesului.
Printre avantajele aplicării acesor metode se pot enumera:
 libertatea elevilor de a-şi exprima propriile opinii;
 respectul faţă de opiniile celor din jur;
 colaborarea eficientă între elevi; potenţarea încrederii în sine;
 punerea în valoare a experienţei de viaţă a elevilor;
 toleranţă faţă de partenerii de dialog;
 elevii devin parteneri la procesul de instruire şi educare;
 crearea de ,,dezacorduri amicale’’ cu scop formativ;
 dezvoltarea spiritului autocritic;
 formează la elevi deprinderi de analiză, sinteză;
 elevii sunt puşi în postura învăţătorului-predarea reciprocă.
Referindu-se la copiii între 8 şi 12 ani, care au fost supuşi unor experimente didactice ce vizau
munca pe grupe, J. Piaget concluziona: ,,Odată cu dezvoltarea cooperării sociale între copii… copilul
ajunge la relaţii morale noi, întemeiate pe respectul reciproc şi conducând la o anumită autonomie; iar
activitatea în grup oferă de 4-5 ori mai multe posibilităţi de manifestare a elevului decât conducerea
frontală în cadrul unei ore cu durată similară.’’
Pentru ca elevii să fie pregătiţi pentru o societate în continuă schimbare este important ca învăţătorul,
încă din clasele primare, să le dezvolte şi gândirea critică.
Utilizarea strategiilor didactice care au la bază predarea-învăţarea prin cooperare presupune ca dascălul să
deţină anumite abilităţi. Acestea se referă la:
Responsabilizarea fiecărui elev pentru funcţionarea optimă a grupului.
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Fiecare elev trebuie apreciat şi recompensat corespunzător gradului de implicare personală în rezolvarea
sarcinilor de învăţare şi în funcţionarea grupului. Elevii trebuie să conştientizeze faptul că performanţa grupului
depinde de contribuţia fiecăruia dintre ei la realizarea acesteia.
Formarea, la elevi, a unor abilităţi sociale care să favorizeze interacţiunea şi cooperarea în realizarea
învăţării.
Este important să conştientizăm faptul că a angaja elevii în activitatea de învăţare bazată pe cooperarea
lor, presupune ca aceştia să aibă anumite abilităţi sociale: de a lucra împreună, de a-şi împărtăşi opiniile, de a
accepta ideile altora, de a influenţa prin convingere adoptarea unor decizii etc. Abilităţile sociale se învaţă
practicându-le, munca în grup facilitând dobândirea unor astfel de abilităţi.
Lucrul în grupuri eterogene, de mărime adecvată.
Mărimea grupului este importantă în realizarea învăţării. Dacă grupul este prea mare, interacţiunile
dintre membrii săi sunt puţine şi, de multe ori, neeficiente. Dacă grupul este prea mic, atunci diversitatea de
idei şi opinii este limitată. De aceea este necesar ca mărimea grupului să fie adecvată (cca. 5-8 persoane)
favorizând astfel învăţarea eficientă. De asemenea, grupurile eterogene sunt preferabile celor omogene. Elevii
mai slabi sau cu anumite dificultăţi de învăţare au de câştigat dintr-o activitate la care participă alături de elevii
buni; pe de altă parte, elevii buni învaţă şi ei atunci când sunt puşi în situaţia de a-i ajuta pe colegii lor mai
slabi, de a-i antrena în rezolvarea unor sarcini. Este indicat ca, cadrul didactic să favorizeze gruparea elevilor
cu potenţial intelectual şi de învăţare diferit şi să stimuleze menţinerea grupurilor astfel constituite o durată de
timp mai îndelungată. Dacă se constată că apar prea des, probleme de funcţionare a grupului, atunci echipele
trebuie reorganizate. Pentru a crea grupe care să funcţioneze optim, cadrul didactic trebuie să ia în consideraţie
nivelul de cunoştinţe şi deprinderi, motivaţia pentru învăţare, competenţele sociale ale elevilor. Cadrul didactic
se va gândi la modul în care diferiţi elevi reprezintă resurse pentru ceilalţi. De exemplu, un grup poate cuprinde
un elev cu rezultate şcolare foarte bune, un alt elev care interacţionează foarte bine cu colegii săi, un al treilea
copil care este foarte interesat de subiectul sarcinii de învăţare şi un al patrulea care are gândire flexibilă. Nu
întotdeauna un elev care reprezintă o ,,resursă’’ într-un domeniu este şi un membru productiv într-un grup. De
exemplu, elevul caracterizat ca având gândire flexibilă ar putea produce probleme de disciplină atunci când nu
este sub directa supraveghere a cadrului didactic, ca în activităţile frontale sau individuale. La modul ideal,
comportamentul antisocial poate fi echilibrat şi corectat de ceilalţi elevi, în special de către cei cu competenţe
sociale bune. Nu este recomandabil să se formeze grupe numai din elevii ,,străluciţi’’ sau din elevii care
,,creează probleme’’ în clasă.
Implicarea elevilor în activităţi cât mai diverse.
Natura şi diversitatea sarcinilor de învăţare menţin interesul şi motivează elevii pentru a participa activ
la soluţionarea lor. Dacă elevii sunt implicaţi în activităţi care solicită cunoştinţe şi capacităţi simple, rutiniere
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atunci ei se plictisesc, iar interesul şi motivaţia lor pentru învăţare se diminuează. De asemenea, dacă
obiectivele urmărite de cadrul didactic sunt impuse de acesta şi neacceptate de elevi, învăţarea este neeficientă,
produce neplăcere, anxietate şi stres. Este important ca elevii să înţeleagă valoarea şi semnificaţia cunoştinţelor
propuse spre învăţare, să se angajeze în însuşirea lor, să participe activ la rezolvarea problemelor. Învăţarea
prin cooperare este eficientă atunci când obiectivele ei sunt discutate şi ,,negociate’’ în cadrul grupului.
Cadrul didactic devine facilitor al colaborării şi cooperării elevilor pentru realizarea învăţării eficiente şi
durabile.
Sarcina cadrului didactic nu este exclusiv aceea de a preda, de a transmite cunoştinţe ce urmează a fi
asimilate de elevi, ci el devine coparticipant la activităţile de organizare şi realizare a învăţării păstrându-şi
totuşi rolul de conducător al acestora. Este necesar ca să obţină un anumit feed-back pentru a putea explica
succesul sau eşecul acesteia. Dacă grupurile de învăţare nu funcţionează adecvat, dacă apar conflicte în cadrul
acestora care depreciază cooperarea între membrii grupului, cadrul didactic trebuie să intervină pentru a rezolva
situaţia, pentru a restabili funcţionalitatea optimă a grupului.
Învăţarea prin cooperare este tot mai apreciată astăzi. Ea poate fi utilizată cu elevi de diferite vârste şi
la majoritate obiectelor de învăţământ. Ea presupune:
a) Stimularea cooperării şi colaborării elevilor care, împreună cu cadrul didactic şi sub conducerea acestuia
se angajează în soluţionarea unor sarcini cu scopul de a învăţa.
Munca împreună , în grup, este cel mai bun mod de a utiliza eficient timpul alocat instruirii, de a stimula
participarea şi implicarea în activitate a fiecărui elev, de a valorifica talentul şi capacităţile tuturor. Câştigul
elevului este dublu: pe de o parte, el rezolvă mai uşor anumite sarcini( două sau mai multe minţi valorează mai
mult decât una singură); pe de altă parte el dobândeşte anumite abilităţi sociale, care-i vor fi utile în activitatea
profesională şi socială ulterioară.
b) Focalizarea activităţii pe rezolvarea de probleme cu incidenţă în viaţa reală. Ei învaţă mai mult şi mai bine
atunci când constată o anumită utilitate a cunoştinţelor asimilate. Învăţarea porneşte de la experienţa de viaţă
a elevului.
c) Evaluarea progresului educaţional şi personal al elevului cu ajutorul unor tehnici şi instrumente mult mai
adecvate: dosare ce conţin produsele activităţii elevului, portofolii etc.
Acest gen de apreciere şi evaluare a activităţii elevului se interesează mai puţin de volumul cunoştinţelor (cât
ştie elevul?) punând accentul pe utilitatea acestora, pe capacităţile, abilităţile, competenţele necesare
soluţionării unor probleme diverse (ce poate face elevul?). Evaluarea dobândeşte astfel un caracter predominant
formativ.
Una dintre primele reguli referitoare la evaluarea activităţii pe grupuri mici este aceea de a fructifica
fiecare ocazie pentru:
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A aprecia calitatea muncii în grup;
A aprofunda înţelegerea diferitelor aspecte abordate;
A intensifica gradul de cooperare.
Lauda contribuie substanţial la motivarea elevilor şi întărirea expectaţiilor de grup.
Este foarte important ca în activităţile desfăşurate pe grupe să fie des împletită reflecţia cu evaluarea.
Aproape întotdeauna elevii sunt preocupaţi de note/calificative, de aceea cadrului didactic i se poate adresa
frecvent întrebarea: ,,Dar primim note / calificative? Dacă se integrează notele/calificativele sau aprecierile cu
reflecţia asupra muncii în grup, elevii devin conştienţi de ceea ce s-a întâmplat, dar primesc în acelaşi timp
feed-back din partea cadrului didactic, ceea ce îi ajută la îmbunătăţirea performanţelor individuale şi de grup.
Cadrul didactic poate folosi o listă/grilă de observare pentru fiecare grup, pe care o completează, monitorizând
astfel activitatea fiecărui grup şi făcând şi comentarii despre fiecare grupă. Poate acorda credite/puncte pentru
fiecare criteriu din lista afişată. Pentru a-i implica şi pe elevi în evaluare, cadrul didactic comentează împreună
cu aceştia rezultatele monitorizării.
Instrumente pentru monitorizare:
Jurnale profesionale zilnice, săptămânale (ale cadrelor didactice, care consemnează schimbările
introduse în clasă, reacţiile elevilor, efectele pozitive-negative, reflecţiile cadrului didactic asupra propriei
practici)
Jurnale ale copiilor - viaţa cotidiană în clasă ( în care sunt menţionate evenimente, întâmplări din viaţa clasei
sau din viaţa personală, familială)
Produse ale copiilor (compuneri, desene, colaje, albume, portofolii, proiecte etc)
Observaţii asupra comportamentului copiilor şi comportamentului în grupurile cooperative
Interviuri cu copiii
Chestionare adresate copiilor pentru a identifica elemente ce ţin de cultura clasei, percepţiile elevilor asupra
cadrelor, asupra şcolii.
Fotografii, înregistrări audio-video
Important este ca evaluarea să vizeze atât atingerea obiectivelor academice, cât şi a celor referitoare la
competenţele sociale şi de lucru în grup.
Exemplu de pregătire a evaluării unui proiect
Am învăţat

Să am încredere în mine
Să cooperez în grup
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Că pot învăţa uşor dacă ştiu la ce îmi foloseşte ceea ce învăţat
Să ordonez ceea ce am aflat şi să le explic şi colegilor mei
Să mă implic potrivit intereselor şi posibilităţilor mele
Să leg noile cunoştinţe de ceea ce ştiam şi astfel să-mi explic mai bine unele
lucruri
Să caut răspunsuri
Să-mi pun întrebări
Lucrând la proiect mam simţit
Deoarece principalul obiectiv este ca, prin stimularea cooperării, rezultatele la învăţătură ale elevilor să
se amelioreze şi participarea lor la activităţile şcolare şi extraşcolare să crească, principalele aspecte care
trebuie urmărite sunt:
Aspecte instrucţionale (relaţia dintre organizarea instruirii şi formele de lucru: în perechi, în grupuri mici):
Cum au reacţionat copiii? Care au fost principalele dificultăţi cu care ne-am confruntat ?
Aspecte interacţionale ( elev-elev; elevi-cadru didactic etc.):
S-a produs vreo ameliorare a comunicării, sunt mai relaxaţi copiii? S-a amplificat empatia la nivelul grupului
şi, implicit, intercunoaşterea şi valorizarea diversităţii?
Relaţia dintre autonomia elevilor, autoritatea cadrului didactic:
Ce iniţiative au copiii? Cum contribuie la viaţa clasei? Ce idei noi au? Relaţia dintre elevi şi cadrul didactic sa schimbat? În ce sens? Care sunt încă principalele surse de tensiune?
Conţinuturile învăţării:
Ce conţinuturi noi s-au introdus şi care au fost sursele? S-a făcut apel la părinţii elevilor sau la membri ai
comunităţii ca resurse pentru învăţarea în clasă? Cum s-a realizat abordarea interdisciplinară a unor teme, studii
tematice, exploatarea inteligenţelor multiple şi a stilurilor diferite de învăţare ale elevilor?
Climatul clasei:
Ce modificări de atmosferă a clasei s-au înregistrat? Copiii se simt bine în clasă, sunt mândri de ceea ce au
realizat?
Reflecţiile altor cadre didactice, ale copiilor faţă de toate aceste aspecte:
Ce spun colegii care au asistat la activităţi desfăşurate prin aplicarea metodelor de învăţare prin cooperare? Vor
dori să aplice şi ei asemenea metode pentru ameliorarea rezultatelor şcolare şi a participării elevilor?
Gradul de participare a elevilor şi performanţele şcolare:
S-au remarcat ameliorări – prin evaluări parţiale periodice ale rezultatelor şcolare înregistrate de elevi
o dată cu introducerea schimbărilor ce vizează nu doar cooperarea şi participarea elevilor, ci şi ameliorarea
procesului de învăţare?
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Activitatea individuală se desfăşoară sub forma realizării unor sarcini şcolare de către fiecare
elev , independent de colegii săi , cu sau fără ajutor din partea cadrului didactic. Învăţământul
individualizat este adaptat particularităţilor fizice şi psihice ale fiecărui elev. El urmăreşte progresul
elevului prin propria lui activitate.
Scopurile grupului-clasă pot fi, deci, structurate în mai multe maniere(individualist, competitiv, cooperativ),
fiecare dintre acestea prezentând avantaje şi dezavantaje asupra performanţelor elevilor.
STRUCTURA INDIVIDUALISTĂ:
grad redus al interacţiunilor între elevi;
independenţa scopurilor elevilor;
slabă exploatare de către cadrul didactic a resurselor grupului;
succesul sau eşecul unui elev nu îi afectează pe ceilalţi membri ai clasei;
nu creează motivaţie deosebită pentru învăţare;
nu ajută la formarea abilităţilor de comunicare;
cultivă independenţa elevilor şi responsabilitatea pentru ceea ce fac.
COMPETIŢIA:
generează conflicte şi comportamente agresive;
interacţiune slabă între colegi;
lipsă de comunicare;
lipsa încrederii în ceilalţi;
amplifică anxietatea elevilor, teama de eşec;
egoism;
stimulează efortul şi productivitatea individului;
promovează norme şi aspiraţii mai înalte;
micşorează distanţa dintre capacitate şi realizări.
COOPERAREA:
stimulează interacţiunea dintre elevi;
generează sentimente de acceptare şi simpatie;
încurajează comportamentele de facilitate a succesului celorlalţi;
creşterea stimei de sine;
încredere în forţele proprii;
diminuarea anxietăţii faţă de şcoală;
intensificarea atitudinilor pozitive faţă de cadrele didactice.
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Fără a realiza o contrapunere a strategiilor didactice clasice, tradiţionale celor activ-participative e necesară şi
utilă o succintă analiză comparativă a acestora, insistând asupra elementelor deosebitoare ce le conferă un
specific distinctiv.
ANALIZA COMPARATIVĂ A STRATEGIILOR DIDACTICE

CRITERII

STRATEGII DIDACTICE
TRADIŢIONALE

Activitatea
elevului

ascultă expunerea, prelegerea, explicaţia,
demonstraţia cadrului didactic;
încearcă să reţină şi să reproducă ideile
auzite;
acceptă ideile altora(în primul rând ale
cadrului didactic);
se manifestă individualist;
acceptă informaţia dată.

Activitatea
cadrului
didactic

predă, expune, ţine prelegeri;
explică şi demonstrează;
impune puncte de vedere proprii;
se consideră singurul ,,expert’’într-o
problemă.

de predominant
prin
memorare
şi
a reproducere de cunoştinţe;
competiţia între elevi cu scop de
ierarhizare;
se realizează, preponderent, în mod
individual.
Modalităţi de măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor (ce
evaluare
ştie elevul);
accent pe aspectul cantitativ (cât de multă
informaţie deţine elevul).
Modul
realizare
învăţării

STRATEGII DIDACTICE CARE
PROMOVEAZĂ DEZVOLTAREA
GÂNDIRII CRITICE
exprimă puncte de vedere proprii
referitoare la o problemă;
realizează schimb de idei cu ceilalţi;
argumentează;
(îşi) pune întrebări cu scopul de a
înţelege lucrurile, de a realiza sensul
unor idei;
cooperează în rezolvarea problemelor
şi a sarcinilor de lucru (de învăţare).
organizează şi dirijează învăţarea, o
orchestrează şi o regizează;
facilitează şi moderează activitatea de
învăţare;
ajută elevii să înţeleagă lucrurile şi să
şi le explice;
acceptă şi stimulează exprimarea unor
puncte de vedere diferite într-o
problemă;
este partener în învăţare.
prin apelul la experienţa proprie;
promovează învăţarea prin colaborare;
accent pe dezvoltarea gândirii prin
confruntarea cu alţii.
măsurarea
şi
aprecierea
capacităţilor(ce ştie şi ce poate să facă
elevul);
accent pe elementele de ordin calitativ
(sentimente, atitudini etc.).

BIBLIOGRAFIE :
1. Păcurari, O., Târcău, A., Sarivan, L., (2003), Strategii didactice inovatoare
2. Ulrich, C., (2000), Managementul clasei – Învăţarea prin cooperare
3. Dumitru, I. A., (2000), Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă, Editura de Vest, Timişoara
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Stiluri și atitudini de învățare diferite

prof. Iuliana SIMULESCU - Liceul Tehnologic „Transilvania” Deva
,,Stilul este asociat comportamentului, se manifestă sub forma unor structuri de influenţă şi acţiune,
prezintă o anumită consistenţă internă, stabilitate relativă şi apare ca produs al personalizării principiilor şi
normelor care definesc activitatea instructiv-educativă’’ (Potolea, D. , 1989, pag.61)
Pentru atingerea obiectivelor pedagogice propuse de către profesor şi pentru a învăţa mai eficient atât
elevii cât şi profesorii trebuie să cunoască stilul de învăţare însă ţinând cont de faptul că există mai multe tipuri
de inteligenţă ceea ce explică faptul că unii oameni au rezultate notabile în unele domenii şi foarte slabe sau
mediocre în altele. Studiind literatura de specialitate (după: Cristea, S. , 2005, pag.119-120 si Ghid- Instruirea
diferenţiata- aplicaţii ale teoriei inteligenţelor multiple, 2001, pag.13- 14) am constatat că Howard Gardner
a identificat opt tipuri de inteligenţe multiple pe baza următoarelor criterii:
▪ capacitatea de rezolvare de probleme şi de creare de bunuri;
▪ nucleul operaţional implicat în prelucrarea logică a informaţiilor interne şi externe;
▪ sistemul de codare;
▪ tendinţa de concretizare simbolică;
▪ să se cunoască în ce parte a creierului este localizată inteligenţa respectivă;
Inteligenţele multiple sunt:
1. inteligenţa lingvistică: oamenii inteligenţi din punct de vedere lingvistic înţeleg mai bine lumea prin
intermediul cuvintelor vorbite şi scrise. Le face plăcere să scrie şi să citească, au un limbaj expresiv, le plac
ghicitorile şi jocurile de cuvinte, sunt interesaţi de limbile străine, memorează uşor şi iau notiţe la cursuri.
2. inteligenţa logico- matematică: oamenii inteligenţi din punct de vedere matematic şi logic înţeleg cel
mai bine lumea prin cauze şi efecte. Le place ca obiectele să fie curate şi în ordine şi sunt frustraţi de oamenii
dezorganizaţi. Ei urmează instrucţiunile pas cu pas; colectează informaţii şi le folosesc pentru rezolvarea
problemelor. Adesea, pot face rapid calcule mintal. Le plac jocurile şi problemele care necesită raţionamente.
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3. inteligenţa muzical- ritmică: oamenii inteligenţi din punct de vedere muzical înţeleg cel mai bine lumea
prin ritmuri si melodii. Ei observă rapid şabloanele, urmează uşor un ritm; le plac diferite stiluri muzicale. Ei
fredonează şi interpretează melodii, cântă din voce sau la un instrument; le este greu să se concentreze dacă se
aude muzică; le place ritmul poeziilor.
4. inteligenţa spaţială: aceste persoane înţeleg lumea cel mai bine prin intermediul vizualizării şi orientării
spaţiale. Ei identifică, modifică şi transformă diferitele aspecte ale lumii spaţiale, vizuale. Au o sensibilitate
extremă faţa de detaliile vizuale, imaginile percepute de ei sunt vii, îşi reprezintă ideile grafic, prin desene şi
schiţe, şi se pot orienta foarte uşor într - o lume tridimensională.
5. inteligenţa naturalistă: oamenii inteligenţi din punctul de vedere al mediului înţeleg cel mai bine lumea
prin intermediul mediului lor. Le place să lucreze şi să- şi petreacă timpul în aer liber. Le place să grupeze
obiectele ierarhic. Cred că natura, problemele ecologice şi animalele sunt importante. Învaţă şi recunosc uşor
diferite specii din mediul lor.
6. inteligenţa kinestezică: vizează mişcarea creativă, mima, dramatizarea, folosirea limbajului corporal,
exerciţii de relaxare fizică. Se întâlneşte în special la: dansatori, sculptori, sportivi, actori.
7. inteligenţa interpersonală are în vedere cooperarea în grup, implicarea în viaţa comunităţii, simulări,
medierea de conflicte, predarea reciprocă, brainstormingul în grup, întâlniri şi consultări în contextul învăţării.
8. inteligenţa intrapersonală asigură studiul independent, învăţarea în ritm propriu, centrele de interes,
reflecţia la un moment dat, instruirea autoprogramată, activităţile de autoevaluare.
Transpunerea în practica pedagogică a acestor idei se face prin respectarea diversităţii sau mai bine zis
prin respectarea stilurilor de învăţare şi este în concordanţă cu principiul respectării particularităţilor
psihoindividuale.
Stilurile de învăţare reprezintă doar una dintre iniţiativele utilizate de şcoli pentru a menţine elevii în şcoală şi
pentru a îmbunătăţi rezultatele elevilor.
Există o serie de caracteristici distinctive cu privire la receptarea informaţiilor, în funcţie de stilurile de învăţare:
► pentru elevii cu stil de învăţare vizual prin văz, folosind materiale vizuale, sau urmărind demonstraţii în
direct;
► pentru elevii cu stil de învăţare auditiv prin auz, vorbind, citind cu glas tare, discutând sau procesând
gândurile cu glas tare;
► pentru elevii cu stil de învăţare practic prin senzaţiile pielii, prin pipăit, prin folosirea mâinilor şi degetelor,
prin percepţii ( fizice sau emoţionale ), prin acţionarea muşchilor motori, prin implicarea în activităţi de
mişcare, prin explorare.
Principiul accesibilităţii sau al orientării după particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor şi implicit în
funcţie de stilurile de învăţare stipulează necesitatea realizării concordanţei între desfăşurarea procesului de
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învăţământ şi dezvoltarea ontogenetică a individului armonizând pe această cale, raporturile dintre cerinţe,
structura personalităţii şi implicit stilul de învăţare, efortul individual şi rezultat.
A respecta principiul accesibilităţii înseamnă a nu le da elevilor o cantitate prea mare de informaţii (sau întrun mod neadecvat), pe care aceştia nu o pot asimila, a nu grăbi ritmul asimilării, înseamnă a lua în considerare
particularităţile pe care le prezintă dezvoltarea fizică şi psihică a elevilor la fiecare vârstă, înseamnă a ţine
seama de particularităţile psihofizice ale fiecărui individ în parte (a realiza deci tratarea lor individuală– pe
stiluri de învăţare) atât în stadiul actual cât şi în stadiile următoare.

BIBLIOGRAFIE:
1.POTOLEA DAN , ( 1989 ) - Profesorul şi strategiile conducerii învăţării - Editura Academiei , Bucureşti
2.CRISTEA SORIN ( 2005 ) – Teorii ale învăţării – modele de instruire , Editura didactică şi pedagogică , R .
A . , Bucureşti
3.GHID - Instruirea diferenţiată - aplicaţii ale teoriei inteligenţelor multiple , Bucureşti , 2001
4.Suport de curs - Proiectul FEDA CBD 204 - Strategii pentru o predare care să corespundă stilurilor
individuale de învăţare ale persoanelor

Nu-i la noi ca în finlanda!
SLAVU Petronela-Vali – prof. înv. Primar la Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”
Petroșani, membră a Uniunii Epigramiștilor din România
De câte ori apare o reformă,

Nu zicem „pâs”, executăm comanda...

E însoțită de o „nota bene”

Dar dacă tot ar fi să comparăm,

Prin care ni se spune că-i conformă,

Eu aș propune să luăm Finlanda!

Normal, cu normele europene.
Că-n Europa,-n statele de fală,

Finlanda n-are-nvățământ privat,

Învățământul este valoros,

Oferă școlilor egalitate,

Acolo, nene, chiar se face școală,

La ei există numai școli de stat

Iar noi cum să rămânem mai prejos?

Și toate sunt la fel de-apreciate.

Și, ca teleghidați, ne conformăm

Tot ce e necesar au în dotare,
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Nu știu ce-s alea lipsuri și nevoi,
Căci au, de la buget, o finanțare

Elevii, în Finlanda, nu dau teste,

De de zeci de ori mai mare ca la noi.

Evaluări ce-s fără de folos,
Acolo, primul lor examen este

La ei, de 40 de ani încoace,

La 16 ani și-i serios.

Se merge, hotărât, pe-același drum,
Au reformat sistemul și le place,

La noi, profesorii abia răzbesc

Și nu mai fac schimbări majore-acum.

Cu teancurile de hârtii formale
Hârțoage fără rost, ce se numesc,

În România, fără încetare,

Mai nou, evaluări naționale.

Se reformeză, nu se construiește.
Aici, când un ministru nou apare,

Copiii lor învață cum să-nvețe,

Noi știm că și-o reformă pregătește.

Nu memorează lecții, teoreme,
Ci fac experimente îndrăznețe

La finlandezi, e școala gratuită,

Și foarte rar primesc acasă teme.

Familiile celor mari și mici
Un euro, din buzunar, n-achită,

Ai noștri au, și în vacanțe, normă

Pe când, învățământul de aici,

De teme fără număr și-i păcat,
Iar școala românească-ncet transformă

Doar teoretic, este gratuit,

Copiii în mașini de memorat.

Căci vremurile nu sunt chiar normale
Și au părinții mult de cheltuit,

De stau elevii lor mai mult la școală

Căci cumpără caiete speciale

Și dacă nu ajung la timp acasă,
N-auzi chiorăituri de mațe-n sală,

Și manuale care nu apar,

Căci au, la prânz, mâncare sănătoasă.

La început de an, cum e firesc;
Săpun, hârtie, tot ce-i necesar,

Primesc și-ai noștri, zilnic, gustărică,

Desigur, tot părinții le plătesc.

De la Guvern, cadou, un mic dejun:
Un corn, de fapt un fel de pâine mică

Iar dascălii sunt nevoiți și ei

Și lapte care (uneori!) e bun.

Să cheltuiască pentru pavoazare,
Să scoată, chiar de nu-i ușor, bani grei,

Elevii din Finlanda care stau

Normal, din propriile buzunare.

Departe, într-un loc mai izolat,
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Ajung la școală fără grijă, c-au

Atât că unii au și alții ba,

Transportul gratuit asigurat.

Depinde câte puncte-au adunat,
Deși prestează-aceeași muncă grea,

Dar nici ai noștri nu plătesc nimic,

Primesc salariu diferențiat.

Deci orice cârcoteală-i de prisos,
Transportu-i gratuit, nimic de zis,

Gradațiile au un scop anume:

Atât că drumul e parcurs pe jos.

În cancelarie să nu mai fie
O atmosferă caldă, zâmbet, glume,

Profesorii-n Finlanda-i necesar

Ci doar invidie, mâncătorie.

Să aibă comportare exemplară,
Să fie creativi, în caz contrar,

Cei ce n-au prins gradație măcar

În următorul an, sunt dați afară.

O dată, își forțează neuronii
Și-aleargă după puncte la dosar

În România este altcumva:

De zici că vor să prindă pokemonii.

Cu note mici la titularizare,
Ajunge la catedră cine vrea,
Atunci când are-o pilă în dotare.

La finlandezi, nivelul de cultură,
Incontestabil, este ridicat,

La ei, remunerația e bună

Pun foarte mare preț pe-nvățătură

Și finlandezii nu muncesc în van,

Și-acolo dascălul e respectat,

Căci un profesor finlandez adună
30.000 de euro pe an.

E liniștit, se simte-n siguranță,
Aici, în schimb, chiar dacă e perfect,

Ce-aud? Ați spus , cumva, c-am fi sărmani?

E, tot mai des, tratat cu aroganță

Avem salarii bune, ce mai vreți?

Și, uneori, e pus chiar la respect.

Și noi primim cam tot atâția bani,
Desigur, în 30.000 de vieți.

Pe când la noi domnea Mihai Viteazul,
Prin lege, finlandezii-au stabilit

Profesorii, acolo, nu au prime,

Că pot avea copii numai în cazul

Nu beneficiază de favoruri

Că se pricep la scris și la citit.

Și au în plus doar sporul de vechime,
Pe când, la noi, există multe sporuri.

În România din mileniul III,
Făcând o comparație normală,
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Fac cei mai mulți copii taman acei

Și-aș mai putea adăuga dovezi,

Ce n-au trecut, măcar o zi, prin școală.

Dar am adus destule argumente
Că nu-i la noi precum la finlandezi.

Povestea nu se va opri aci,
Și cum copii poate avea oricine,

Dar gata, dragi colegi, cu vorbăreala,

Aceștia fac, la rândul lor, copii

Eu spun că-i o decizie-nțeleaptă

Și viitorul, deja, sună bine!

Să ne mobilizăm, că-ncepe școala
Și nu știm ce surprize ne așteaptă!

Așa stau lucrurile, realmente,

Metode active de predare – învățare în învățământul actual la nivel
european
Prof. STAN Gabriela - Școala Gimnazială Nr. 7 Petroșani
METODOLOGIA PREDĂRII-ÎNVĂŢĂRII LIMBII ENGLEZE
,,Atunci când vorbești cu un om într-o limbă pe care o înțelege, atunci vorbele tale ajung la mintea lui.
Dacă, însă, îi vorbești în limba lui natală, atunci cuvintele tale ajung la inima lui.ʼʼ Nelson Mandela
Metodele moderne de predare asigură o alternativă la formulele tradiţionale oferind alte opţiuni
metodologice şi instrumentale care imbogăţesc practica evaluativă.
Putem spune că fiecare metodă are avantajele și dezavantajele ei și, în final, majoritatea profesorilor
folosesc o combinație de mai multe metode, lunând ce e mai bun de la fiecare dintre ele.
METODE TRADIȚIONALE
1. Metoda Clasică – Metoda traducerii (Grammar Translation Method). În a doua jumătate a secolului
al XIX-lea, metoda de predare care s-a împământenit ca metodă standard, a fost Metoda Clasică, prin studierea
structurilor gramaticale și prin traducere, de unde și numele de Metoda Traducerii.Această metodă presupune
învățarea unei limbi străine prin predarea structurilor gramaticale, care apoi se fixează prin exerciții de
gramatică și vocabular și prin traducerea de texte. Această metodă era, și încă este, considerată de mulți ca
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fiind simplă și eficientă. Deși multe voci se pronunță complet împotriva acestei metode, are și ea avantajele ei
și sunt aproape sigură că, dacă ar fi sinceri, mulți dintre profesori ar prefera-o celor mai moderne, pentru că ea
este foarte ușor de aplicat. Însă este evident că ea nu poate fi aplicată pe tot parcursul unei lecții și în niciun
caz nu ar trebui să fie preponderentă.
Avantajul acestei metode este că face ca lucrurile să fie clare și foarte structurate. Ceea ce poate ajuta
atât profesorul, cât și elevii, mai ales dacă sunt firi logice. Ea se pretează cel mai bine pentru începători: este
mai eficientă decât alte metode de predare mai ales din perspectiva timpului, fiind mai rapidă. În sensul că,
prin traducerea efectivă a cuvintelor de către profesor elevilor, se economisește timp. Un alt avantaj al metodei
clasice este că ora de curs are o anumită structură, informația este prezentată într-o anumită ordine, stabilită de
profesor și există foarte puține schimbări de situație. Deci profesorul poate oferi anumite explicații așa cum
consideră că este necesar, când consideră că este necesar, ceea ce face ca lecție să nu devieze de la
tema/subiectul propus. În final, prin studiul gramaticii, profesorul va oferi cursanților reguli și structuri pe care
aceștia să le folosească ulterior, pe care să le aplice după cum doresc. Ceea ce le oferă versatilitate. Probleme
intervin însă când ne uităm la dezavantajele pentru elevi: ei vor avea multe cunoștințe teoretice, dar această
metodă se bazează în primul rând pe înțelegerea mesajului și foarte puțin, spre deloc, pe producerea de mesaje
în limba țintă. Ceea ce e un rezultat normal, din moment ce cursanții nu sunt încurajați să comunice în limba
țintă. Un alt dezavantaj este acela că, la nivel de vocabular procesul este un pic forțat. Metoda clasică nu
încurajează învățarea experimentală. Nu se folosesc imagini sau asocieri pentru a acumula noțiuni noi de
vocabular, ceea ce poate îngreuna procesul de învățare. În final, unul dintre cele mai mari dezavantaje ale
metodei traducerii este faptul că aceasta nu este ancorată în realitate. Ea se bazează mai ales pe traducerea unor
texte literare, nu pe recrearea în spațiul clasei a unor situații de viață. Ceea ce face ca textele să fie complet
„nefolositoare” din cauza faptului că ele nu se pot aplica în viața de zi cu zi. Secolul XX a adus cu sine multe
schimbări, inclusiv în domeniul predării limbilor străine. Încă din primii ani ai secolului au început să apară
metode moderne de predare, bazate pe cu totul alte coordonate decât metoda clasică, care acum era deja privită
cu neîncredere. Așa numitele metode moderne de predare sunt numeroase și voi încerca să le redau pe cât mai
multe dintre ele, discutând, așa cum am făcut și în cazul metodei clasice, despre avantajele și dezavantajele
fiecăreia dintre ele, atât din perspectiva trainerului/profesorului, cât și din perpectiva cursanților.
2. Metoda Comunicativă. Metoda audio-linguala (The Audio-Lingual Method) S-a dezvoltat în SUA în
timpul celui de-al doilea război mondial. Principalul obiectiv este acela ca elevii să înveţe să folosească limba
într-un mod comunicativ, în mod automat. Vocabularul şi gramatica sunt prezentate sub forma unor dialoguri
care sunt învăţate prin repetiţie şi imitaţie. Gramatica este predată în mod inductiv. Exerciţiile care dezvoltă
capacitatea de receptare a mesajului scris şi capacitatea de exprimare scrisă sunt bazate pe activităţile
comunicative. Tehnicile folosite sunt: dialoguri, jocuri de rol, repetiţii, exerciţii de gramatică şi vocabular.
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Limba maternă a studenţilor nu este folosită. Profesorul este cel care controlează elevii şi cel care le oferă
modelul de limbaj, elevii fiind imitatori ai acestui model. Există interacţiune şi între profesor şi elevi, dar şi
între elevi. Erorile elevilor nu sunt considerate esenţiale
3. Prezentare, Practică, Producere (Presentation, Practice, Production) Aceasta este varianta britanică
a metodei audio-linguale. În prima etapă profesorul introduce elementele de limbaj ce trebuie asimilate. Elevii
exersează folosind tehnici de reproducere şi repetiţie. Apoi limbajului prezentat şi asimilat este prezentat întrun mod original şi autentic de către elevi. La fel ca şi în cazul metodei audio-linguale vocabularul şi gramatica
sunt predate inductiv. Comunicarea primează, limba maternă nefiind folosită. Modelul este profesorul, acesta
fiind cel care coordonează activitatea. Pentru că este o metodă bazată pe comunicare şi evaluarea se face tot în
acest fel.

METODE MODERNE
1.Metoda Comunicativă (Communicative language method)
Principalul obiectiv este fluenţa elevilor. Se pune accent pe comunicarea „reală” Toate cele patru
dimensiuni ale predării limbii sunt dezvoltate: capacitatea de exprimare orală, capacitatea de receptare a
mesajului oral, capacitatea de receptare a mesajului scris şi capacitatea de exprimare scrisă. Gramatica este
învăţată prin practică. Limba maternă a elevilor nu este folosită. Tehnicile folosite sunt: discuţii, dezbateri,
jocuri de rol, activităţi comunicative scrise, drama etc.Principalul avantaj al metodei comunicative este acela
că ea se axează pe toate competențele lingvistice (citit, scris, discurs, ascultare) nu doar pe gramatică. De
asemenea, ea este antrenantă, în sensul că oferă elevilor un limbaj funcțional, viu, pe care elevul îl poate lega
de nevoile sale directe (la piața, la restaurant, la gara etc), contexul fiind, de asemenea, foarte important. Știm
cu toții că un cuvânt lipsit de context este mai greu de ținut minte. În acest caz procesul de predare este centrat
pe elev și pe interactivitate (profesor-elevi, elev-elev), asta însemnând că toți elevii sunt, atât receptori de
mesaj, cât mai ales emițători de mesaje orale, iar activitățile au un scop precis, pe termen scurt, pe care elevii
îl înțeleg, cum ar fi descoperirea unei reguli, exprimarea unui dorințe, o cerere etc. ceea ce face lucrurile mai
interesante și mai motivante. În loc de memorarea unor reguli gramaticale și a unui vocabular izolat, se prezintă
o limbă contextualizată și se pune accent pe dezvoltarea abilităților lingvistice din toate ariile prin diferite
activități precum discuţii, dezbateri, jocuri de rol, activităţi de comunicare scrise, chiar și teatru. În acest caz
profesorul devine mai degrabă un facilitator şi un manager al activităţii cursanților, dar şi un partener al
acestora. Dezavantajul pentru profesor este că ea necesită un timp mult mai îndelungat de pregătire a orelor de
curs. Alegerea materialelor devine crucială și, nu de puține ori, se întâmplă ca acestea să trebuiască create
efectiv de către trainer, ceea ce înseamnă că pregătirea cursului poate lua la fel de mult, sau chiar mai mult
decât cursul în sine. De asemenea, întrucât cursurile se bazează mult pe comunicare și pe învățarea noțiunilor
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de gramatică „on the spot” (pe loc) prin mici explicații punctuale, se pot crea situații de confuzie, sau
dezorganizare și de aceea trainerul trebuie să aibă foarte clar în minte un „plan” al lecției, pe care trebuie să îl
păstreze chiar dacă lucrurile, de multe ori, deviază de la curs, iar acest lucru nu este mereu ușor de făcut. De
cealaltă parte, unul dintre dezavantajele pentru elevi este acela că această metodă nu este foarte structurată, iar
explicațiile pot chiar lipsi și de aceea există riscul ca unii elevi să deprindă eronat anumite elemente de limbă,
pe care ulterior va fi mai greu să le schimbe. Întrucât aceasta este o metodă bazată foarte mult pe comunicarea
orală, cei mai timizi s-ar putea să nu se simtă în largul lor și să le fie greu să facă anumite activități. Un alt
dezavantaj (dar totodată un avantaj) poate fi acela că metoda comunicativă folosește mai mult enunțuri „gatafăcute”, așa numitele „fraze uzuale”. Pe de-o parte, acesta poate fi privit ca un dezavantaj prin faptul că
limitează, într-o oarecare măsură, limbajul. Știind doar respectiva fraza, elevul o va folosi ca atare, fără a putea
face variațiuni pe temă. Pe de altă parte parte este un avantaj prin faptul că este mai ușor să ții minte o frază
decât să înveți mai multe reguli de gramatică și mai multe cuvinte individuale pe care apoi să le pui cap la cap
pentru a crea respectiva propoziție.
2. Metoda directă (The Direct Method) Inventatorul metodei este C. Berlitz. Principalul obiectiv al
acesteia este acela de a învăţa elevii să comunice într-o limbă străină. Nu este admisă traducerea, profesorul
folosindu-se de lumea reală, imagini, pantomimă pentru a sugera sensul. Limba maternă nu este folosită
deloc.Gramatica este predată inductiv. Elevii exersează vocabularul în context. Toate cele patru dimensiuni ale
predării limbii sunt dezvoltate: capacitatea de exprimare orală, capacitatea de receptare a mesajului oral,
capacitatea de receptare a mesajului scris şi capacitatea de exprimare scrisă. Tehnicile folosite sunt:
conversaţia, citirea cu voce tare, exerciţii, compuneri, repetiţii. Rolul profesorului este acela de a fi partener al
studentului. Interacţiunea are loc între profesor şi studenţi, dar şi între studenţi şi studenţi. Auto-evaluarea este
des folosită. Nu există evaluare formală; aceasta se face sub forma unui interviu şi a redactării unui text scris.
3.Calea tăcerii (The Silent Way) Este o metodă introdusă de C. Gattengo, principiul de bază atestând
faptul că predarea trebuie subordonată învăţării. Elevii au un rol activ, fiind responsabili de propria lor învăţare.
Aceştia exersează mult, principalele domenii pe care se pune accent fiind pronunţia şi gramatica. Toate cele
patru dimensiuni ale predării limbii sunt dezvoltate: capacitatea de exprimare orală, capacitatea de receptare a
mesajului oral, capacitatea de receptare a mesajului scris şi capacitatea de exprimare scrisă. Limba nativă este
folosită doar atunci când este necesar.Rolul profesorului este acela de a ajuta elevii. Profesorul este tăcut, dar
foarte activ; vorbeşte doar pentru a da anumite sugestii. Există interacţiune între studenţi.Greşelile sunt
considerate ca fiind normale; studenţii sunt încurajaţi să se autocorecteze.Se pune accentul pe evaluarea
continuă.
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4. Suggestopedia Inventatorul metodei este G. Lozanov. Metoda consta în aplicarea studiului sugestiei
în pedagogie, dezvoltată cu scopul de a ajuta studenţii să depăşească barierele învăţării. Principalul obiectiv
este de a accelera procesul învăţării folosind puterile mentale. Elevii stau cât de confortabil posibil (scaune
moi, muzică, o atmosferă plăcută). Ei primesc noi nume şi noi ocupaţii, de-a lungul cursului creându-şi chiar
noi biografii. Sunt două stadii ale lecţiei: una receptivă şi una activă. Elevii participă la diferite activităţi: citesc,
interpretează dialoguri, exersează diverse jocuri, dramatizări. Elementele pe care se pune accent sunt
vocabularul, capacitatea de exprimare orală, capacitatea de receptare a mesajului scris şi capacitatea de
exprimare scrisă. Gramatica nu este considerată ca fiind foarte importantă.Limba maternă a elevilor este
folosită dacă e necesar. Greşelile nu sunt corectate imediat, accentul fiind pe fluenţă. Nu există teste formale,
fiind evaluată performanţa elevilor în clasă.
5. Community Language Learning -metoda provine din consilierea în domeniul învăţării, dezvoltată de
C.A.Curran, care vede profesorii drept consilieri lingvistici. Principalele obiective sunt învăţarea limbii întrun mod comunicativ şi învăţarea despre propria învăţare. Se pune accentul pe comunicare, dezvoltarea
pronunţiei, a capacităţii de receptare a mesajului oral, capacităţii de receptare a mesajului scris, precum şi
discutarea unor elemente de gramatică. Limba nativă a elevilor este folosită pentru ca aceştia să se simtă în
siguranţă. Interacţiunea are loc atât între profesor şi elevi, cât şi între elevi. Rolul profesorului este asemănător
cu acela al unui consilier care sprijină elevii şi îi încurajează. Greşelile sunt corectate de către profesor.
Evaluarea constă într-un test oral sau scris la finalul cursului.
6. The Total Physical Response Method -este introdusă de J. Asher. Metoda acordă o foarte mare
importanţă dezvoltării capacităţii de receptare a mesajului oral. Unul din cele mai importante obiective este ca
elevii să se bucure de experienţa învăţării. Metoda are ca scop reducerea stresului în învăţarea unei limbi
străine. Partea iniţială a lecţiei constă în modelare, profesorul dând comenzi, realizând acţiuni împreună cu
elevii. În a doua fază a lecţiei studenţii demonstrează că au înţeles comenzile.În etapa iniţială profesorul
vorbeşte şi studenţii răspund nonverbal; mai târziu rolurile se schimbă. Limba maternă este folosită doar la
început, profesorul fiind coordonatorul elevilor, elevii fiind imitatorii acestuia.Elevii vor vorbi atunci când simt
că sunt pregătiţi. Profesorul este tolerant cu greşelile studenţilor. Evaluarea constă în verificarea înţelegerii prin
realizarea unor activităţi.
7. Metoda privitului pe gaura cheii - Looking through the key – hole este o metodă complexă, pentru
că ea înglobează şi alte metode şi tehnici de predare şi evaluare, vizând astfel probele orale şi scrise, dar mai
ales observarea capacităţii şi abilităţii de exprimare până la acea dată. Este o metodă care ajută şi implicit
dezvoltă deprinderile lingvistice şi mentale ale elevului, ajungând astfel la un rezultat foarte bine conturat şi
definit. Această metodă creează acea posibilitate ,,de a-ţi da drumul la gura" (în limbaj popular), ceea ce
înseamnă foarte mult în învăţarea unei limbi străine. De asemenea caracteristic acestei metode este şi faptul că
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oferă elevului posibilitatea de a aplica în mod creativ cunoştinţele însuşite în situaţii noi şi variate. Pentru ca
obiectivele propuse să fie atinse se folosesc mai multe tipuri de itemi şi anume:itemi de transformaretransformation items, itemii subiectivi care permit testarea deprinderilor care vizează originalitatea,
creativitatea şi caracterul personal al răspunsului.Aceşti itemi cer elevului un efort de gândire şi de organizare
a gândirii pentru a se exprima în mod coerent. Maxima eficienţă a acestei metode poate fi atinsă foarte uşor
tocmai datorită flexibilităţii acesteia putând fi folosită în scopul atingerii numeroaselor obiective. În concluzie,
avantajele metodelor tradiţionale constau în faptul că asigură cunoştinţe solide de gramatică şi vocabular,
dezvoltă capacităţile de exprimare scrisă. Se pune accentul pe cultura şi literatura străină, care sunt aprofundate.
Profesorul are un mai mare control al clasei decât în cazul metodelor moderne. Metodele moderne sunt
preferate datorită eficacităţii lor sporite în ceea ce priveşte comunicarea, dezvoltându-se capacitatea de
exprimare orală.. Alte avantaje ale acestora ar fi faptul că interacţiunea între profesor şi elevi şi între elevi şi
elevi este sporită. De asemenea sunt metode bazate pe joc, ceea ce le face mai plăcute, motivaţia elevilor
crescând. Se creează, astfel, noi oportunităţi pentru dezvoltarea limbajului şi folosirea lui în comunicare.
Am putea concluziona că metodele tradiţionale coexistă cu cele moderne în predarea limbii engleze,
fiecare având avantajele ei, elemente ce pot fi oricând folosite cu succes.
Albert Einstein spunea că “Fiecare dintre noi este un geniu, în felul lui. Dar dacă vom judeca un pește
în funcție de cum reușește să se cațere într-un copac, toata viața se va crede prost.”
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Atelierele nonformale, mijloace de consiliere şi orientare a tinerilor
Prof. STANC Ana - Liceul Teoretic Mircea Eliade Lupeni
În literatura de specialitate, educaţia non-formală este reprezentată de activităţile educative organizate
de alte instituţii decât şcoala – muzee, biblioteci, cluburi ale elevilor etc” şi se întemeiază pe recunoaşterea
faptului că “un număr mare din experienţele de învăţare ale oamenilor s-au desfăşurat în afara sistemului de
educaţie formală: la locul de muncă, în familie, în diferite organizaţii şi biblioteci”. Educaţia nonformală este
diferită faţă de educaţia formală, atat prin conţinut cît şi prin formele de realizare. Conţinutul este organizat pe
arii de interes (şi nu pe ani de studiu sau discipline academice) iar formele sunt foarte diverse ca durată,
modalitate de organizare sau predare.
Între educaţia non-formală şi cea formală există multiple legături dar şi o anumită opoziţie. Pedagogii
de formaţie clasică atrag atenţia asupra necesităţii ca educaţia nonformală să se desfăşoare în corelaţie cu
educaţia formală. În ultima vreme asistăm la o tendinţă de apropiere între cele două. Pe scurt am putea spune
că educaţia formală tinde să devină tot mai puţin “formală”, adică mai flexibilă, mai adaptată nevoilor şi
motivaţiilor specifice elevilor , în timp ce educaţia non-formală tinde să devină tot mai “formală” – adică se
organizează tot mai bine, urmăreşte asigurarea unei anumite calităţi şi folosirea unor metode deja probate şi
recunoscute de specialişti şi mai ales, urmăreşte o cât mai explicată recunoaştere publică.
Tema principala a atelierului: ″ Eu şi lumea mea, eu în lumea ta″
Mesajul central al atelierului [sau obiectivul de învăţare_ cu ce să rămână tinerii în cap şi în inimă la finalul
atelierului]_
„schimbarea începe cu noi/ din noi”



conturarea/ explorarea viziunii elevilor asupra a acine sunt ei, a identităţii lor şi stimularea dorinţei de a

împărtăşi ideile, convingerilor lor;



conştientizarea faptului că există realităţi diferite de “lumea lor”, că există diferenţe interesante între

membrii grupului;



conştientizarea modului în care cunoştinţele, abilităţile lor influenţează pozitiv grupul din care fac parte,

cunoaşterea modului în care ei contribuie la “comunitatea” lor;

 creşterea

stimei de sine, a încrederii în forţele proprii prin oferirea şi primirea de aprecieri pozitive între

membrii grupului.
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Timp Descriere activităţi din atelier

5
min

20
min

15
min

Materiale
suport şi
logistica
necesară

markere
Energizare:
„Mă iubeşti?” Participanţii şed pe scaune în cerc. Animatorul, care nu are loc, se
apropie de un participant, întrebându-l: „Mă iubeşti?”. Persoana răspunde: „Desigur, foi A3
pentru că… dar mai iubesc şi pe ...”. Persoanele din stânga şi din dreapta persoanei
întrebate şi a cele numite îşi schimbă locurile. Animatorul la fel încearcă să se aşeze. carioci
Cine rămâne fără scaun, continuă jocul.
post-it-uri
Exercitiul principal al atelierului: “Acesta/aceasta sunt eu″
Introducereea şi desfăşurarea aplicaţiei
se expune coala A3 şi se lansează prima sarcină, individual_ fiecare elev/ elevă
primeşte, pe o coală A3, silueta unui personaj (fată sau băiat) cu inimă. Îşi completează
numele într-un colţ.;
în interiorul conturului completează despre sau pentru el (persoane dragi, pasiuni,
hobyy-uri/ activităţi îndrăgite, locuri dragi lor, lucruri importante_Cărţi, jocuri/ jucării,
vise, crezuri/ convingeri_ un motto, o expresie favorită, un slogan în care cred cu tărie), markere
aşezându-le, după importanţă, mai aproape de inimă sau spre linia de contur;
se împart foile şi se porneşte cronometrul_ 5-6 minute de lucru individual;
foi A3
se asigură că fiecare elev are liniştea şi confortul necesar realizării siluetei şi că se
concentrează asupra sarcinii;
carioci
la expirarea timpului, elevii sunt invitaţi să se grupeze câte patru;
se lansează sarcina de grup_ fiecare pasează foaia cu desenul său către dreapta şi o post-it-uri
primesc pe cea din stânga;
gândindu-se la colegul a cărui desen îl au în faţă, trec pe un post-it, un punct forte, o
calitate, contribuţia sa la bunul mers al clasei şi îl lipesc;
foile se pasează către dreapta şi se repetă completarea desenului, până fiecare îşi
primeşte înapoi propria foaie;
moderatorii trec pe la fiecare grup, se facilitează lucrul unde este cazul, menţine un
climat serios şi pozitiv;
când toate grupele au terminat rotaţia, animatorii invită elevii să parcurgă ideile
colegilor şi să le mulţumească pentru gânduri printr-o strângere de mână sau o
îmbrăţişare sau alt mod apreciativ.
Discuţia de concluzionare_
Analiza şi înţelegerea experienţei_
Cum v-aţi simţit? Ce v-a plăcut cel mai mult? De ce ?
Care sunt cele mai importante aspecte pentru/ despre tine ?
Cum v-aţi simţit împărtăşind ce au scris pe foaie ceilalţi colegi ?
Ce părere aveţi despre aspectele menţionate de către colegi ? Ce anume v-a trezit
curiozitatea ?
Cum a fost să găsiţi aprecieri despre colegi? Cum a fost s primeşti aprecieri de la colegi?
Ce v-a surprins plăcut?
Conectarea la viaţa de zi cu zi şi intenţii viitoare/ aplicarea celor înţelese/ învăţate_
La ce v-a dus cu gândul acest joc? Cu ce se aseamănă din viaţa voastră?
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5
min

Cât de des/ când vorbiţi despre lucrurile cu adevărat importante pentru voi?
Cât de des/ când vă întrebaţi colegii despre ce e cu adevărat important pentru ei?
Cât de des/ când emiteţi gânduri pozitive despre cei din jur? Cât de des/ când le
mulţumiţi pentru modul în care vă sprijină, vă fac viaţa mai frumoasă şi mai plăcută?
Cum putem ajuta persoanele care nu au o părere bună despre sine? Ce putem spune,
putem face ca să le încurajăm?
Cum am vrea să fim încurajaţi când nu suntem mulţumiţi de noi înşine?
Final energizant_
„Am făcut ceva ce tu nu ai făcut”_ Fiecare participant se prezintă şi spune ceva
specific despre sine, ceva ce crede că nimeni altul nu a făcut, văzut, studiat etc. Dacă
există o persoană care a făcut acelaşi lucru, atunci participantul va continua până când
va găsi ceva unic despre sine.

Bibliografie:
*** Metode creative folosite în activităţile de tineret, Fundatia Life – Centrul de resurse si informatii pentru
organizaţii;
http://life.org.ro
Miftode, V. (coord.), Dimensiuni ale asistenței sociale- forme și strategii de protecție a grupurilor
defavorizate, Editura Eidos, Botoşani, 1995; Tomşa, G., Consiliere şcolară, Credis, Bucureşti, 2000;
Mitulescu S., Simache D., Experienţe educaţionale în viaţa tinerilor, Agenţia Naţională pentru Sprijinirea
Iniţiaţivelor Tinerilor, 2018

Modernitate în abordarea literaturii române la clasele de gimnaziu
Prof. STANCIU Melania - Liceul Tehnologic „D. Hurmuzescu” Deva
Trăim într-un secol al vitezei, deci accesul la internet şi la informaţii este la îndemâna oricui. E mult
mai util să dai un click şi să obţii informaţiile necesare în locul unei lecturi cronofage. De aceea, preocuparea
pentru lectură este tot mai puțin prezentă, îndeosebi în rândul tinerilor.
În asemenea situaţii, profesorul de literatură română nu poate face abstracţie de schimbările majore.
Acesta trebuie să se adapteze la noile situaţii şi să joace un rol în fiecare oră. Va fi pentru elevii săi un regizor
care va încerca să-i atragă spre lumea lecturii.
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Procesul instructiv-educativ este, prin excelenţă, “un act teleologic care urmăreşte, în mod conştient,
atingerea unor finalităţi anterior stabilite”6, chiar dacă nu exclude caracterul neprevăzut, spontan pe alocuri.
Iată motivul pentru care proiectarea didactică ne apare ca o condiţie absolut necesară unei activităţi didactice
optime. Ea reprezintă activitatea complexă de anticipare (prefigurare, prognozare) a modului de desfăşurare a
procesului instructiv-educativ şi, mai ales, a componentelor sale. Sensul modern al termenului de proiectare
devine sinonim cu sintagma design educaţional, înţeles ca act de “anticipare, prefigurare a demersului didactic,
în termeni care să-l facă intraductibil în practică.”7
Nu mai trebuie de mult demonstrat faptul că eficienţa pedagogică, atât desfăşurarea, cât şi rezultatele
procesului de învăţământ, depind mai ales de metodele alese de cadrul didactic. După cum o arată etimologia
termenului, metodele de învăţământ reprezintă căile, modalităţile, procedeele, tehnicile şi mijloacele adecvate
pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ: mai mult decât atât “căile folosite
în şcoală de către profesori pentru a-i sprijini pe elevi să descopere viaţa, natura, lumea, lucrurile, ştiinţa”, ele
sunt mijloace prin care se formează şi se dezvoltă priceperile şi desprinderile elevilor, dar şi capacitatea
acestora de a utiliza roadele cunoaşterii în aşa fel încât să-şi formeze şi să-şi dezvolte personalitatea.
Metodele moderne utilizate la clasă sunt:
Metoda Piramidei sau metoda bulgărelui de zăpadă presupune acumularea treptată a opiniilor individuale ale
participanţilor.
Braistormingul (metoda “asaltului de idei”) este o metodă interactivă iniţiată folosită cu scopul de a înlesni
căutarea şi găsirea celei mai adecvate soluţii a unei probleme de rezolvat, printr-o intensă mobilizare a ideilor
tuturor participanţilor la discuţie.
Metoda Starburst este similară celei prezentate mai sus, cu care totuşi nu se confundă, deşi presupune
organizarea clasei de elevi într-un grup şi stimulează crearea de întrebări la întrebări. aşa cum brainstormingul
dezvoltă construcţia de idei pe idei.
Tehnica 6 / 3 / 5 presupune împărţirea clasei în grupe de câte 6 membri însă, spre deosebire de brainstorming,
participanţii notează pe o foaie de hârtie câte trei soluţii la o problemă dată, timp de 5 minute. Totalul obţinut
însumează, aşadar, 18 răspunsuri în 30 de minute, pentru fiecare grup.
Tehnica “acvariului” (fishbowl) presupune o anumită aşezare a scaunelor din cabinetul de literartură, ceea ce
justifică şi denumirea ei: ele sunt dispuse în două cercuri concentrice, unul din cercuri incluzându-l pe celălalt.
Reţeaua de discuţii este o metodă ce presupune o condiţie obigatorie, existenţa unui conţinut al învăţării
conflictual, deci care să suscite interpretări diferite, impunând formularea unei întrebări binare asupra acestuia.

6
7

Cojocariu, Venera Mihaela, Teoria şi metodologia instruirii, Ed. Did. şi Ped., Bucureşti, 2002, p. 98.
Ionescu, M., Radu, I., Didactica modernă, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, p. 228.
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Jocul este “o acţiune generatoare de distraţie şi de reconfortate.”8 Jocul poate deveni un adevărat instrument
educativ şi didactic, o bază a metodelor de instruire şi educaţie, nu doar în învăţământul preşcolar şi primar.
Bingo – fiecare elev sau grupă de 4-5 elevi primeşte câte un carton cu 6 careuri, în fiecare fiind trecută sarcina
de lucru cerută. Câştigă elevul sau grupa care rezolvă corect şi cel mai repede careul.
Şarpele – joc folosit în secvenţele de fixare sau evaluare a însuşirii unor termeni de teorie literară.
Procesul literar – este o formă complicată de dramatizare a unor fragmente literare şi chiar a unor opere întregi,
văzută în fond ca o “dezbatere problematizată a universului unei opere literare.
Metoda horoscopului poate fi utilizată doar în cazul unor lecţii de studiere a textelor epice şi dramatice, mai
exact în secvenţele didactice în care se vizează caracterizarea unor personaje literare.
Schimbă perechea (Share – pair circles) este o metodă interactivă, de lucru în diade. Profesorul împarte clasa
în două grupe egale ca număr; elevii din fiecare grupă se aşază faţă-n faţă cu perechea, rezultatul fiind două
cercuri concentrice.
Pălăriile gânditoare (metoda thinking hats) este o metodă interactivă, de gândire critică, ce presupune
interpretarea de roluri de către participanţii care şi aleg una dintre şase pălării – figurine decupate sau simple
simboluri – de diferite culori, cărora le corespund semnificaţii şi implicit, modalităţi diferite de interpretare.
Gândiţi / lucraţi în perechi / comunicaţi este o metodă propusă de F. Lyman în ultimul deceniu al secolului
trecut şi mizează pe participarea activă a elevilor la propria lor instruire.
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E.E. Geissler, Mijloace de educaţie, Ed. Did. şi Ped., Bucureşti, 1977, p. 195.
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Consilierea şi orientarea elevilor și a tinerilor
Prof. STOICHIȚESCU Camelia - Grădinița P.N. Lumea Copiilor- Lupeni

Motto: "Toţi trăim sub acelaşi cer dar nu toţi avem acelaşi orizont." - Konrad Adenauer

Consilierea în carieră vizează asistarea indivizilor, indiferent de vârstă și de momentul vieții active,
pentru a lua cele mai bune decizii cu privire la propria carieră. Cu alte cuvinte, consilierea în carieră se
adresează deopotrivă elevilor, care fac primele alegeri legate de viitorul lor profesional, și persoanelor adulte,
care doresc să își dezvolte cariera sau să se orienteze spre o nouă profesie.
În cadrul procesului de consiliere în carieră sunt investigate, pe de o parte, resursele și aspirațiile
personale (caracteristici individuale, nivelul de educație, experiența acumulată, obiectivele de carieră), pe de
altă parte, oportunitățile existente în mediu (oferta de educație și/sau formare profesională, apariția de noi
ocupații, soluții flexibile de angajare). Așadar, consilierea în carieră are ca scop compatibilizarea resurselor și
aspirațiilor personale cu oportunitățile mediului socio-economic.
Educaţia este un drept fundamental al omului (toţi copiii trebuie să aibă dreptul la o educaţie gratuită şi
de calitate) ce permite fiecăruia să dobândească cunoştinţele necesare pentru a înţelege lumea de astăzi şi pentru
a putea participa în mod activ la aceasta. Ea contribuie la păstrarea valorilor, stă la baza învăţării de-a lungul
vieţii, creează încredere, te face mai independent şi totodată, conştient de drepturile şi posibilităţile proprii. Ea
îl învaţă pe individ cum să se comporte în calitate de cetăţean responsabil şi informat.
Copiii cărora le refuzăm astăzi dreptul la educaţie vor deveni adulţii analfabeţi de mâine. Numeroşi
copii sunt excluşi din şcoală deoarece ei aparţin minorităţilor etnice, au culturi diferite sau pentru că provin din
familii dezbinate (aici putem vorbi despre tinerele însărcinate, de copiii seropozitivi sau de cei ce suferă de un
handicap). Primele victime ale excluderii, copiii străzilor, adesea uitaţi de autorităţile responsabile cu educaţia
şi integrarea lor, devin repede obiectul dispreţului întregii societăţi.
Există mai mulţi factori ce contribuie la îndepărtarea copiilor de şcoală : aceste obstacole pot fi
economice, sociale, culturale sau politice. În cel mai rău caz, ele se îmbină pentru a forma o barieră de netrecut
care nu îl privează doar pe copil de educaţie ci şi întreaga societate de un viitor mai bun. Sistemele educative
pot fi un obstacol în calea şcolarizării atunci când ele nu reuşesc să facă din şcoală o experienţă plăcută şi
stimulantă pentru toţi elevii.
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Ideea de dialog cultural îşi are sursa de inspiraţie în recunoaşterea diferenţelor şi a multiplicităţii lumii
în care trăim. Aceste diferenţe de opinie şi de valori există nu doar în cadrul aceleiaşi culturi ci şi între culturi.
În acest univers din ce în ce mai mondializat şi interdependent, unde întâlnirea a diferite culturi e practic
inevitabilă, e esenţial ca naţiunile, comunităţile şi indivizii să-şi dezvolte capacitatea de a angaja un dialog
despre toleranţă şi respect. În acest context, instituţiile de învăţământ joacă un rol important : disciplinele,
metodele pedagogice, competenţele elevilor şi cunoştinţele trebuie să fie aprofundate şi consolidate prin
dialogul intercultural.
Educaţia incluzivă este cea mai bună soluţie pentru un sistem educativ care să răspundă nevoilor tuturor
elevilor. Ea nu trebuie tratată ca subiect aparte ci ca o nouă abordare a dezvoltării sistemului şcolar. Un aspect
primordial este acela de a şti cum să-i asiguri fiecărui elev educaţia optimă în funcţie de aptitudinile şi nevoile
sale.
Posibilitatea ca toţi elevii să participe la activităţile clasei este un factor determinant în planificarea
acestor activităţi. Diferenţele între fiinţele umane sunt normale, contribuie la îmbogăţirea fiecărei societăţi şi
trebuie bineînţeles să fie reflectate în şcoli. Şcoala e cea care trebuie să favorizeze participarea şi într-ajutorarea
prin metode de lucru variate.

În toată lumea, ca şi în România angajarea şi responsabilitatea familiei în educaţia copiilor este
fundamentală pentru reuşita participării şcolare. La orice copil , în mod particular la copiii cu C E S , gradul
de interes şi de colaborare a părinţilor cu şcoala este cel mai adesea direct proporţional cu rezultatele şcolare
obţinute de copii . Psihopedagogia moderrnă,centrată pe copil, se bazează pe convingerea că familia este
principalul educator şi cu cel mai înalt grad de modelare. Familiile copiilor cu CES sunt adesea responsabile
de copiii lor tot restul vieţii.
Un rol foarte important al şcolii este acela de a sprijini familiile să aibă încredere în resursele proprii
,de a face faţă greutăţilor cu care ele se confruntă.
Implicarea familiilor în ameliorarea educaţiei copiilor cu CES a condus la multe schimbări pozitive
,adesea în mod radical. În SUA de pildă,legea federală de promovare a dreptului la educaţie în scolile obişnuite
pentru copiii cu dezabilităţi a fost adoptată după ce o familie a câştigat în instanţă procesul intentat unei şcoli
obişnuite care le refuzase accesul copilului cu o dezabilitate. În Italia ,cam în acelaşi timp, familiile au susţinut
puternic ieşirea copiilor cu dizabilitaţi din şcolile speciale şi trecerea lor masivă în şcolile obişnuite. Şi în
România ,familiile şi asociaţiile de persoane ori părinţi ai copiilor cu dizabilităţi au contribuit substanţial la
adoptarea unor măsuri de ameliorare a calităţii scolarizării copiilor cu CES.
Niciun specialist sau cadru didactic nu ar trebui să spună părinţilor ca ,,nu mai este nimic de făcut pentru
copilul lor.
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Programele de intervenţie şi sprijin ar trebui să implice familiile la maximum. Ele ar trebui să fie
construite încât să satisfacă nevoile copilului în contextul larg al nevoilor familiei.Părinţii ar trebui să fie
recunoscuţi ca fiind cei mai potriviţi în relatarea istoriei, comportamentului şi nevoilor copiilor. Ei ar trebui să
aibă acces total la toate informaţiile educaţionale şi la ,,diagnosticele’’ copilului.
Ca şi în cazul copiilor, familiile sunt foarte diferite, necesitaţile lor de a fi sprijinite sau posibilitaţile de
a oferi sprijin sunt extrem de diverse. Fiecare familie are potenţialul şi nevoile sale unice, care trebuie valorizate
corespunzător de către şcoală.
Strategiile cooperative şi tutoriale, sunt doar două dintre opţiunile la care pot apela educatorii. Lor li se
alătură strategiile de socializare în clasa integrată, strategiile organizative şi cele curriculare( prin adăugare/
modificare de obiective şi conţinuturi).
Cunoaşterea strategiilor educaţiei integrate este indispensabilă oricărui cadru didactic, care vrea să-şi
asume responsabilitatea de a răspunde tuturor exigenţelor şi cerinţelor educative ale diverşilor elevi, care le
calcă pragul clasei cu speranţa reuşitei. Educatorul trebuie să se plieze după fiecare caz, să-şi flexibilizeze
demersul didactic pentru a satisface cerinţele educative ale fiecărui elev luat în parte şi ale tuturor la un loc.
Concluzionând, putem spune că incluziunea nu-i implică numai pe copiii cu CES; ea este de fapt o
realitate şi recunoaşterea faptului că fiecare copil este unic. Şcoala incluzivă ne demonstrează, aşadar, că
suntem unul, dar nu unul şi acelaşi.

BIBLIOGRAFIE:
Baban, Adriana, CONSILIERE EDUCAŢIONALĂ-Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi consiliere,
BCU Cluj-Napoca;
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Consilierea tinerilor în context european
Prof. SURDU Adina - Școala Gimnazială Nr.3 Lupeni
Activitatea de consiliere privind integrarea tinerilor în context European pe piaţa muncii are un rol
deosebit în societatea umană, iar ţările dezvoltate din punct de vedere economic, cu un nivel de trai crescut iau acordat importanţă cuvenită, elaborând o legislaţie care să ajute la desfăşurarea şi dezvoltarea acesteia.
Consilierea reprezintă inima unui program de orientare a carierei; semnificaţia acestui fapt este nu numai de
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natură psihologică, ci şi educaţională (pedagogică). Elevii, tinerii, adulţii trebuie formaţi astfel încât să poată
lua decizii optime legate de viaţa lor. În acest sens, atenţia acestora şi, implicit, a educatorilor trebuie să se
îndrepte spre crearea unor circumstanţe în cadrul cărora fiecare consiliat să aibă libertatea luării unor hotărâri
pe care să le ducă la bun sfârţit ţi, în acelaşi timp, să-şi asume consecinţele ce decurg din el.
O societate care tinde să se dezvolte armonios trebuie să ia în considerare şi să susţină activitatea de
orientare a carierei, ţinând cont de necesitatea acesteia, oferind tuturor posibilitatea de a primi servicii gratuite,
consolidând baza de pregătire profesională a celor care lucrează în acest domeniu, oferind posibilităţi de creare
a unei baze materiale fără de care activitatea nu se poate desfăşura în condiţii optime.
Cariera acoperă şi identifică diferite roluri în care individul este implicat : elev, angajat, membru al
comunităţii, părinte etc., modul în care acţionează în familie, şcoala şi societate şi suita de etape prin care poate
trece în viaţă: căsătorie, pensionare; toate acestea considerate ca un tot unitar, indivizibil. În această accepţiune,
orice persoană are o carieră şi nu doar cei care exercită cu succes o anumita profesie.
Dezvoltarea carierei semnifică toate aspectele vieţii umane aflate în devenire şi cu o dinamica specifică
în diferite planuri (Gysbers, 1994), adică:
- autocunoaşterea şi formarea deprinderilor de relaţionare interpersonală,
- educaţia şi formarea profesională iniţială,
- asumarea de diferite roluri în viaţă,
- modul de integrare, trăire şi planificare a diferitelor evenimente ale vieţii.
Aceste direcţii ale dezvoltării particularizate în context şcolar semnifică:
- comportarea responsabilă în familie, şcoală, societate,
- efectuarea de alegeri şcolar-profesionale raţionale, justificate, motivate,
- utilizarea deplină a oportunităţilor oferite de şcoală şi comunitate pentru inegrarea personală socioprofesională,
- întelegerea şi respectul altora şi a sinelui,
- ameliorarea continuă a comunicării cu ceilalţi.
Actul consilierii şi orientăriii şcolare şi profesionale a avut din totdeauna ca obiectiv „persoanelor ca
obiectiv cu slujbelor” în cadrul unui model liberal al economiei de piaţă, simultan cu luarea în considerare a
indivizilor cu competenţele, abilităţile şi concepţiile lor despre sine şi muncă (Super, 1987), cu toată
diversitatea psihologică individuală, diferită în funcţie de structurile şi ierarhia socială în care trăiesc şi cu
modul particular de interpretare a lumii prin prisma imaginilor, informaţiilor, mesajelor care le sunt oferite şi
interpretate de persoane şi instituţii care au autoritatea socială să o facă: şcoală, instituţii ale administraţiei
publice, organizaţii, partide, etc.
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Consilierea şi orientarea şcolară şi profesională aspiră să-l facă pe elev coparticipant la propriul destin
(prin informare, educare, autoformare, autoorientare), dacă nu în mod integral chiar autorul acestui demers de
alegere şi dezvoltare a carierei.
Consilierea tinerilor privind integrarea pe piaţa muncii tinde sa rezolve, simultan, două aspecte extrem
de importante în prezent:
- asigurarea echităţii sociale prin democratizarea permanentă a accesului la educaţie şi formarea profesională,
- ameliorarea continuă a bunei utilizari a resurselor umane de care dispune societatea.
Educaţia pentru cariera include, adesea, si subiecte care nu sunt, aparent, direct legate de exercitarea
unei profesii, precum: viaţa de familie, petrecerea timpului liber, creşterea şi educarea copiilor, economie
familială, chestiuni legate de valori şi calitatea vieţii, modul de a face faţă situaţiilor dramatice din viaţă : deces,
divorţ, cataclisme naturale, somaj.
Consilierea este şi o forma de socializare şi/ sau învăţare socială prin faptul ca oferă indivizilor noi
experienţe şi informaţii prin care aceştia pot să-şi contureze mai bine şi să-şi dezvolte identitatea şi imaginea
de sine, să se integreze cu succes si într-un mod care să le aducă satisfacţii sau să le faciliteze depăşirea
anumitor contexte critice ale vietii.

Educația în contextul globalizării - mari fizicieni ai uniunii europene

Prof. SZÖLLÖSI – MOŢA Cristina - Şcoala Gimnazială Nr. 7 Petroşani
Globalizarea este un fenomen total, care implică competiţii lărgite la nivelul tuturor naţiunilor, în
domeniile analizate, dinamicitate ca spirit al lumii.
Globalizarea ar putea fi înţeleasă ca o interdependenţă tot mai accentuată dintre diferitele ţări şi regiuni
ale lumii. Această interdependenţă care se manifestă pe o scară tot mai largă ajunge să afecteze în tot mai mare
măsură până şi viaţa cotidiană a fiecărui individ. Una dintre cele mai vizibile faţete ale globalizării este cea
economică, întrucât, ca urmare a afirmării teoriilor liberului schimb, se remarcă o circulaţie tot mai rapidă a
capitalului pe pieţele financiare internaţionale, ceea ce a avut efecte semnificative asupra comerţului exterior
şi chiar asupra producţiei de bunuri, servicii şi materii prime. Aşa se face că fluctuaţiile valutare sunt resimţite
în fiecare punct al globului, iar eventualele crize economice se resimt la nivel global (nu afectează doar o ţară
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sau alta). Această împrejurare este accentuată şi de existenţa unor corporaţii multinaţionale sau internaţionale,
care recrutează mână de lucru din numeroase ţări. În acest fel, nivelul de trai al cetăţeanului oricărei ţări nu
depinde numai de economia statului respectiv, ci şi de unele mecanisme şi procese specifice economiei
mondiale.
Globalizarea nu anulează specificul naţional şi cultural, ci face ca diferitele naţiuni şi culturi să fie tot
mai strâns legate între ele şi, fără a-şi pierde propriile caracteristici, să se integreze într-o „comunitate la nivel
planetar”, asumându-şi, totodată, o serie de valori culturale comune tuturor, care să fundamenteze ,,
solidaritatea intelectuală şi morală a omenirii”, proclamată de către UNESCO. Printre aceste valori s-ar putea
menţiona:
- corelarea drepturilor omului cu îndatoririle sociale, a drepturilor individuale cu cele colective, ţinându-se
cont, în egală măsură, de tradiţiile naţionale şi culturale ale diverselor ţări şi popoare;
- egalitatea socială şi participarea democratică la luarea deciziilor;
- acceptarea diversităţii şi a pluralismului, ca o condiţie preliminară a
coexistenţei paşnice, a coeziunii sociale şi a rezolvării eventualelor conflicte prin negocIen;
- compasiunea şi preocuparea pentru ceilalţi, pentru bunăstarea întregii omemn;
- cooperarea şi solidaritatea, care fac ca fiecare om sau stat să preia o parte din responsabilitatea generală;
- spiritul întreprinzător, necesar atât în context economic, cât şi în viaţa cotidiană;
- creativitate a, necesară atunci când se depun eforturi în vederea progresului omemrll;
- egalitatea între sexe, considerată drept un factor al evoluţiei omenirii şi, totodată, un indiciu care permite
aprecierea nivelului atins în această evoluţie;
- deschiderea faţă de nou şi întreprinderea de acţiuni în sensul realizării unor transformări pozitive;
- protejarea mediului înconjurător, în spiritul responsabilităţii faţă de generaţiile ce vor urma.
Integrarea diverselor ţări în organizaţia suprastatală ar putea fi facilitată de faptul că ele se află pe acelaşi
continent, au o istorie în parte comună şi, fără a se ignora specificul cultural al fiecărui popor, se afirmă
existenţa unor linii definitorii comune pentru cultura şi civilizaţia europeană, dintre acestea putându-se aminti:
- considerarea adevărului drept o valoare fundamentală a cunoaşterii şi înţelegerea lui ca o corespondenţă,
verificabilă prin experienţă, între propoziţii şi stările de fapt;
- orientarea cunoaşterii spre rezolvarea problemelor de viaţă ale oamenilor;
- echivalenţa dintre raţionalitate şi calcul;
- înţelegerea dreptului ca un ansamblu de reguli generale şi formale;
- afirmarea autonomiei individului;
- conceptul de sferă publică, înţeleasă drept cadru de exprimare şi de manifestare a voinţei politice a indivizilor;
- conceperea persoanei umane drept individualitate chemată să-şi construiască un sens superior simplei vieţuiri;
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- demnitatea, libertatea, egalitatea, solidaritatea, responsabilitatea, toleranţa, respectul reciproc;
- democraţia şi egalitatea între oameni.
„Pilonii fundamentali” de la baza acţiunii educative, care dobândesc noi semnificaţii sunt:
- „a învăţa să ştii” s-ar putea concretiza în asigurarea accesului fiecărui locuitor al planetei la cunoaşterea
ştiinţifică, putându-se face referiri şi la "esenţa" omului, care este aceeaşi pentru toţi, fără deosebire de rasă sau
de alte criterii irelevante;
- „a învăţa să faci” poate însemna, între altele, dezvoltarea capacităţii de a comunica şi de a coopera cu alţii
(indiferent unde s-ar afla ei), de a gestiona eventualele conflicte, fiind vorba, deci, de formarea şi consolidarea
unor abilităţi sociale care să orienteze conduitele celor educaţi spre întemeierea unor relaţii de comuniune
umană generală;
- „a învăţa regulile convieţuirii” presupune, între altele, auto cunoaşterea, cunoaşterea celorlalţi, înţelegerea
prin empatie a semnificaţiilor reacţiilor lor, altruismul, aici putându-se urmări obiective ca:
* formarea atitudinilor, aptitudinilor şi a cunoştinţelor necesare descoperirii treptate a celuilalt;
* înţelegerea diversităţii rasei umane;
* conştientizarea asemănărilor dintre oameni şi a interdependenţei care există între ei;
- „a învăţa să fii” poate însemna şi dezvoltarea multilaterală a personalităţii fiecărui individ, în calitate de
cetăţean al ţării sale, dar şi al lumii, o personalitate autonomă, aptă de a-şi asuma răspunderea pentru sine şi
ceilalţi.
În încercarea de a răspunde unor exigenţe, unele foruri internaţionale (UNESCO, Consiliul Europei,
Uniunea Europeană) au introdus noţiunea de "educaţie globală", prin care s-ar putea înţelege un ansamblu de
activităţi pedagogice organizate prin care se formează şi se dezvoltă la elevi conştiinţa integrării crescânde a
lumii contemporane, a unităţii şi colaborării oamenilor de pe întreaga planetă. Astfel, în mai multe documente
elaborate de UNESCO se afirmă importanţa educaţiei ca modalitate de abordare, înţelegere şi valorificare a
globalizării, iar educaţia globală este considerată un demers special conceput în acest sens.
Educaţia globală cuprinde următoarele componente:
- educaţia pentru dezvoltare;
- educaţia pentru drepturile omului;
- educaţia interculturală;
- educaţia pentru durabilitate;
- educaţia pentru pace şi prevenirea conflictelor.
Educaţia globală îşi propune să formeze şi să dezvolte la copil/tânăr anumite atitudini precum:
- respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi;
- interesul faţă de problemele globale;
308

- implicarea şi acţiune a constructivă;
- responsabilitatea socială;
- abordarea critică.
Cunoştinţele aferente educaţiei globale se subsumează unor concepte, cum ar fi:
- pacea, privită atât ca stare, cât şi ca proces, precum şi eforturile întreprinse de diverse persoane, instituţii sau
organizaţii care militează pentru promovarea şi instaurarea păcii;
- justiţia, drepturile şi libertăţile omului, precum şi problematica implicată de statutul de militant sau observator
al unor astfel de realităţi (persoanele care au luptat şi continuă să lupte pentru apărarea drepturilor omului,
organizaţiile care militează pentru ele şi/sau care monitorizează respectarea lor);
- puterea, legitimitatea şi efectele sale, democraţia şi participarea democratică;
- schimbarea socială, valoarea şi efectele ei la diverse niveluri şi raportul dintre schimbare şi continuitate în
funcţionarea societăţii;
- egalitate a dintre sexe, privită din perspectivă istorică (discriminările care s-au manifestat de-a lungul
timpului), în context contemporan şi sub aspectul tendinţelor care jalonează evoluţia viitoare a acestei realităţi;
- egalitatea dintre grupurile etnice, discriminarea bazată pe acest criteriu, rasismul, antisemitismul, xenofobia
etc., cu manifestările lor trecute şi prezente;
- protecţia mediului, privită la nivel local, regional şi global;
- interdependenţa populaţiei bazată pe comunicare şi mediu şi impactul pe care deciziile şi acţiunile unor
grupuri îl are la diferite niveluri;
- viitorul, cu altemativele sale, implicaţiile viitoare ale unor opţiuni prezente, posibilităţile de conturare a unei
lumi mai sigure şi eforturile care se fac în prezent în această direcţie.
Discipline de învăţământ din "trunchiul comun": cultura civică, geografia, istoria, limba şi literatura
română, tehnologia informaţiei şi comunicării, biologia, economia, educaţia antreprenorială.
Educarea tinerei generaţii în contextul globalizării se poate realiza nu numai prin contribuţia
disciplinelor din "trunchiul comun", ci şi prin aceea a unor discipline/teme opţionale, care ţin de curriculumulla decizia şcolii. De exemplu:
- educaţia interculturală este chiar una din dimensiunile aşa-numitei "educaţii globale", ea pregătindu-i pe
copii/tineri pentru a se integra într-o "lume a diversităţii";
- educaţia pentru drepturile omului face şi ea parte din dimensiunea mai sus menţionată a acţiunii educative,
iar una din temele susceptibile de a fi puse în discuţie poate fi problematica drepturilor omului în contextul
proceselor de integrare şi globalizare;
- geopolitica poate evidenţia relaţiile de interdependenţă politică între diferitele state, relaţii care se manifestă
atât la nivel regional, cât şi global;
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- istoria culturii şi civilizaţiei diferitelor popoare poate fi studiată tot în contextul promovării diversităţii,
putându-se evidenţia, totodată, şi ideea unui patrimoniu cultural universal;
- prezentarea unor elemente de istorie a ştiinţei şi a descoperiri lor ştiinţifice poate induce ideea că ştiinţa are
un caracter universal şi constituie rodul strădaniilor unor savanţi din diferite spaţii geografice;
Se recomandă ca în demersurile specifice educaţiei în contextul globalizării să se utilizeze
strategii/metode/procedee caracterizate prin:
- centrarea pe interesele de cunoaştere ale elevilor;
- utilizarea dialogului în procesul analizei critice și creative a lumii contemporane;
- formarea/dezvoltarea la copii/adolescenţi a gândirii critice;
- promovarea abordării globale (holistice) a problemelor, prin proiectarea şi realizarea unor demersuri
interdisciplinare, presupuse de însăşi complexitatea lumii de astăzi;
- diversitate, caracter participativ, atractiv şi motivant;
- stimularea la elevi a reflecţiei, a gândirii critice, a implicării active, prin asumarea unor responsabilităţi;
- îmbinarea informativului cu formativul, dar cu predominanţa acestuia din urmă;
- respectarea opiniilor tuturor participanților la dialog.
Printre activităţile şcolare şi extraşcolare susceptibile de a fi organizate pentru educarea copiilor şi a
adolescenţilor în vederea integrării într-o societate globalizată s-ar putea menţiona:
- înfiinţarea în cadrul şcolilor a unor "cluburi UNESCO" şi participarea la alte activităţi propuse de această
organizaţie mondială;
- invitarea în şcoală a unor persoane de diferite etnii, care să le vorbească elevilor despre tradiţiile specifice
culturii/civilizaţiei de provenienţă şi să răspundă la întrebările elevilor;
- înfiinţarea în cadrul clasei sau al şcolii a unui "club al drepturilor omului";
- olimpiadele şcolare internaţionale, care le oferă elevilor calificaţi nu numai
posibilitatea de a-şi testa cunoştinţele dintr-un anumit domeniu, ci şi de a discuta şi stabili legături cu elevi din
diferite ţări;
- participarea unităţii de învăţământ la anumite proiecte internaţionale împreună cu unele şcoli din diferite ţări,
ceea ce oferă posibilitatea unor schimburi fructuoase de experienţă între cadrele didactice şi a stabilirii de
contacte între unii din elevii unităţilor de învăţământ partenere;
- corespondenţa între copii şi adolescenţi din diverse ţări, facilitată de tehnologia modernă (atât de e-mail, cât
şi de acele programe de calculator care permit comunicarea audio şi/sau video instantanee);
- prezentarea unor elemente specifice diverselor culturi şi civilizaţii (prin fotografii, diapozitive, filme, audiţii
muzicale, lecturi, documentare etc.), putându-se pune în evidenţă asemănările şi deosebirile dintre acestea, dar
şi influenţele reciproce care s-au manifestat între ele;
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- vizitarea unor muzee, expoziţii sau monumente arhitectonice, în scopul cunoaşterii de către elevi a unor
realizări artistice specifice atât culturii proprii, cât şi altor culturi;
- punerea în discuţie a contribuţiei pe care diferitele popoare şi-au adus-o la patrimoniul ştiinţific şi cultural al
umanităţii, precum şi a interdependenţei care există între acestea;
Globalizarea influenţează acţiunea educativă, deoarece acest tip de educaţie urmăreşte promovarea şi
interiorizarea valorilor ca: respect, libertate, drept, pace, egalitate, solidaritate, prin formarea şi externalizarea
unor atitudini de auto-respect, respect pentru ceilalţi, interes pentru probleme globale, abordare critică,
implicare şi acţiune constructivă, reponsabilitate socială şi toate aceste valori sunt comune activităţii didactice.
În general, strategia pedagogică specifică, prin maniera generală de concepere, organizare şi
desfăşurare a educaţiei şi a fiecărei componente specifice, educatorii vor cultiva în rândul elevilor sentimentul
necesităţii accesului la cele mai semnificative cuceriri ale umanităţii în calitate de permanenţi prieteni ai ştiinţei
pentru toţi.
Educaţia joacă, fără îndoială, un rol important în orice încercare de a aborda reţelele de comunicaţii,
aflate în aceste momente de dezvoltare explozivă, reţele care mijlocesc comunicarea între oameni şi prin
aceasta pot contribui la apropierea lor.
Educaţia într-o societate globală este subordonată necesităţii punerii în valoare a potenţialului uman în
totalitatea sa, urmărind dezvoltarea calităţilor intelectuale şi psihofizice, simţul şi comportamentul estetic şi
moral, capacitatea de a comunica în limba maternă şi în alte limbi de circulaţie internaţională.
Educaţia trebuie să urmeze direct transformările şi noile exigenţe pentru a putea sprijini schimbările
viitoare şi instruirea profesională. Educaţia trebuie să transmită eficient şi pe scară largă acel volum de
cunoştinţe şi informaţii adaptate noii civilizaţii a globalizării, care să nu copleşească prin cantitate, dar să
contribuie la dezvoltarea oamenilor la nivel individual şi comunitar. Educaţia trebuie să traseze transformările
noii lumi aflate în permanentă mişcare şi, în acelaşi timp, să pună la dispoziţia oamenilor instrumentele de
orientare cu ajutorul cărora acestea să-şi găsească drumul afirmării şi dezvoltării continue.
Punerea în acţiune a cerinţelor celor patru piloni ai educaţiei „a învăța să știi” , „a învăţa să faci”, „a
învăţa regulile convieţuirii”, „a învăţa să fii” , în care cunoaşterea şi înţelegerea umană într-o societate globală
devin repere fundamentale ale noii educaţii, vor putea înzestra tinerii cu ceea ce au nevoie pentru a trăi în
lumea de mâine împreună cu ceilalţi, spre binele tuturor.
Model: Mari fiziceni ai Uniunii Europene – Turul galeriei
Metoda “Turul Galeriei”- prezentare teoretică
Turul galerieieste o tehnică de învăţare prin colaborare în cadrul căreia elevii, divizaţi în microgrupuri, lucrează
la rezolvarea unei probleme controversate ce are mai multe soluţii posibile .
Etapelea cestei tehnici sunt următoarele :
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1. Constituirea microgrupurilor
- elevii sunt împărţiţi pe grupuri de câte 4-5 membri;
- pentru fiecare grup se distribuie foi de flip-chart şi markere.
2. Prezentarea sarcinilor de lucru
- cadrul didactic prezintă grupurilor de elevi sarcina pe care trebuie să o soluţioneze, menţionând că rezolvarea
problemei trebuie realizată pe foile de flip-chart;
- se precizează, de asemenea, faptul că unul dintre membrii fiecărui grup va avea rolul de „ghid”.
3. Cooperarea pentru realizarea sarcinilor de lucru
- elevii interacţionează în cadrul microgrupurilor pentru a realiza sarcina propusă;
- soluţiile se notează pe foaia de flip-chart.
4. Expunerea produselor
- fiecare grup îşi afişează produsul, la fel ca într-o galerie de artă (acest aspect explică şi denumirea metodei);
- elevii care au rolul de „ghid” se vor plasa în locul unde este expus produsul grupului din care fac parte.
5. „Turul galeriei”
- membrii grupurilor „vizitează”, compară, examinează fiecare produs, adresează întrebări de clarificare
ghidului şi pot face comentarii, pot compara ideile sau pot propune alte soluţii pe care le consemnează în
subsolul foii de flip-chart.
6. Reexaminarea (evaluarea) rezultatelor
- fiecare grup îşi reexaminează propriile produse, prin comparație cu celelalte şi valorificând comentariile
„vizitatorilor”.
Avantajele metodei "Turul galeriei":
- formarea şi consolidarea deprinderii de ascultare activă;
- formarea şi dezvoltarea capacităţii reflective;
- dezvoltarea gândirii critice;
- stimularea creativităţii;
- cultivarea respectului faţă de ceilalţi şi a toleranţei;
- formarea şi dezvoltarea competenţelor emoţionale;
- dezvoltarea competenţelor de relaţionare;
- dezvoltarea competenţelor de comunicare;
- promovarea interînvăţării şi a învăţării active;
- participarea activă, implicarea tuturor elevilor în realizarea sarcinilor de învăţare;
- stimularea eforturilor de intercunoaştere şi autocunoaştere;
- formarea şi dezvoltarea capacităţii de cooperare, a spiritului de echipă;
312

- dezvoltarea capacităţii argumentative;
- formarea şi dezvoltarea competenţelor de evaluare şi autoevaluare;
- dezvoltarea competenţelor instrumental-aplicative;
- formarea şi dezvoltarea competenţelor metacognitive etc..
Limitele acestei metode pot fi următoarele:
- tendinţa de conformare la opinia grupului;
- tendinţa de dominare a grupului manifestată de anumiţi elevi, erijaţi în lideri;
- marginalizarea sau autoizolarea elevilor care împărtăşesc alte opinii;
- nonimplicarea unor elevi;
- aparentă dezordine;
- dezvoltarea unei posibile dependenţe de grup în rezolvarea sarcinilor;
- apariţia unor conflicte între elevi;
- generarea unei „gândiri de grup” .
Metoda “Turul Galeriei”- prezentare metodică
Școala: Școala Gimnzială NR.7 Petroșani
Clasa: a VII-a B
Disciplina: Fizică
Unitatea tematică:Fizica și viața cotidiană
Competente specifice:
4.2. Formularea unor consecinţe rezultate în urma observării unor relaţii, fenomene, procese simple
Resurse umane: 20 elevi
1. Constituirea microgrupurilor: Ȋmparte colectivul clasei în 4 grupe a câte 5 elevi
2. Prezentarea sarcinilor de lucru: Solicit fiecărui grup să desemneze un ghid, care va extrage un jeton
3. Cooperarea pentru realizarea sarcinilor de lucru: Elevii discută în grup despre noțiunile găsite, după care
notează pe coala de flip- chart informaţiile;
4. Expunerea produselor: Fiecare grup îşi va afişa lucrarea. Ghidul fiecărui grup va rămâne lângă lucrare;
5. „Turul galeriei”: Membrii grupurilor observă lucrarile expuse, adresează întrebări ghidului referitoare la
conţinutul lucrărilor, notează pe post-it-uri comentarii, pe care le lipesc pe lucrările observate;
6. Reexaminarea (evaluarea) rezultatelor:Componenţii fiecărui grup reexaminează lucrările şi citesc
observaţiile colegilor de pe post-it-uri;
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Metoda Debate
prof. TIPA Marius-George, Colegiul Tehnic „Emanuil Ungureanu” Timișoara
Comunicarea structurată în diferite forme este folosită în numeroase contexte de învățare formală și
nonformală. Una dintre metodele de educație nonformală care face din plin apel la comunicare, cu toate formele
ei de manifestare, este dezbaterea (Debate). Aflată la intersecția verbalului cu nonverbalul și paraverbalul,
dezbaterea îşi derivă importanţa din dezvoltarea cognitivă, emoțională, volitivă, relațională, dar și în activităţile
de loisir. Având în vedere complexitatea și potențialul dezbaterii, ea a fost definită, conceptualizată și utilizată
ca metodă de educație nonformală.
Dezbaterea, în accepțiune largă, este o discuție pe o anumită temă, între persoane care au puncte de
vedere diferite asupra acesteia. Utilizată încă din Grecia antică, dezbaterea este, astăzi, una dintre metodele de
educație non-formală cu valențe multiple asupra dezvoltării congitive, volitive, afective a celor care o
utilizează. Pentru a înțelege complexitatea și utilitatea ei, punctăm câteva concepte generale, util a fi cunoscute
de orice utilizator al acestei metode, fie că organizează o dezbatere, fie că se implică efectiv în desfășurarea
acesteia.
Ca metodă de educație non-formală, dezbaterea este organizată și desfășurată, în special, cu scop
educativ și de formare a unor competențe, abilități, deprinderi. Metoda poate fi folosită cu succes de cadre
didactice, formatori, coach-eri, facilitatori în activitățile pe care le întreprind în contexte formale sau nonformale de educație și formare. Poate fi adaptată pentru tematici multiple, poate fi valorificată în domenii
variate, poate fi utilizată cu persoane/formabili de vârste diferite. Succesul utilizării metodei Debate stă în
capacitatea organizatorilor de a adapta modalitățile de desfășurare a dezbaterii la specificul grupului de
participanți. Apelul la sesiuni de dezbatere în contextul unor activități de învățare și formare poate răspunde
unor scopuri multiple și variate, în funcție de nevoile grupului de formabili și de interesele lor de dezvoltare.
Metoda Debate are avantajul facilității și al costurilor reduse cu care poate fi organizată. Pentru
organizarea unei dezbateri este nevoie de:
- oameni dotați cu capacitatea și dorința de a comunica - limbă comună de comunicare
- subiect de interes pentru ei, asupra căruia au o oarecare cunoaștere
- timp clar definit (nu un timp standard).
Resursa umană dotată cu capacitatea de a comunica (în limba în care se desfășoară dezbaterea) se
constituie în element esențial al oricărei dezbateri. Poziționată pe una dintre cele două perspective pe care le
implică subiectul dezbătut, resursa umană este furnizor și beneficiar al demersurilor din cadrul dezbaterii.
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Resursa materială este, din perspectiva dezbaterii, un aspect care poate fi neglijat, dar nu exclus. Cu cât
spațiul în care se derulează dezbaterea este mai prietenos pentru participanți și mai adecvat subiectului/grupului
de participanți, cu atât dezbaterile vor fi mai valoroase pentru beneficiari. Organizarea unui spațiu care
reproduce elemente de specificitate ale sălii de judecată sau utilizarea unui spațiu neconvențional pentru
desfășurarea unei dezbateri pot fi la fel de fructuoase pentru beneficiari, condiția esențială fiind adecvarea, în
special, la grup, dar și la subiectul dezbătut.
Tipuri de dezbateri
Acestea se diferenţiază prin algoritmul de desfăşurare a dezbaterii, numărul de membri ai echipei, modul în
care vorbitorii se pregătesc pentru dezbatere şi prin accentul diferit pus pe diverse abilităţi cerute vorbitorilor
participanţi. Mai jos sunt prezentate succint cele mai importante formate de dezbateri:
Dezbaterile Parlamentare (Parliamentary Debate) – un format extrem de flexibil în care se înfrunta
fie 2 echipe a câte 2 sau 3 vorbitori fiecare (în versiunile europene şi americană, respectiv în versiunea
australiană), fie 4 echipe a câte 2 vorbitori fiecare (în versiunea britanică). Moţiunea pe marginea căreia se
dezbate este dezvăluită participanţilor cu 15 minute înaintea dezbaterii. În acest format, accentul se pune pe
persuasiune, strategii de argumentare, impactul asupra auditoriului, mai puţin pe informaţie exhaustivă despre
subiect. Acesta este formatul oficial practicat în cadrul programului universitar de dezbateri.
Dezbateri tip Karl Popper – un format foarte structurat care opune 2 echipe a câte 3 vorbitori. Tema
dezbaterii se cunoaşte cu mult timp înaintea desfăşurării dezbaterii şi accentul cade pe dezvoltarea
argumentelor pe baza dovezilor materiale şi a informaţiilor precise despre subiectul dezbătut. Formatul KP este
un format axat pe informaţii, structură, sinteză şi capacitatea de a identifica soluţii. Acest format este practicat
de ARDOR în activităţile programului de elevi.
Dezbateri tip Lincoln-Douglas – un format care opune 2 echipe ce dezbat o temă (în general filosofică
sau etică) din punct de vedere al justeţii, respectiv valorii unor concepte. Aceste dezbateri se mai umesc şi
dezbateri de valoare, iar accentul cade în special pe retorică.
Dezbateri de Strategie (Policy Debate) – similare din punct de vedere al formatului cu dezbaterile
Lincoln-Douglas, cu deosebirea că dezbaterea se poartă în special pe teme pragmatice, care propun o acţiune
sau o atitudine concretă (un plan de rezolvare a unei probleme identificate) în viaţa economico-social-politica.
Accentul cade pe demonstrarea eficienţei şi a viabilităţii unor măsuri sau acţiuni, mai puţin pe conceptul de
valoare sau pe performanţele retorice. Un exerciţiu excelent de rezolvare a problemelor.
Extemporaneous Speaking – un format mai deosebit, în care un număr nelimitat de vorbitori sunt
evaluaţi succesiv şi individual de către o comisie de arbitri, pentru luarea unei atitudini (pro sau contra) faţă de
o temă. Se prezintă un număr restrâns de teme dintr-o arie mai largă de subiecte, vorbitorul îşi alege una şi are
la dispoziţie 30 de minute pentru pregătirea unui discurs de 7 minute, timp în care poate consulta orice materiale
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bibliografice doreşte. Arbitrii evaluează abilităţile oratorice şi retorice ale vorbitorului, modul în care reuşeşte
să capteze atenţia auditoriului, structura discursului şi consistenţă ariilor de analiză a temei alese.
Impromptu este “sportul extrem” al dezbaterilor. Participanţii într-un concurs de impromptu primesc
o temă, de obicei foarte abstractă, pe care trebuie să improvizeze un discurs de 3 sau 5 minute, fără a li se
acorda nici un timp de gândire înaintea susţinerii discursului. Pentru acest format, participanţii nu se pot pregăti
doar înaintea concursurilor, ci trebuie să urmărească evenimentele curente din toate domeniile vieţii sociale,
politice, economice şi culturale şi să se documenteze permanent, varietatea temelor fiind extrem de largă şi
putând face referire la absolut orice subiect. Arbitrii urmăresc aceleaşi criterii de evaluare ca şi la formatul
Extemporaneous Speaking.
Concluzii
Pentru investigarea realizării obiectivelor de învățare în urma utilizării metodei Debate într-un context
de învățare pot fi utilizate: discuție focalizată de grup cu participanții la dezbatere; prin întrebări structurate și
semistructurate pot fi identificate aspecte precum: capacitatea de a organiza și transmite informații, capacitatea
de a pregăti un discurs, abilitățile de organizare și conducere a unui grup, disponibilitatea pentru acceptarea
ideilor contrare și capacitatea de a construi argumente pentru combaterea acestora etc.; fișe de evaluare în care
participanții trebuie să răspundă unor chestiuni punctuale care oferă informații despre capacitatea de a compara
puncte de vedere diferite, despre organizarea unei informații, despre formularea unor argumente relevante etc.
Pentru investigarea unui aspect specific/a unei competențe care poate fi dezvoltată prin intermediul
dezbaterii (de exemplu, capacitatea de argumentare), la nivelul unui grup specific bine definit: observații
sistematice și structurate realizate pe baza unor fișe care să includă idemi clari și relevanți; observații indirecte,
participative; se pot realiza dacă facilitatorul grupului este în contact permanent cu grupul de dezbatere și îl
poate observa constant; analiză longitudinală; grupul de participanți la dezbatere poate fi inclus într-un panel
observat/investigat de-a lungul unei perioade considerabile de timp, cu instrumente specifice (chestionar).
Bibliografie:
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Cerghit, I., Sisteme de instruire alternative şi complementare – stiluri, structuri şi strategii, Bucureşti, Editura
Aramis, Bucureşti, 2002
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Metodologia didactică între tradiţie şi inovaţie
Prof. TIREA Daniela Şcoala Gimnazială „I. D. Sîrbu” Petrila, Jud. Hunedoara
Metodologia didactică actuală este orientată către implicarea activă şi conştientă a elevilor în procesul
propriei formări şi stimularea creativităţii acestora. Relaţia dinamică-deschisă constă în raporturile în
schimbare ce se stabilesc între diferitele metode. Diversitatea metodelor este impusă de complexitatea
procesului de învăţare, fiecare metodă trebuie să fie aleasă în funcţie de registrul căruia i se raportează.
Metodele activ-participative pun accent pe învăţarea prin cooperare, aflându-se în antiteză cu metodele
tradiţionale de învăţare. Educaţia pentru participare îi ajută pe elevi să-şi exprime opţiunile în domeniul
educaţiei, culturii, timpului liber, pot deveni coparticipanţi la propria formare. Elevii nu sunt doar un receptor
de informaţii, ci şi un participant activ la educaţie.În procesul instructiv-educativ, încurajarea
comportamentului participativ înseamnă pasul de la „a învăţa” la a „învăţa să fii şi să devii”, adică pregătirea
pentru a face faţă situaţiilor, dobândind dorinţa de angajare şi acţiune.
Dintre metodele moderne specifice învăţării active care pot fi aplicate cu succes şi la orele de matematică
fac parte: brainstormingul, metoda mozaicului, metoda cubului, turul galeriei, ciorchinele.Voi prezenta în
continuare două dintre metodele moderne specifice învăţării active pe care le – am utilizat în predare asfel:
am aplicat metoda brainstorming la rezolvarea unei probleme de geometrie la clasa a VII-a în care se aplică
teorema înălţimii, teorema catetei, teorema lui Pitagora şi funcţiile trigonometrice ;
metoda turul galeriei am aplicat - o la o lecţie de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor – Poliedre clasa
a VIII-a
Brainstormingul este o metodă care ajută la crearea unor idei şi concepte creative şi inovatoare. Pentru
un brainstorming eficient, inhibiţiile şi criticile suspendate vor fi puse de-o parte. Astfel exprimarea va deveni
liberă şi participanţii la un proces de brainstorming îşi vor spune ideile şi părerile fără teama de a fi respinşi
sau criticaţi. Se expune un concept, o idee sau o problemă şi fiecare îşi spune părerea despre cele expuse şi
absolut tot ceea ce le trece prin minte, inclusiv idei comice sau inaplicabile.
O sesiune de brainstorming bine dirijată dă fiecăruia ocazia de a participa la dezbateri şi se poate dovedi
o acţiune foarte constructivă.
Etapele unui brainstorming eficient sunt următoarele:
deschiderea sesiunii de brainstorming în care se prezintă scopul acesteia şi se discută tehnicile şi regulile de
bază care vor fi utilizate;
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perioada de acomodare durează 5-10 minute şi are ca obiectiv introducerea grupului în

atmosfera

brainstormingului, unde participanţii sunt stimulaţi să discute idei generale pentru a putea trece la un nivel
superior;
partea creativă a brainstormingului are o durată de 25-30 de minute. Este recomandabil ca în timpul derulării
acestei etape, coordonatorul (profesorul) să amintească timpul care a trecut şi cât timp a mai rămas, să “preseze”
participanţii şi în finalul părţii creative să mai acorde câte 3-4 minute în plus. În acest interval de timp grupul
participant trebuie să fie stimulaţi să-şi spună părerile fără ocolişuri.
la sfârşitul părţii creative coordonatorul brainstormingului clarifică ideile care au fost notate şi puse în discuţie
şi verifică dacă toată lumea a înţeles punctele dezbătute. Este momentul în care se vor elimina sugestiile prea
îndrăzneţe şi care nu sunt îndeajuns de pertinente. Se face şi o evaluare a sesiunii de brainstorming şi a
contribuţiei fiecărui participant la derularea sesiunii. Pot fi luate în considerare pentru evaluare: talentele şi
aptitudinile grupului, repartiţia timpului şi punctele care au reuşit să fie atinse.
pentru a stabili un acord obiectiv cei care au participat la brainstorming îşi vor spune părerea şi vor vota cele
mai bune idei. Grupul supus la acţiunea de brainstorming trebuie să stabilească singuri care au fost ideile care
s-au pliat cel mai bine pe conceptul dezbătut.
Pe timpul desfăşurării brainstormingului participanţilor nu li se vor cere explicaţii pentru ideile lor.
Aceasta este o greşeală care poate aduce o evaluare prematură a ideilor şi o îngreunare a procesului în sine.
Brainstormingul funcţionează după principiul: asigurarea calităţii prin cantitate şi îşi propune să elimine exact
acest neajuns generat de autocritică.
Este important de reţinut că obiectivul fundamental al metodei brainstorming constă în exprimarea
liberă a opiniilor prin eliberarea de orice prejudecăţi. De aceea, acceptaţi toate ideile, chiar trăznite, neobişnuite,
absurde, fanteziste, aşa cum vin ele în mintea elevilor, indiferent dacă acestea conduc sau nu la rezolvarea
problemei. Pentru a determina progresul în învăţare al elevilor este necesar să îi antrenaţi în schimbul de idei;
faceţi asta astfel încât toţi elevii să îşi exprime opiniile!
Turul galeriei este o metodă interactivă de învăţare bazată pe colaborarea între elevi, care sunt puşi în ipostaza
de a găsi soluţii de rezolvare a unor probleme. Această metodă presupune evaluarea interactivă şi profund
formativă a produselor realizate de grupuri de elevi.
Astfel, turul galeriei constă în următoarele:
Elevii, în grupuri de trei sau patru, rezolvă o problemă (o sarcină de învăţare) susceptibilă de a avea mai multe
soluţii (mai multe perspective de abordare).
Produsele muncii grupului se materializează într-o schemă, diagramă, inventar de idei etc. notate pe o hârtie
(un poster).
Posterele se expun pe pereţii clasei, transformaţi într-o veritabilă galerie.
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La semnalul profesorului, grupurile trec pe rând, pe la fiecare poster pentru a examina soluţiile propuse de
colegi. Comentariile şi observaţiile vizitatorilor sunt scrise pe posterul analizat.
După ce se încheie turul galeriei (grupurile revin la poziţia iniţială, înainte de plecare) fiecare echipă îşi
reexaminează produsul muncii lor comparativ cu ale celorlalţi şi discută observaţiile şi comentariile notate de
colegi pe propriul poster.
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Dumitru Ion Alexandru  Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă, Ed. de Vest, Timişoara, 2000
Sarivan Ligia, coord. – Predarea interactivă centrată pe elev, Educaţia 2000+, Bucureşti, 2005
Singer Mihaela, Voica Cristian – Recuperarea rămânerii în urmă la matematică, Educaţia
2000+, Bucureşti, 2005

Utilizarea metodelor active în cadrul orelor de matematică
Prof. TIREA Ionel – Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi” Petrila
Metodele activ-participative pun accent pe învăţarea prin cooperare, aflându-se în antiteză cu metodele
tradiţionale de învăţare. Metodele de învăţare centrată pe elev fac lecţiile interesante, sprijină elevii în
înţelegerea conţinuturilor pe care să fie capabili să le aplice în viaţa reală.
Printre metodele care activează predarea-învăţarea sunt şi cele prin care elevii lucrează productiv unii
cu alţii, îşi dezvoltă abilităţi de colaborare şi ajutor reciproc. Ele pot avea un impact extraordinar asupra elevilor
datorită denumirilor, caracterului ludic şi oferă alternative de învăţare cu ,,priză” la elevi. 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.
Dintre metodele moderne specifice învăţării active care pot fi aplicate cu succes şi la orele de matematică
fac parte: brainstormingul, metoda mozaicului, metoda cubului, turul galeriei, ciorchinele.Voi prezenta în
continuare metoda mozaicului specifică învăţării active pe care am utilizat-o în predare la o lecţie de
recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor – Poliedre – clasa

a VIII-a şi la predarea criteriilor de

divizibilitate cu 2, 5, 10 şi 3 la clasa a VI-a .
320

Mozaicul sau „metoda grupurilor interdependente” este o strategie bazată pe învăţarea în echipă.
Fiecare elev are o sarcină de studiu în care trebuie să devină expert. El are în acelaşi timp şi responsabilitatea
transmiterii informaţiilor asimilate, celorlalţi colegi.
În cadrul acestei metode rolul profesorului este mult diminuat, el intervine semnificativ la începutul
lecţiei când împarte elevii în grupurile de lucru şi trasează sarcinile şi la sfârşitul activităţii când va prezenta
concluziile activităţii.
Există mai multe variante ale metodei mozaic iar noi vom prezenta varianta standard a acestei metode
care se realizează în cinci etape.
Pregătirea materialului de studiu
Profesorul stabileşte tema de studiu şi o împarte în 4 sau 5 sub-teme. Opţional, poate stabili pentru fiecare subtemă, elementele principale pe care trebuie să pună accentul elevul, atunci când studiază materialul în mod
independent. Acestea pot fi formulate fie sub formă de întrebări, fie afirmativ, fie un text eliptic care va putea
fi completat numai atunci când elevul studiază materialul.
Realizează o fişă-expert în care trece cele 4 sau 5 sub-teme propuse şi care va fi oferită fiecărui grup.
Organizarea colectivului în echipe de învăţare de câte 4-5 elevi (în funcţie de numărul lor în clasă)
Fiecare elev din echipă, primeşte o literă (A, B, C, D) şi are ca sarcină să studieze în mod
independent, sub-tema corespunzătoare literei sale.
El trebuie să devină expert în problema dată. De exemplu, elevii cu litera A vor aprofunda sub-tema din Fişa
„A”. Cei cu litera B vor studia sub-tema din Fişa „B”, etc.
Faza independentă: fiecare elev studiază sub-tema lui, citeşte textul corespunzător. Acest studiu independent
poate fi făcut în clasă sau poate constitui o temă de casă, realizată înaintea organizării mozaicului.
Constituirea grupului de experţi
După ce au parcurs faza de lucru independent, experţii cu aceaşi literă se reunesc, constituind grupe de
experţi pentru a dezbate problema împreună. Astfel, elevii cu litera A, părăsesc echipele de învăţare iniţiale şi
se adună la o masă pentru a aprofunda sub-tema din Fişa „A”. La fel procedează şi ceilalţi elevi cu literele B,
C, şi D. Dacă grupul de experţi are mai mult de 6 membri, acesta se divizează în două grupe mai mici.
Faza discuţiilor în grupul de experţi: elevii prezintă un raport individual asupra a ceea ce au studiat
independent. Au loc discuţii pe baza datelor şi a materialelor avute la dispoziţie, se adaugă elemente noi şi se
stabileşte modalitatea în care noile cunoştinţe vor fi transmise şi celorlaţi membrii din echipa iniţială.
Fiecare elev este membru într-un grup de experţi şi face parte dintr-o echipă de învăţare. Din punct de vedere
al aranjamentului fizic, mesele de lucru ale grupurilor de experţi trebuie plasate în diferite locuri ale sălii de
clasă, pentru a nu se deranja reciproc.
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Scopul comun al fiecărui grup de experţi este să se instruiască cât mai bine, având responsabilitatea propriei
învăţări şi a predării şi învăţării colegilor din echipa iniţială.
Reîntoarcerea în echipa iniţială de învăţare
Faza raportului de echipă: experţii transmit cunoştinţele asimilate, reţinând la rândul lor cunoştinţele pe care
le transmit colegii lor, experţi în alte sub-teme. Modalitatea de transmitere trebuie să fie scurtă, concisă,
atractivă, putând fi însoţită de suporturi audio-vizuale, diverse materiale.
Specialiştii într-o sub-temă pot demonstra o idee, citi un raport, folosi computerul, pot ilustra ideile cu ajutorul
diagramelor, desenelor, fotografiilor. Membrii sunt stimulaţi să discute, să pună întrebări şi să-şi noteze, fiecare
realizându-şi propriul plan de idei.
Evaluarea
Faza demonstraţiei: grupele prezintă rezultatele întregii clase. În acest moment elevii sunt gata să demonstreze
ce au învăţat. Profesorul poate pune întrebări, poate cere un raport sau un eseu ori poate da spre rezolvare
fiecărui elev o fişă de evaluare. Dacă se recurge la evaluarea orală, atunci fiecărui elev i se va adresa o întrebare
la care trebuie să răspundă fără ajutorul echipei.
Ca toate celelalte metode de învăţare prin cooperare şi aceasta presupune următoarele avantaje:
- stimularea încrederii în sine a elevilor;
- dezvoltarea abilităţilor de comunicare argumentativă şi de relaţionare în cadrul grupului;
- dezvoltarea gândirii logice, critice şi independente;
- dezvoltarea răspunderii individuale şi de grup;
- optimizarea învăţării prin predarea achiziţiilor altcuiva.
„Trebuie să remarcăm calitatea metodei grupurilor interdependente de a anihila manifestarea
efectului Ringelmann. Lenea socială, cum se mai numeşte acest efect, apare cu deosebire atunci când individul
îşi imaginează că propria contribuţie la sarcina de grup nu poate fi stabilită cu precizie. Interdependenţa dintre
membri şi individualizarea aportului fac din metoda mozaicului un remediu sigur împotriva acestui efect”.
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Singer Mihaela, Voica Cristian – Recuperarea rămânerii în urmă la matematică, Educaţia 2000+, Bucureşti,
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Principiul intuiţiei- relaţie complexă între senzorial şi raţional
Prof. înv. primar TOADER Elena Adriana - Şc. Gimn. Nr. 3 Lupeni
1.Principiul intuiţiei—concept
Principiul intuiţiei—principiul unităţii dialectice dintre senzorial şi raţional, dintre concret şi abstract
în procesul de învăţământ—exprimă faptul că în procesul de învăţământ cunoaşterea se relizează prin treceri
succesive de la concret la abstract şi invers.
Acest principiu preconizează cerinţa generală ca închiderea şi deschiderea ciclurilor să se facă atât în
concordanţă cu particularităţile materialului şi informaţiei ce urmează a fi asimilate, cât şi cu nicelul de
dezvoltare ontogenetică a elevilor.
În plan dialectic, cunoaşterea senzorială este cunoscută sub denumirea de intuiţie. În sens larg, intuiţia
înseamnă cunoaştere nemijlocită şi îndeplineşte mai multe funcţii didactice:
-Este izvor de informaţii sub forma reprezentărilor, în vederea prelucrării şi elaborării generalizărilor. Se
produce saltul de la concret la abstract. „Abstractizarea înseamnă atât înlăturarea bruiajului irelevant, cât şi
realizarea unei structuri comune pentru situaţii diferite.”9
-Funcţia de concretizare—imprimă cunoaşterii un sens contrar celui e mai sus, iar deplasarea are loc de la
abstract la concret. „Concretizarea nu poate însemna altceva decât un fel de verificare prin care ne convingem
dacă n subiect şi-a dezvoltat sau nu o anumită putere de abstractizare.”10
Realizarea acestor douăfuncţii depinde de situaţia concretă a învăţării şi de obiectivele pe care le urmărim.
Întrepătrunderea lor este diferită în cazul educaţiei intelectuale, morale sau estetice, a diferitelor obiecte de
învăţământ etc
Această diversitate miplică necesitatea aplicării a două principii:
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--cel al variabilităţii perceptuale—se referă la procesul de abstractizare şi stipulează necesitatea unor multiple
percepţii pentru elaborarea unei generalizări;
-cel al concretizării multiple—are în vedere procesul de concretizare şi preconizează caacelaşi concept sau
aceeaşi structură să fie apliacte la o mulţime de cazuri particulare.
„Didactica tradiţională, întemeindu-se pe o concepţie senzualist-empiristă, consideră ca unică modalitate de
a se ajunge la elaborarea noţiunilor prelucrarea imaginilor perceptive.” 11 De aici, învăţământul intuitiv ca
temelie a didacticii tradiţionale.
În viziunea concepţiei senzorialist-empiriste, imaginea mintală provocată de intuiţie urma să asigure
material concret pentru prelucrare în vederea elaborării conceptelor. În spiritul psihologiei genetice, imaginea
trebuie să sugereze şi să evoce operaţiile gândirii. Acest lucru nu se realizează în mod spontan prin simpla
percepere a materialului intuitiv, ci se impune ca el să fie mânuit, prelucrat şi transformat în diverse chipuri,
adică elevii să opereze obiectual cu el, în concordanţă cu anumite cerinţe didactice.
2.Principiul intuiţiei—eseu
Formarea noţiunilor în procesul de învăţământ porneşte de la experienţa nemijlocită. Aşa se explică
folosirea materialului intuitiv în procesul predării. Dar, în drumul parcurs de elevi de la concret spre general şi
abstract, deci spre noţiune, trebuie să fie găsite modalităţile cele mai bune de utilizare a materialului intuitiv.
Principiul intuiţiei sau al corelaţiei dintre senzorial şi raţional se bazează pe ideea că învăţarea, ca orice proces
de cunoaştere, presupune o bază senzorială, intuitivă. Este necesară formarea de reprezentări ale obiectelor,
clare şi bogate, prin contactul direct al elevului cu ceea ce învaţă, profesorul dirijându-i observarea către
elementele esenţiale şi ajutându-l să prelucreze, să interpreteze, să redescopere şi să generalizeze ceea ce
observă.
Cunoaşterea se realizează sub forma unor cicluri care deschid continuu, în treceri succesive alternante,
de la concret la abstract, dar şi invers. Actul cunoaşterii este un continuum biologic şi psihologic, este un proces
unitar în care se îmbină concretul sensibil, care se adresează organelor de simţ, cu abstractul şi cu concretul
logic.
Percepţia nu este un act mecanic, o sumă de impresii senzoriale, ci un rezultat al conlucrării tuturor
proceselor cognitive ale elevilor, implicând în fiecare fenomen perceput şi experienţa anterioară din cunoaştere.
Senzaţiile sunt şi un produs al activităţii analitice a creierului, aşa cum şi activitatea de gândire este condiţionată
de acţiunea percepţiei şi reprezentării lucrurilor exterioare.
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Principiul intuiţiei, aplicat de secole în învăţământ, a fost înţeles diferit. Unii au pornit de la convingerea
că „totul trebuie să se prezinte simţurilor şi că nu poate exista ideea fără experienţă senzorială.”În decursul
timpului însă, principiul intuiţiei şi-a îmbogăţit conţinutul şi a fost fundamentat pe explicaţii teoretice. La
nivelul actual al ştiinţelor, nu mai putem vorbi doar despre intuiţie, ci de unitatea dintre intuitiv şi logic, dintre
senzorial şi raţional, dintre concret şi abstract. Intuiţia trebuie să fie prezentă pe tot parcursul procesului de
cunoaştere, doar că imaginile perceptive trebuie să constituie suportul în elaborarea raţionamentelor, sintezelor.
Obiectul intuit trebuie să fie perceput nu numai cu simţurile, ci şi cu intelectul, cu întreaga experienţă cognitivă
în care se vor integra informaţiile noi.
Supraestimarea intuiţiei, a rolului experienţei senzoriale în cunoaştere, folosirea permanentă a căii
inductive de cunoaştere au făcut ca lecţiile să fie invadate de material didactic concret, iar elevii să fie menţinuţi
prea mult în stare de nesolicitare a raţiunii. Neutilizând suficient codurile psihice: imagini, simboluri, ideaţie,
scheme de acţiuni, algoritmi, operaţii mintale, judecăţi şi forme abstracte, semnificaţii generalizate ale realităţii,
nu se dezvoltă capacităţile intelectuale şi gândirea logică.
Cunoaşterea ştiinţifică este cunoaştere a esenţei fenomenelor, a relaţiilor acestora şi elevul trebuie
condus în procesul de învăţare să descopere esenţa şi relaţiile cauzale ale fenomenelor. La fiecare vârstă
mentală doza dintre concretul senzorial şi concretul logic, simbol şi cod, trebuie să fie alta. Cantitatea faptelor
concrete în fiecare lecţie trebuie să fie raportată numai la doza optimă pentru formarea reprezentărilor necesare
prelucrării şi elaborării generalizărilor, iar drumul dintre senzorial şi raţional trebuie permanent alternat.
S-a dovedit experimental că un material intuitiv care abundă în detalii neesenţiale, care pot abate atenţia
elevilor de la ideea centrală a lecţiei, constituie un obstacol major în formarea noţiunilor. În acest caz, elevii
fie că generalizează un amănunt neesenţial, formându-şi o noţiune eronată, fie că imaginile intuitive
suplimentare şi inutile le distrag atenţia spre urmărirea mişcării acestor amănunte.
Psihologia genetică (J.Piaget) a demonstrat că elementul fundamental al gândirii nu-l constituie
imaginile (reprezentările) ci schemele de activitate mintală, structurile operaţionale. Formarea noţiunilor nu
constă în imprimarea imaginilor în mintea elevilor, ci în operaţiile executate mai întâi în plan concret şi apoi
transpunerea lor în plan mintal.
Dar şi micşorarea importanţei contactului nemijlocit cu realitatea, transmiterea cunoştinţelor numai prin
verbalizare, este la fel de dăunătoare, pentru că nu permite achiziţia unor reprezentări ca suport al formării
noţiunilor şi categoriilor.
Dacă profesorul dirijează corect percepţia prin cuvânt, elevii vor desprinde însuşirile esenţiale şi să le
generalizeze. Materialul intuitiv variat, existenţa a două materiale pe aceeaşi temă, dar diferite ca imagini, ajută
şcolarii, prin operaţii de comparaţie - opunere să realizeze o înţelegere mai clară a noţiunii.
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De aceea, dozarea optimă a relaţiei dintre concret şi abstract în orice demers didactic în raport cu
specificul informaţiilor şi cu nivelul la care au ajuns elevii de a opera cu concretul logic. Să avem grijă ca
pentru fiecare abstractizare şi generalizare să se formeze suportul obiectiv, perceptiv al cunoaşterii, dar să se
depăşească acest stadiu, utilizând substitute ale materialelor naturale - grafice, modele simbolice, coduri,
punând în funcţiune operaţiile gândirii: analiză, sinteză, comparaţie, asociere, abstractizare, generalizare.
Aşadar, intuiţia trebuie văzută ca un proces complex, activ, continuu între senzorial şi raţional, iar materialul
didactic trebuie utilizat în aşa fel încât să stimuleze operaţiile intelectuale, să mobilizeze elevii la actul
cunoaşterii. Să le permită generalizări şi sesizarea relaţiilor esenţiale.
În ciclul primar, intuiţia are totuşi o valoare deosebită, datorită gândirii concret - intuitive a copiilor de
vârstă şcolară mică. La această vârstă, nici o disciplină şcolară nu-şi poate construi sistemul noţional decât pe
intuiţie. Dar vorbim despre intuiţia activă, menită să dezvolte spiritul de observaţie al elevilor, gândirea şi
imaginaţia lor.
Dar principiul intuiţiei nu trebuie să fie înţeles îngust sau să fie confundat cu metodele active, iar intuiţia
nu este acelaşi lucru cu instruirea activă.
Intuirea modelului singură nu înseamnă învăţare, doar acţiunea cu modelul este cea „prin care elevul însuşi
descoperă relaţii, principii, legităţi, rezolvă probleme prin înţelegerea operaţiilor structurate în model”.
Bibliografie:
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Voiculescu, E—Pedagogie şcolară, Editura Aramis, Bucureşti, 2003

Rolul educaţiei în formarea tinerei generaţii
Prof. ȋnv. primar: TOMUŞ Adriana - Ṣcoala Gimnazială ”Sfȃnta Varvara” Aninoasa
,, Omul nu poate deveni om decât prin educaţie”- spunea Kant.
Educaţia joacă un rol important în viaţa omului. Copilul nu poate deveni om decât prin educaţie. Nimic
din ceea ce înseamnă umanitate ( limbaj, gândire, sentiment, morală, etc.) nu ajunge în organismul copilului
fără o educaţie temeinică.
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Odată cu apariţia societăţii umane a apărut şi educaţia, aceasta însă suferind pe parcursul evoluţiei sale,
modificări importante. De la acţiunea empirică de pregătire a tinerei generaţii pentru viaţa socială educaţia a
parcurs un drum lung devenind o adevărată ştiinţă cu statut propriu. Epoca actuală a informatizării, a
interdependenţelor culturale, economice sau de altă natură, pune probleme cu care omenirea nu s-a confruntat
niciodată în istoria sa.
Educaţia (formală, nonformală şi informală) are menirea să formeze personalităţi uşor adaptabile la
nou, creative şi responsabile, pregătite să trăiască într-o societate în care totul este în schimbare.
Rolul şcolii nu numai că nu s-a diminuat, ci a devenit tot mai important şi complex, avem nevoie de o
educaţie dinamică, formativă, centrată pe valorile autentice. Acţiunea constructivă ar trebui să se bazeze pe
următoarele coordonate:
în centrul preocupării tuturor popoarelor este azi rolul educaţiei;
în orice societate, indiferent de dezvoltarea socială şi economică, învăţământul trebuie să fie considerat ca un
ansamblu omogen, care să reflecte nevoile societăţii şi mijloacele de care dispune pentru satisfacerea lor;
criza existentă se manifestă pe două planuri: decalajul existent între aspiraţiile indivizilor şi nevoile societăţii,
pe de o parte, şi capacităţile sistemului de învăţământ, pe de altă parte, şi prăpastia existentă între ţările în curs
de dezvoltare şi cele industrializate.
Prin folosirea celor mai eficiente mijloace şi forme de educaţie se pot reduce semnificativ din
problemele cu care se confruntă omenirea în momentul de faţă. Putem considera că abandonarea valorilor
tradiţionale ale educaţiei, lipsa unui sistem axiologic de educaţie prin valori şi pentru valori şi criza de
conştiinţă morală şi spirituală a adus şcoala şi educaţia în faţa imperativelor lumii contemporane.
Acolo unde domneşte mizeria, foametea şi analfabetismul şi nu se respectă drepturile omului şi
asigurarea libertăţilor fundamentale nu putem vorbi de o evoluţie a societăţii, mai ales a tinerilor.
Toate naţiunile au nu numai dreptul, dar şi datoria de a se sprijini reciproc pentru ca prin educaţie,
cultură şi ştiinţă să ajungă la pace, progres şi prosperitate şi nu la haos, la dezumanizare, la disperarea provocată
de un mediu în continuă degradare. Viitorul educaţiei constituie o prioritate a comunităţii mondiale.
Unul dintre elementele care caracterizează societatea contemporană este schimbarea. Multe probleme
sociale, economice şi politice au fost moştenite de noul mileniu, şi deşi se încearcă soluţionarea lor, sunt departe
de a fi găsite rezolvări. Dintre aceste probleme menţionăm: terorismul internaţional, rasismul, creşterea
numărului săracilor, a analfabeţilor şi a şomerilor, etc.
Aceste probleme s- ar putea ameliora prin găsirea unor soluţii de prevenţie, educaţia fiind ceea care ar
putea rezolva decalajul dintre rezultatele învăţământului şi aşteptările societăţii.
Dintre soluţiile specifice şi generale găsite enumerăm:
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- conceperea şi desfăşurarea proceselor instructiv- educative prin găsirea unor inovaţii care să atragă
noua generaţie;
- introducerea în programele şcolare a acestor tipuri noi de educaţie;
- acţiunile şcolare şi cele extracurriculare să se realizeze într-o strânsă colaborare şi să aibă elemente
inovatoare;
- formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice;
- o relaţionare strânsă între cadre didactice, elevi, părinţi şi comunitatea locală;
- schimburi de informaţii între statele europene;
- în vederea integrării cu succes a tinerilor în viaţa profesională şi socială trebuie avut în vedere
regândirea procesului instructiv- educativ.
Datorită dezvoltării ştiinţei şi tehnicii, s-a acumulat o uriaşă cantitate de informaţie care depăşeşte cu
mult posibilităţile de asimilare oferite de tehnicile de instruire din trecut.
Pentru a facilita adaptarea la schimbare, ar fi ideal este ca educaţia să asimileze direcţia, conţinutul şi
ritmul dezvoltării sociale, să-şi prefigureze conţinutul în funcţie de exigenţele societăţii viitoare, să pregătească
omul pentru a se adapta la schimbare, prevenindu-se sau limitându-se stresul schimbării.
Modul în care educaţia poate să satisfacă cerinţele acestei dezvoltări este strâns legat de modul de dezvoltare
a lumii contemporane.
Educaţia poate să găsească soluţii. În primul rând să lărgească aria şi conţinuturilor educaţiei şi, în al
doilea rând să aducă inovaţii în conceperea şi efectuarea proceselor educative. În primul caz se cere o elaborare
riguroasă a educaţiilor, iar în al doilea caz se impune problema regândirii procesului de educaţie, în privinţa
orientării, dimensionării, instrumentalizării elementelor de conţinut, în vederea integrării tinerei generaţii în
viaţa socială prin intermediul profesiunii. Având în vedere problemele cu care se confruntă lumea
contemporană, s-a impus şi constituirea unor noi tipuri de educaţie dintre care putem aminti:
educaţia ecologică;
educaţia pentru pace şi cooperare;
educaţia pentru participare şi democraţie;
educaţia pentru sănătate;
educaţia interculturală;
educaţia în materie de populaţie sau demografică;
educaţia antreprenorială;
educaţia pentru drepturile omului;
educaţia pentru schimbare şi dezvoltare;
educaţia pentru comunicare şi mass-media;
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Dat fiind faptul că ele corespund unor necesităţi de ordin sociopedagogic din ce în ce mai bine
conturate, noile educaţii s-au impus într-un timp foarte scurt.
Lista noilor educaţii nu se încheie aici, ea se va modifica mereu, în conformitate cu cerinţele societăţii
în care trăim şi care este mereu în schimbare.
Conţinuturile, finalităţile şi obiectivele noilor educaţii propun un demers prin care educaţia încearcă să
răspundă exigenţelor lumii contemporane şi să producă o schimbare a actului educativ în favoarea educaţiei
bazată pe învăţare inovatoare, societală şi adaptabilă.
Noile educaţii sunt definite la nivelul programelor şi a recomandărilor UNESCO ca răspuns la
imperativele lumii contemporane. Procesul declanşat stimulează trecerea de la demersurile specifice la
abordările globale, interdisciplinare şi permite aprofundarea unor probleme sociale care cer soluţii concrete:
democraţia, pacea, mediul, alimentaţia, sănătatea, etc.
Educaţia este invitată să pregătească într-o manieră activă, constructivă şi dinamică, generaţia viitoare,
în ciuda situaţiei în care se găseşte, a obstacolelor cu care se confruntă.
Viitorul societăţii în care trăim depinde de educaţia pe care o primesc generaţiile viitoare elevi.
BIBLIOGRAFIE
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Toader, A.D.,1995, Psihologia schimbării şi educaţia. Polarităţi şi accente ale procesului educaţional, EDP,
Bucureşti.
Tomşa, Ghe., 2005, Psihopedagogie preşcolară şi şcolară, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Bucureşti.

Metode și tehnici noi în orele de dirigenție

Profesor ŢOPESCU Doina – Colegiul Economic „Hermes” Petroşani
Profesor DUMITRAŞCU Gabriela – Colegiul Economic „Hermes” Petroşani
Specificul curriculumului de Consiliere și Orientare pentru învățământul liceal rezidă în:
- abordarea cu prioritate a problematicii referitoare la carieră, în conditiile în care, la finalul acestui
ciclu de învățământ, elevul îsi va exprima opțiunea pentru următorul nivel de școlarizare, postliceală sau
universitară, sau pentru ocuparea unui loc de muncă în ţară sau străinătate;
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- contribuția majoră a acestei discipline la autocunoașterea elevilor – condiție fundamentală pentru
orientarea școlară optimă a acestora.
Astfel profesorul diriginte trebuie să dispună de metode şi tehnici de consiliere în probleme legate de:
autocunoaştere şi dezvoltare personală, comunicare şi abilităţi sociale, managementul informaţiilor şi al
învăţării, planificarea carierei, calitatea stilului de viaţă.
Unul dintre obiectivele curriculumului de Consiliere și orientare este stimularea abilităților de învățare
permanentă, în scopul dezvoltării personale și al integrării socio-profesionale viitoare, de succes. Elevii
experimentează practic, în cadrul orelor de Consiliere și orientare, diferite tehnici de învățare, de relaționare,
de comunicare eficientă, abilități de explorare a resurselor personale și a carierei, apoi aplică ceea ce au asimilat
în clasă, în situații de viață diverse și își evaluează propriul progres. Învață astfel să își asume responsabilitatea
propriei învățări Procesul didactic se focalizează atât pe asimilarea de cunostințe și abilități specifice
disciplinei, cât și pe dezvoltarea atitudinilor și a mecanismelor învățării personalizate, conștiente și eficiente,
pe care elevii să le aplice și în diferite contexte de viață, nu doar în cadrul școlii. Procesul de predare-învățare
specific Consilierii si orientării este orientat de principiile învățării active, centrate pe elev. În acest scop,
metodele recomandate pentru orele de Consiliere și orientare sunt cele activ-participative. Sarcinile de lucru
pot fi realizate individual, în perechi sau în echipă, prin activități independente sau asistate, precum:
jocul de rol, simularea, brainstorming-ul, metode art-creative, exercițiul,chestionarul de interese si abilități,
conversația, discuția, dezbaterea.
Astfel, metodele folosite pentru consilierea şi orientarea şcolară sunt: convorbirea, testarea psihologică
a elevilor, consultarea catalogului, discuţii cu părinţii, investigarea intereselor profesionale şi şcolare, tehnici
de clarificare a valorilor, consilierea de grup şi individuală, dezbaterea, programul „Consilierea şi Orientarea
Carierei”, interviul, oferirea de informaţii privind reţeaua şcolară, metoda testelor, analiza profilelor
psihologice, vizionări de filme tematice, observaţia, convorbirea, chestionare, brainstorming, etc.
Alte metode de consiliere şi orientare şcolară care ar trebui să le amintim sunt cele care s-au dovedit
utile în alte ţări, de consiliere în grup, de consiliere pe specialităţi, interactive, de cunoaştere a cererii pe piaţa
muncii la nivel naţional şi judeţean, de consiliere a elevilor în condiţiile şomajului, teste şi chestionare de
personalitate, informaţii despre piaţa muncii, consiliere asistată de calculator, teste de aptitudini şi interese
etalonate pe populaţie românească, reţeaua şcolară din România la nivel universitar, sisteme interactive
computerizate de testare a intereselor şi aptitudinilor, de explorare a conţinutului şi cerinţelor ocupaţiilor.
Metodele de consiliere în probleme legate de tehnicile de învăţare eficientă sunt de o mare diversitate:
expunerea şi dezbaterea, efectele unor modalităţi de învăţare, prezentarea de cărţi, optimizarea învăţării,
gestionarea timpului şi a efortului, aplicaţii în grupe mici, consilierea individuală, consilierea de grup, studiul
de caz, chestionare, teste, interviuri, convorbiri cu tema „învăţarea eficientă”, activităţi de grup (brainstorming,
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dezbateri, discuţii, joc de rol, exerciţii), analiza rezultatelor şcolare, învăţarea diferenţiată pe grupe, învăţarea
pe ateliere de lucru, evaluarea curentă, evaluarea cunoştinţelor pe baza testelor grilă, metoda cunoaşterii
personalităţii elevului etc.
Alte metode de învăţare eficientă care trebuie cunoscute ar fi: tehnici experimentate de învăţare
eficientă, metode de tratare diferenţiată şi de individualizare a învăţării, metode de raţionalizare a timpului,
metode de intercunoaştere şi interrelaţionare, instrumente şi tehnici de modelare audio-vizuală, calculatoare,
proceduri de instruire şi de evaluare a rezultatelor, metoda proiectelor (cercetare-acţiune), soft educaţional
pentru eficientizarea învăţării etc.
Metodele folosite în consilierea elevilor rămaşi în urmă la învăţătură sunt multe, dar o frecvenţă mai
mare o au: discuţiile cu părinţii şi profesorii, convorbirile cu elevii, testarea psihologică, investigarea climatului
socio-afectiv şi a atitudinii faţă de şcoală, identificarea nevoilor elevilor, consilierea individuală, studii de caz,
interviul, consilierea pe multiple planuri,
Tehnicile de consiliere a elevilor rămaşi în urmă la învăţătură care trebuie a fi cunoscute sunt :
consilierea de grup a celor rămaşi în urmă la anumite materii, tehnicile cognitiv-comportamentale, de
dezetichetare, suportive, metode concrete de motivare a învăţării, lucrul pe echipe în care fiecare are un rol şi
contribuie activ la viaţa echipei, instrumente pentru dezvoltarea capacităţilor, teste de identificare a
capacităţilor deficitare, tehnici de recuperare, tehnici referitoare la dificultăţile de învăţare şi eşec şcolar.
Cât priveşte consilierea şi orientarea şcolară a elevilor performanţi, testarea psihologică, urmărirea
integrării sociale a elevilor performanţi, identificarea copiilor supradotaţi, teste de aptitudini, consiliere
individuală, de grup, procedee de clarificare a valorilor personale, de identificare a intereselor şi tehnici de
reprezentare a spaţiului personal.
Procedeele predominant pedagogice frecvent folosite sunt următoarele: jocul didactic, testele grilă cu
grad de dificultate maxim, iniţierea unor teme de cercetare în care să fie implicaţi aceşti elevi şi stimularea lor,
organizarea modulară a activităţii de instruire, programe speciale de pregătire intensivă, studiul individual,
lectura suplimentară.
Toate tehnicile folosite în consilierea în probleme legate de viaţa personală au un caracter psihologic.
Acestea sunt:
- cele slab definite: convorbirea, observaţia, chestionarele, testele psihologice, testele de personalitate,
metoda cunoaşterii elevului, dialogul, testul sociometric, convorbirea, studiul de caz
- cele bine definite: identificarea problemelor, stabilirea alternativelor, tehnici cognitive
comportamentale, toate tehnicile de întărire a eului, consilierea individuală şi de grup, probe psihometrice,
metode noi de "lectură a realului", antrenamentul asertiv, tehnici de restructurare cognitiv–comportamentală,
tehnici de relaxare, confruntarea subiectului cu imaginea de sine.
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Astfel, de exemplu, avem tipul de tehnică (cognitivă, de autocunoaştere, de autoevaluare, terapie de
susţinere, psihoterapie), care se raportează la probleme specifice: tehnici de formare şi dezvoltare a atitudinilor
morale, tehnici de elaborare a profilurilor psihologice pe categorii de vârstă, prevenţia şi eliminarea stresului,
violenţa în şcoli, intervenţie în cazul consumului de alcool, tutun, droguri.
În concluzie, sunt necesare cursurile de perfecţionare, programele de prevenţie, consilierea terapeutică
şi vocaţională, formarea psihopedagogică a cadrelor didactice, participarea la consiliile elevilor, cursurile de
formare a formatorilor pe probleme de HIV-SIDA colaborări cu Departamentul de Protecţie a Copilului,
participări la comisiile metodice, lectorate cu părinţii, activităţi de formare continuă prin Casa Corpului
Didactic.
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Metode interactive creative folosite la orele de educaṭie plastică
Prof. TRÎNCĂ Aniṣoara Antigona - Ṣcoala Gimnazială Nr. 7 Petroṣani

Societatea acutală se află într-un proces continuu de schimbare ṣi transformare, ceea ce face ca
învăṭământul să fie pus în situaṭia de a se adapta permanent la caracteristicile acesteia. Una din aceste
caracteristici este faptul că în multe profesii se pune un accent tot mai mare pe creativitate.
Disciplina educaṭie plastică, ca și toate celelalte discipline, poate contribui la dezvoltarea creativității
elevilor. Îmbinând cu succes metodele tradiţionale cu cele active (explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, dialogul
dirijat, jocul didactic, brainstorming-ul, etc.), putem avea rezultate frumoase. Atât metoda exerciţiului-joc
folosită mai des la orele de educaţie plastică, cât şi jocul didactic conferă elevilor plăcerea de a lucra, pot
împiedica acele elemente care ,,frânează’’ creativitatea. Aceştia se eliberează de timiditate, de inhibiţie,
resemnare, descurajare, rigiditate în abordarea problemelor, inerţie în gândire şi acţiune, frica de eşec, de a
greşi. Prin aceasta, copilul îşi exprimă mai bine sentimentele, gândurile şi totodată îşi dezvoltă simţul pentru
frumos. Copii pictează, desenază, construiesc castele din nisip sau din pământ, modelează diferite figurine din
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plastilină sau din lut, încercând astfel să se exprime şi să imite natura. Din aceast motiv copii sunt încurajaṭi să
îşi dezvolte talentul la grădiniţă şi apoi în şcoala primară şi în gimnaziu.
Plecându-se de la înṭelegerea interactivităṭii , s-a implementat ideea existenṭei unor metode interactive
de lucru la elevi. Acestea sunt orientate spre intensificarea interacṭiunilor dintre elevi ṣi încurajează schimbul
reciproc de cunoṣtinṭe, idei ṣi experienṭe, confruntarea de opinii ṣi argumente, în vederea construirii unor noi
cunoṣtinṭe. Se mai afirmă că aceste metode stimulează potenṭialul creativ al elevilor. Metodele interactive pot
fi : metoda mozaic, metoda ,,Ṣtiu/Vreau să ṣtiu/Am învăṭat’’, turul galeriei, caruselul, dezbaterea, lectura
predictivă, metoda cubului, studiul de caz, jocul de rol, metoda piramidei, învăṭarea prin cooperare,
brainstormingul, harta conceptuală, metoda ,,Pălăriilor gânditoare”, metoda R.A.I.,,Răspunde –AruncăInteroghează, metoda bulgărului de zăpadă, ciorchinele, predicṭiile, etc.
Educaţia estetică şi artistio -plastică se realizează prin fiecare lecṭie dacă este bine concepută ṣi eficient
predată, cât ṣi prin vizite la muzee, excursii, astfel prin tema plastică şi subiectul lecţiei sunt trezite emoţii şi
sentimente puternice împletite cu noi acte de creaţie.
Alte modalități pentru dezvoltarea creativității la tineri, în ceea ce priveṣte disciplina educaṭie plastică:
1. Metoda punctelor unite cu linii.

Această metodă constă în descoperirea de către copii a unor

elemente concrete din realitatea sistemului nostru de referinţă, dintr-o multitudine de forme aleatoare obţinute
la intersectarea unei reţele de linii generate de unirea mai multor puncte dispuse la întâmplare în spaţiul plastic.
Metoda are ca scop dezvoltarea memoriei vizuale, dezvoltarea capacităţii de concentrare, dezvoltarea gândirii
divergente, dezvoltă capacitatea copilului de a se adapta la situaţii plastice noi.
2. Metoda petelor întâmplătoare . Această metodă constă în găsirea de către elevi a unor elemente
concrete din realitate, dintr-o mulţime de forme aleator obţinute prin fuzionarea culorilor juxtapuse dispuse în
spaţiul plastic. Această metodă dezvoltă capacitatea de imaginare, de realizare a diferitelor analogii,
originalitatea, cultivă puterea de a combina liber, solicită imaginaţia, gândirea divergentă, şi-l antrenează pe
copil să ,,vadă şi cu mintea
3. Metoda ochilor închişi. Prin această metodă elevii trebuie să continue suprapunerile şi întretăieturile
obţinute prin desenarea câtorva elemente figurative cu ochii închişi. Această metodă stimulează imaginaţia
creatoare, fantezia copiilor, capacitatea de adaptare.
4. Metoda deplasării planşelor. Această metodă constă în deplasarea planşelor ritmic, la intervale
scurte, regulate de timp (3’-5’), fiecare elev dând planşa colegului său din spate sau de lângă el. Aceasta se
repetă până ce planşa revine la elevul de la care a plecat, acesta urmând să o finalizeze. Această metodă cultivă
solidaritatea, altruismul, reglează comunicarea şi în general elimină individualismul.
5. Metoda ,,spălării” planşelor. Această metodă constă în ,,spălarea” planşelor cu apă după realizarea
lucrărilor plastice cu o anumită temă dată sau liberă. Elementul surpriză constă în ultimul pas al metodei, atunci
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când în urma ,,spălării”, prin fuzionarea culorilor, îmbinările rezultate dau planşei o notă de spontaneitate, pe
care nu o pot oferi lucrările clasice. Metoda introduce hazardul, aleator.
6. Metoda ,,plin- gol”. Prin această metodă elevii desenează sau pictează după obiecte expuse sau din
imaginaţie câteva elemente ce se impun ca plin în compoziţie. Apoi se cere să se modifice compoziţia în aşa
fel încât plinul să devină gol, iar golul să devină plin (negativul). Această metodă dezvoltă spiritul de
observaţie, punctualitatea, iniţiativa, simţul compoziţional, acuitatea vizuală, sensibilitatea cromatică, atenţia.
7. Metoda rotirii planşelor în jurul centrului ei constă în descoperirea unei lumi fantastice, a unei
atmosfere de basm prin rotirea planşei în jurul centrului ei şi continuarea desenării (picturii) subiectului dat
fără să se ţină seama de o anumită poziţie bine determinată a planşei. Rezultă o lume ,,absurdă”, iraţională, dar
fascinantă şi poetică. Metoda este una dintre cele mai atractive pentru copii dezvoltând fantezia, imaginaţia,
spiritul creativ, spiritul de observaţie, gândirea creatoare şi capacitatea de a face conexiuni în situaţii inedite.
8. Metoda oglinzilor . Este o metodă prin care, pornind de la o formă desenată sau un fragment al
acesteia se ajunge la forme noi, simetrice. Pentru realizarea metodei avem nevoie de una sau mai multe oglinzi.
Oglinda se aşează perpendicular pe planşa de desen la marginea unei forme pe care o dublează simetric. Se
desenează sau se pictează din nou forme pe hârtie şi lipită de ea forma inversă din oglindă.
9. Antropomorfizare . Această metodă constă în conferirea de trăsături umane unor elemente din spaţiul
înconjurător. Prin această metodă urmărim descoperirea de sensuri noi desprinse din conţinuturile deja
cunoscute, elevul fiind ghidat să descopere cu ochiul şi cu mintea noile feţe ale realităţii şi să confere acesteia
o identitate nouă.
10. Umanizarea antropomorfă (personificarea) . Această metodă se referă la alcătuirea şi redarea prin
desen a figurii umane asociind detaliilor anatomice elemente diverse. Metoda are ca scop dezvoltarea
imaginaţiei alocentrice, a percepţiei sensibile, acuităţii vizuale, spiritului de observaţie, a gândirii creatoare.
11. Desenare figurii umane din figuri geometrice

constă în desenarea omului folosind figuri

geometrice. Metoda dezvoltă imaginaţia, spiritul creativ, gândirea şi spiritul de observaţie.
12. Tehnica tratării cu ceară. Este o tehnică care impune un element surpriză – folosirea unei lumânări
aprinse. Tehnica constă în obţinerea unor forme prin folosirea unei lumânări aprinse care se ţine aplecată astfel
încât din ea să se prelingă pe hârtie picături din ceară topită. Această tehnică desprinde copilul de automatisme,
rutine, acţiuni ditactice obişnuite şi încorporează elementele libertăţii şi creativităţii.
13. Tehica decolorării cu pic. Pentru realizarea acestei tehnici se acoperă suprafaţa unei foi de bloc cu
cerneală sau tempera de culoare închisă. Această tehnică are un mare efect de spontaneitate şi de prospeţime,
oferă copilului posibilitatea de exprimare rapidă a unei idei sau atitudini
14. Tehnica pointilistică are un mare impact asupra potenţialului creativ al elevilor. Tehnica constă în
realizarea unor desene folosind numai puncte, de diferite mărimi, culori şi valori tonale. Tehnica pointilistică
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este foarte eficientă deoarece antrenează în mod special imaginaţia creatoare, solicită permanent operaţiile
gândirii, precum şi calităţile ei: lărgirea orizontului gândirii, rapiditatea, flexibilitatea, mobilitatea gândirii,
divergenţa gândirii.
15. Tehnica folosirii liniei. Ca şi tehnica pointilistă, această tehnică dezvoltă potenţialul creativ al
elevilor. Prin tehnica folosiri liniei se realizează compoziţii numai din linii. Această tehnică îl iniţiază în arta
grafică, le îmbogăţeşte şi consolidează cunoştinţele geometrice, le dezvoltă într-o mare măsură imaginaţia
creatoare, fantezia, percepţiile şi sentimentele estetice.
16. Metoda maşinăriei . Prin această metodă elevul este pus în situaţia de a-şi imagina un mecanism
sau o maşinărie care produce “ceva”. Această metodă dezvoltă simţul compoziţional, imaginaţia, gândirea
divergentă, capacitatea de a face conexiuni în faţa unor situaţii inedite.
17. Tehnica modulării presupune repetarea unui element “modul” după o anumită regulă. Se poate
modifica poziţia, culoarea, mărimea, spaţiul, valoarea tonală, dar nu identitatea elementului modul. Tehnica
modulării este o metodă de mare utilitate în crearea ritmului compoziţional şi în pictura aplicată în scopul
dezvoltării expresivităţii cromatice a unei suprafeţe colorate..
A fi creator, în sens general, înseamnă a fi capabil să stabileşti legături artistice noi, neaşteptate, între
cunoştinţele dobândite sau între acestea şi cele noi, a face combinaţii cu o anumită intenţie întrucât activitatea
creativă are întotdeauna un scop clar conturat. Dar, orice activitate creatoare, presupune mai întâi un bagaj de
cunoştinţe temeinic însuşite. De aceea, copilul trebuie lăsat să exploreze lumea înconjurătoare ca apoi să
poată să utilizeze ideile sale originale. Profesorului îi revine sarcina de a încuraja orice încercare a copilului,
utilizând metode de stimulare a creativităţii, folosind cât mai multe procedee de obţinere a unor amestecuri,
combinaţii spontane. Activităţile artistico-plastice contribuie, în mod deosebit, la educarea gustului pentru
frumos şi trezesc interesul copiilor în a-şi compune singuri modelele determinându-i să-şiexprime ideile
originale şi să-şi pună în practică iniţiativele.
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O experiență inedită
Prof. VANKO Jana- Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Petroșani
Într-o vacanță de iarnă , când nămeții cufundau orașele în nemulțumiri ale cetățenilor , m-am gândit ce
ar fi , dacă ar avea mai multă răbdare, înțelegere și toleranță.
Mi-a apărut ca necesară o educație în spiritul acestor valori morale. Și pentru că am o clasă receptivă
,”s-au născut” materiale pentru orele de consiliere, pe care le pot pune la dispoziție celor interesați.
Temele au fost concepute astfel încât să cultive câteva antidoturi la emoțiile distructive care
destabilizează comportamentul oamenilor și îi face nefericiți, morocănoși sau agresivi.
Am pregătit temele:
Răbdarea și toleranța , antidoturi la furie oarbă
Toleranța
Altruismul
Compasiunea
Mintea și conștiința
Temele, îmbogățite cu citate din cărțile unor oameni celebri în educarea adulților ,pot fi foarte ușor
folosite la elevii de liceu. Ele conțin și unele noțiuni de psihologie experimentală , o ramură a psihologiei
comportamentale , din păcate foarte puțin accesibilă majorității oamenilor.
Printr-o simplă scrisoare electronică, pot trimite aceste materiale ,cu drag.
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Abandonul școlar o problemă reală a societății
prof. VINȚAN ANDRONACHE Luminița - Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida Petrosani
Bibliotecar:CREȚU Alina – Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida Petrosani
În ultimul deceniu atât la nivel european cât și la nivelul țării noastre, rata abandonului școlar este în
continuă creștere.
Abandonul școlar înseamnă de cele mai multe ori șomaj, excluziune socială, sărăcie și probleme de
sănătate. Sunt multe motive care pot explica de ce unii tineri renunță prea devreme la studii: probleme personale
sau familiale, dificultăți de învățare sau o situație socio-economică precară. Alți factori importanți sunt
structura sistemului de învățământ, atmosfera din școli și relațiile dintre profesori și elevi.
Întrucât motivele pentru care elevii abandonează învățământul sunt adesea complexe și interconectate,
politicile de reducere a abandonului școlar trebuie să aibă în vedere o gamă largă de factori și să coreleze
politica educațională și socială cu activitățile organizațiilor de tineret și cu aspecte legate de sănătate.
Cauzele abandonului școlar:
Zonele defavorizate
Școlile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de succes
socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor gimnaziale renunță în
primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii sau chiar muncind ca zilieri la
oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile
părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor
prin muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin
dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de
instituțiile formale.
Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din asemenea zone,
prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri care să asigure
transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la distanțe mari de şcoala. De
asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar
creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o
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simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor
naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala.
Mediul de cultură din care provin elevii
cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul sociocultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau eşecul şcolar şi
profesional al elevului.
Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează
să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a
deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la
şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul.
Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu
cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor.
Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici
garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi,
care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial
de situaţia şcolară a copiilor.
Familia și climatul social
climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții de
familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența
metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a
acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar.Factori de natură socială şi economică cum
ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau
absența unor norme sau valori sunt alte cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul
educațional şi, în final, abandon şcolar.
Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, absenteism,
repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de atitudine şi relaționare,
competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în apariția fenomenului de abandon şcolar.
anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din copilîrie; dorința de
a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, haine sau mâncare prin căi ocolite,
necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala.
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Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să
consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală.
Abandonul școlar este atent monitorizat atât la nivelul Uniunii Europene cât și la noi în țară. Statisticile
sunt îngrijorătoare și ne situează printre locurile fruntașe ale șărilor europene în ceea ce privește abandonul
școlar. Zonele puternic dezvoltate au o rată cu mult mai mică de abandon școlar, relevantă pentru studiul nostru
fiind harta de mai jos:

Rata abandonului școlar pe regiuni
Sursa: monitorsocial.ro
Din imagine se observă că rata abandonului școlar este mai mare în zonele mai sărace ale României sau
în zonele unde nu există programe reale de protecție socială și măsuri de reducere a abandonului școlar. Un
fenomen îngrijorător este cel de părăsire timpurie a școlii. Elevii abandonează cursurile chiar și din ciclul
primar.
În datele prelucrate de Monitorul Social se arată că aproximativ jumătate dintre tinerii care abandonează
timpuriu şcoala o fac pentru a se angaja. Conform datelor Comisiei Europene cei mai mulţi dintre aceştia provin
din familii vulnerabile (cu venituri scăzute).
Proporţia tinerilor care au cel mult gimnaziu în segmentul de vârstă 18-24 ani, în perioada analizată
2014-2017, este 18,1% (neschimbată comparativ cu 2014), faţă de o medie UE de 10,6%, apropiată de ţinta de
10% pentru 2020, potrivit aceloraşi date.
Sursa citată (Eurostat) mai precizează că România este pe ultimul loc la ponderea absolvenţilor de studii
superioare, înregistrând un procent de 26,3%, faţă de o medie europeană de aproape de 40% pentru anul 2020.
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Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte .
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Inovaţie şi schimbare în învăţământul românesc
Prof. VLAICU Octavia - Şcoala Gimnaziala Nr. 3 Lupeni
Educația a devenit una din dimensiunile fundamentale ale societății contemporane, nu numai prin
domeniul său, ci şi prin varietatea conținutului. Abordată când ca proces, când ca obiectiv, acțiune sau rezultat,
supusă analizei cu ajutorul unor metode tot mai complexe şi mai pretențioase, educația a devenit un obiect de
studii interdisciplinare, oferind sugestii practicii educative. Din păcate, acest lucru nu oferă sentimentul
utilității. Aici este nevoie de schimbare. Ne dorim să schimbăm sistemul educațional, ne dorim să avem elevi
care vin la școală cu drag, ne dorim să avem performanțe. Toate acestea au rămas la stadiul de dorință. Așteptăm
ca altcineva să facă aceste schimbări, iar noi să beneficiem de rezultatul lor.
Această schimbare a actului educațional este la latitudinea fiecăruia dintre noi. Implicarea noastră în
calitate de părinte sau dascăl în educația copiilor noștri ar trebui să se facă în conformitate cu evoluția societății.
De cele mai multe ori părinții nu au timp - sau se ascund în spatele acestei sintagme - să se ocupe de propriul
copil și așteaptă ca școala să realizeze ce nu reușesc ei.
Școala - locul în care copilul își petrece cel mai mult timp din zi - ar trebui să ofere, alături de cunoștințe
și competențe, multă dragoste și afecțiune, să suplinească absența părinților. Dacă pentru un învățător acest
lucru este facil de realizat, pentru un profesor lucrurile se complică. Este necesar ca profesorul să împărtășească
cunoștințele, implicându-se afectiv în transmiterea acestora. Se spune că toți copiii se nasc cu aripi și doar
profesorul îi învață să zboare. Pentru toate acestea, profesorul trebuie să ofere, an după an, o parte din sufletul
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său. Recunoștința acestor îngeri umple de fiecare dată golul rămas în sufletul dascălilor. Și ce poate fi mai
frumos decât să primești mulțumirea elevilor cărora le-ai vegheat zborul?
Sistemul educației este învechit, manualele sunt vechi sau nu există, programele școlare sunt depășite.
Dar acestea nu ar trebui să împiedice un bun profesor să ofere lecții deosebite elevilor săi. Pentru acest lucru
se pot utiliza metode spontane de predare, ancorate în realitatea societății. Elevul trebuie încurajat să aibă
libertatea de gândire și de exprimare, în timp ce profesorul trebuie să fie ghidul acestor idei în universul
cunoașterii. Oferind libertate elevului, acesta limitează spațiul dintre el și îndrumător, își deschide sufletul și
gândul, utilizând toată sfera cunoașterii, și astfel elevii vor aștepta cu nerăbdare ora de curs, și cu cât vor fi mai
multe astfel de ore, cu atât va fi mai plăcut actul educațional.
Predarea trebuie să fie interactivă, să incite elevul la dezbateri, să aibă o perspectivă interdisciplinară,
să fie o reflectare activă în conștiință a lumii reale, a esențialului și generalului din fenomene și a legăturilor
obiective ale realității. Interdisciplinaritatea presupune implicarea comună a elevului și a dascălului în actul
educațional. Profesorul trebuie să fie creativ și să adopte o strategie corelativă, ce depășește granița
conținuturilor și a disciplinelor de învățământ, să ofere posibilitatea transferului unor valori și formarea unor
atitudini. În acest mod se pot utiliza metode și contexte noi, o abordare integrată, precum și o învățare informală
și nonformală în contextul formal al școlii. Depășirea granițelor formale oferite de cadrul școlii va ajuta
dascălul la relaționarea eficientă cu elevul.
Dacă vrem să schimbăm ceva, trebuie să începem schimbarea cu noi. Vom observa atunci că cei din
jurul nostru se schimbă. Schimbarea lor nu se va face însă rapid și cu siguranță nu la cotele pe care ni le dorim.
Schimbarea sistemului educațional ar putea surveni numai prin schimbarea mentalității factorilor implicați în
educație. Evoluția acestui fenomen este însă un proces de durată, cu implicații majore. Profesorii ar trebui săși adapteze conținuturile și modalitățile de abordare a acestora la viața reală a societății. Elevii trebuie implicați
în derularea actului pedagogic și încurajați să se exprime. Performanța se poate obține ușor prin corelarea
dorințelor și nevoilor fiecărui factor implicat în educație. Pentru ca toate acestea să se întâmple, este necesar
să existe deschidere spre nou, atât din partea educatorilor, cât și din cea a educabililor. Noul este soluția pentru
încurajarea unui zbor lin al copiilor spre împlinirea visurilor și spre transformarea dorințelor în schimbare.
Conceptul de inovare defineşte sintetic introducerea noului. Acţiunile având acest scop fac parte din viaţa
omului nu de ieri, de azi, găsirea şi introducerea noului reprezentând factorii principali care au determinat
evoluţia omenirii de-a lungul întregii sale existenţe. Importanţa şi volumul acestor activităţi au crescut odată
cu dezvoltarea societăţii. În special în ultimele decenii se constată o creştere fenomenală a interesului pentru
inovare, ca modalitate de a obţine o creştere economică durabilă a organizaţiilor şi a societăţii.
În prezent, trăim într-o perioadă de tranziţie accelerată, marcată de transformări complexe şi profunde
în toate domeniile de activitate. Amploarea inovării se reflectă în primul rând în ritmurile mari ale dezvoltării
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de noi produse şi tehnologii, dar schimbările nu se referă doar la lucruri tangibile. În cadrul organizaţiilor, sunt
tot mai numeroase acţiunile de inovare orientate spre metodele de management, organizarea şi configurarea
afacerii, care contribuie la obţinerea de avantaje competitive durabile. Totodată, inovarea se manifestă în
societate în general, materializându-se în noi strategii, concepte, idei şi organizaţii care se adresează nevoilor
sociale – de la piaţa muncii şi condiţiile de lucru, până la educaţie, sănătate şi dezvoltarea comunitară.
În percepţia comună, inovarea este asociată cu progresul tehnic, care a fost de-a lungul vremii motorul
dezvoltării societăţii. Apariţia automobilului, a telefonului, a calculatoarelor reprezintă doar câteva exemple
de inovare tehnică cu un impact major asupra mediului economic şi civilizaţiei. Dar inovarea nu se limitează
la crearea de produse şi tehnologii noi (inovare tehnică), ci are materializări multiple, atât în cadrul
organizaţiilor cât şi în societate. În cadrul organizaţiilor, este tot mai mare ponderea acţiunilor de inovare
orientate spre introducerea unor metode moderne în logistică, marketing, managementul resurselor umane şi
alte domenii funcţionale, contribuind la obţinerea de avantaje competitive durabile.
Motivaţii ale organizaţiei pentru a inova:
ameliorarea calităţii produselor educaţionale;
creşterea cotei de piaţă/ creşterea imaginii pozitive a şcolii;
cucerirea de noi pieţe/ atragerea populaţiei şcolare de calitate din alte zone ale localităţii;
lărgirea gamei de produse/ activităţi;
înlocuirea produselor învechite.
Caracteristici ale inovaţiei în învăţământ:
inovaţia propune o ameliorare care poate fi măsurată (creşterea nivelului de educaţie al populaţiei, a ratei de
participare şcolară, a rezultatelor, performanţelor educaţionale obţinute de elevi la diferite examene, teste
naţionale sau/şi internaţionale etc.);
inovaţia trebuie să fie durabilă (descentralizarea învăţământului);
inovaţia trebuie să fie o acţiune deliberată, care să contribuie la reuşita şcolară a unui număr cât mai mare de
indivizi (prelungirea duratei obligatorii de şcolarizare, care reuşeşte să menţină în sistem şi populaţia şcolară
expusă riscului abandonului şcolar, programe educaţionale de incluziune în sistemul de învăţământ a
persoanelor cu dizabilităţi, a celor defavorizaţi din punct de vedere socioeconomic şi familial, a adulţilor etc.).
Procesul de schimbare în educaţie porneşte de la conştientizarea necesităţii schimbării şi continuă cu
manifestarea dorinţei de schimbare, acumularea cunoştinţelor necesare, formarea noilor competenţe,
stabilizarea sistemului şi dezvoltarea durabilă. Astfel, se modifică concepţia de conducere în învăţământ şi apar
noi obiective manageriale.
Reforma managerială la nivelul sistemului de învăţământ presupune trei obiective:
democratizarea conducerii instituţiilor educaţionale;
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formarea managerială adecvată;
acces şi reuşită şcolară.
Preocupările privind inovarea conţinutului învăţământului s-au manifestat încă din anii ’70, odată cu
dezvoltarea accelerată a ştiinţei şi tehnologiei şi introducerea TIC în învăţământ. Cinematograful educativ,
presa şcolară, învăţământul programat, învăţământul asistat de un ordinator sunt doar câteva dintre aspectele
pe care inovatorii sistemului de învăţământ le-au luat în consideraţie în schimbarea conţinutului
învăţământului. Astăzi, influenţa internetului asupra conţinutului învăţământului reprezintă preocuparea
majoră a oamenilor şcolii şi nu numai.
Tinerii petrec din ce în ce mai mult timp în faţa calculatorului şi a televizorului decât în şcoală, iar acest
lucru trebuie utilizat în favoarea educării populaţiei: organizarea unor cursuri/ ore prin intermediul televiziunii,
internetului, utilizarea acestuia ca metodă didactică. Inovaţia în învăţământ poate acţiona şi ca mod de rezolvare
a unor probleme la care sunt expuşi tinerii de azi: dezvoltarea ştiinţei şi tehnologiei are atât pentru individ cât
şi pentru societate în ansamblu avantaje considerabile, însă şi riscuri majore, precum izolarea indivizilor,
dezvoltarea unor relaţii de comunicare artificiale. Introducerea TIC în procesul de învăţare poate atenua parţial
aceste probleme. Un alt element supus inovării îl reprezintă tipul de competenţe ce urmează a fi formate la
indivizi într-o societate în care frontierele în faţa circulaţiei persoanelor, lucrătorilor nu mai există. Într-o
societate bazată pe cunoaştere, sistemele de învăţământ au obligaţia de a-şi proteja cetăţenii, oferindu-le
pregătirea şcolară şi profesională de care au nevoie. Pentru ca inovaţiile la nivel de conţinut şi cele de la nivel
de structură şi organizare a învăţământului să poată fi transpuse în practică şi să conducă la rezultate durabile
este nevoie de susţinere din partea cadrelor didactice. Un aspect adesea subliniat în lucrările pe tema inovaţiei
în învăţământ este acela că mai mult decât structura şi organizarea învăţământului sau conţinutul acestuia, ceea
ce trebuie inovat sunt mentalităţile cadrelor didactice.
În concluzie, educația presupune schimbare, iar schimbarea nu poate exista fără educație. „Să avem
seninătatea de a accepta ceea ce nu poate fi schimbat, curajul de a schimba ceea ce poate fi schimbat, și mai
ales înțelepciunea de a deosebi între cele două” , după cum afirma Marcus Aurelius.
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Aspecte ale alternativelor educaţionale
Prof. VOCHITOIU Nadia - Şc. Gimn. Nr. 3 Lupeni
Alternativele educaţionale/pedagogice reprezintă variante de organizare şcolară, care propun soluţii de
modificare a anumitor aspecte legate de formele oficiale, consacrate, de organizare a activităţii instructiveducative.
„Proiectarea şi realizarea alternativelor educaţionale reprezintă acţiuni care se realizează prin raportare
la finalităţile educaţionale formulate la nivelul macro, al idealului şi al scopurilor educaţionale şi la nivelul
micro, al obiectivelor educaţionale care direcţionează procesul de învăţământ”.12
În cadrul sistemului de învăţământ din România sunt instituţionalizate următoarelor alternative educaţionale,
aplicabile în învăţământul preprimar şi primar, cu deschideri spre învăţământul secundar: Waldorf, Montessori,
Step by step, Freinet şi Jena-Petersen.
Alternativele educaţionale au o serie de dimensiuni comune:
-dezvoltă grija faţă de copil, având în vedere dezvoltarea sa armonioasă, echilibrată;
-promovează, în esenţă, acele teorii şi principii pedagogice care pleacă de la nevoile copilului, de la dorinţele
şi posibilităţile sale; copilului nu i se impune nimic din afară, el învaţă acţionând, din propria sa experienţă;
-vizează respectarea copilului, valorificarea ritmului său de dezvoltare, a sensibilităţii, a autonomiei şi
înclinaţiilor sale naturale pe baza unor modele nondirective;
-pun accent pe meditaţie, reflecţie, pe o pedagogie centrată pe personalitatea celor educaţi şi mai puţin pe
considerente teoretice, pe aspecte informative.
1.Pedagogia Waldorf
Pedagogia Waldorf a fost creată la începutul secolului al XX-lea de Rudolf Steiner la Stuttgart. Se
adresa copiilor muncitorilor de la fabrica de ţigări WALDORF ASTORIA.
Obiectivul pedagogiei Waldorf—încurajează dezvoltarea sănătoasă a capacităţilor fizice, sufleteşti şi spirituale
ale tânărului pe baza unei programe şcolare care ţine cont de ideile filozofice ale lui Steiner. La baza concepţiei
Waldorf stă conceptul de antropozofie—o viziune asupra omului şi universului ca o unitate, omul fiind parte
integrantă a universului de care nu poate fi despărţit.
Pedagogia Waldorf îşi propune educarea omului în ansamblul său, prin mijloace specifice şi accesibile
fiecărei vârste, cunoaşterea nemijlocită a lumii prin acţiune, toate cunoştinţele fiind rezultatul unei activităţi

12

Miron Ionescu, Ioan Radu—Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj.Napoca, 2004, p.210

344

proprii. Elevului trebuie să îi placă ceea ce face, nu să fie constrâns, de aceea nu se utilizează catalogul, nu se
dau note, examene sau teme pentru acasă.
Şcoala Waldorf nu îşi propune cu tot dinadinsul „performanţe intelectuale”, ci educarea unor tineri
sănătoşi fizic şi intelectual, cu cunoştinţe temeinice, cu fantezie şi creativitate, apropiaţi de natură şi de viaţa
socială.
2.Programul Step by Step
Programul Step by Step susţine necesitatea creării unui model educaţional care să dacă elevul conştient
că tot ce se întâmplă în viaţă este interdependent şi pune accent pe colaborarea şcolii cu familiile elevilor, pe
implicarea părinţilor acestora în conceperea şi organizarea activităţilor din şcoală.
Munca în grupuri stă la baza activităţilor didactice. Aceste activităţi urmăresc să dezvolte la copii un
simţ al identităţii şi preţuirii de sine, cooperarea, respectul şi integrarea în comunitatea elevilor. Modalităţile
de lucru şi metodele aplicate cer moduri diferite de dispunere a mobilierului şi organizarea elevilor în formaţii
de lucru de diferite mărimi. Se ţine cont de nivelul de dezvoltare al fiecărui copil prin metodologia didactică
utilizată care vizează abordarea individualizată a elevilor clasei. Activitatea este organizată pe centre de
activitate (de alfabetizare, de lectură, de ştiinţe, de matematică, de arte, de teatru şi jocuri etc.), care răspund
intereselor şi nevoilor elevilor şi includ activităţi pe mai multe niveluri şi cu materiale diferite, organizate logic,
ţinând cont de cerinţele şi stilurile individuale de învăţare. „Activităţile de învăţare ale elevilor sunt bazate pe
cercetare, pe asocierea informaţiilor noi cu cele asimilate şi a materialelor noi cu cele pe care le cunosc deja.
Cu ocazia activităţilor desfăşurate în centrele de activitate, organizate în conformitate cu obiectivele comune
prestabilite, elevii au ocazia să-şi dezvolte deprinderi, să împărtăşească din experienţa celorlalţi, să-şi
consolideze cunoştinţele, într-un climat pozitiv şi într-o atmosferă de încredere.”13

Integrarea pe piața muncii a viitorilor absolvenți
Prof.Inv.Primar –VULC Elena Mihaela - Școala Gimnazială Nr.3,Lupeni
Piata muncii in Romania este influentata de sistemul economico-social,de cel politic dar si de mediul
ambiant,de aceea cererea si oferta pe piata muncii au adesea tendinte diferite. Forta de munca dorita trebuie
sa fie inalt satisfacatoare si calificata,sa fie flexibila si eficienta,sa fie stabila si loiala. Oferta este influentata
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de factori precum sistemul educational,formarea profesionala,mediul social si chiar mediul familial. Insa,
adevarata problema o constituie proaspetii absolventi care isi cauta un loc de munca,problematica pe care o
vom analiza in acest studiu.
Scopul acestui studiu il constituie analiza ampla a oportunitatilor existente pe piata muncii dupa
absolvirea facultatii de catre studenti.
Obiectivul general este de a stabili daca absolventii sunt constienti de piata muncii din Romania.
Principalele obiective specifice sunt :
-corelatia dintre experienta de munca si sesiunile de consiliere si orientare profesionala;
-corelatia dintre parerea despre piata muncii si experienta de munca.
Problema privind insertia proaspetilor absolventi pe piata muncii nu este prezenta numai in
Romania,insa rata somajului in Europa este mult mai mare ca rata somajului in SUA. Statisticile privind
somajul au demonstrat, in anul 2013, ca numarul de someri continua sa creasca in Europa, aceasta fiind cu
mult mai mare decat rata somajului in Statele Unite, imaginea fiind sumbra mai ales pentru tinerii sub 25
ani.
Rata somajului in randul tinerilor din UE a crescut cu 2% in anul 2013, in doar 6 luni. In Grecia si
Spania, aceasta proportie este de peste 50%.
In SUA rata somajului este in stagnare iar in randul tinerilor sub 25 de ani aceasta este de 16%. Dar
astfel de statistici sunt destul de inselatoare, deoarece ele nu spun intreaga poveste. Ele nu includ milioanele
de tineri care nu sunt pe piata fortei de munca, deoarece isi continua educatia sau sunt angajati in programe
de formare. Daca acesti tineri sunt luati in calcul, imaginea ramane in continuare sumbra si pentru Statele
Unite si pentru Europa, dar Statele Unite se evidentiaza ca avand o problema mai grava privind somajului in
randul tinerilor decat Europa.
Grupul cel mai marginalizat de tineri este acela din care fac parte cei care nu numai ca nu au un loc
de munca, dar nu mai sunt nici in scoala. In jargonul economic, acest grup este denumit ca NEETs asanumitii tineri care nu se afla in cadrul unui loc de munca, scoala sau formare profesionala.
Numarul acestei categorii a fost in crestere peste tot, dar este deosebit de raspandit in SUA. Potrivit
Organizatiei pentru Cooperare Economica si Dezvoltare (OECD) din Paris, care are cele mai bune date pe
aceasta tema, numarul tinerilor americani calificati drept categoria NEET a crescut in doar un semestru de la
12,1% la 14,8%. In UE cifra a crescut de la 11,5% la 13,2%.
In cadrul tarilor Europene exista variatii mari. In Germania, Austria si cele patru tari scandinave:
Danemarca, Suedia, Norvegia si Finlanda cifra este de sub 10%. Spania si Grecia au rate ridicate, cum ar fi
de asteptat, de 17,6% si 18,2%, respectiv, dar cel mai slab performer din Europa este, de fapt Italia, unde
19,5% din tineri sunt fara loc de munca si nu mai sunt in scoala sau in sisteme de formare.
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Mai multi factori duc la aceasta diferenta in tarile europene in ceea ce priveste categoria NEET.
Tarile cu procentaj foarte mic de somaj in randul tinerilor au programe deosebit de ample de formare
profesionala pentru tineri. Programele de ucenicie din Germania sunt cele mai cunoscute; ei incep devreme
formarea, de la varsta de 15 sau 16 ani si formarea lor se bazeaza pe combinarea teoriei cu experienta practica
realizata la locurile de munca (ex. fabrici).
Formarea dureaza intre un an si jumatate si trei ani, iar in momentul in care termina, cei mai multi
ucenici sunt acceptati direct in ocuparea fortei de munca full-time. Unii dintre ei chiar ajung sa fie directorii
executivi - cum ar fi, de exemplu, Hermann Josef Strenger un gigant chimic din Bayer.
Aceste natiuni au, de asemenea, sisteme de invatamant superior finantate de stat, care sunt practic
gratuite, si astfel elevii nu au nevoie de bani pentru a urma scoala, spre deosebire de SUA. De asemenea, spre
deosebire de SUA, unele dintre natiunile scandinave, cum ar fi Danemarca, trateaza foarte dur tinerii care
refuza sa participe in programe de formare - inclusiv prin reducerea sau taierea beneficiile lor de somaj.
Pe de alta parte, cifrele sunt atat de mari pentru Grecia si Spania, luate in parte, pentru ca, in
comparatie cu Statele Unite si multi dintre vecinii lor europeni, un procent mai mic de tineri sunt de fapt pe
piata fortei de munca - aproximativ 30%, comparativ cu 55% in SUA.
Deci, de ce sunt tinerii din SUA atat de afectati de acest fenomen? Jacob Funk Kirkegaard, un
cercetator de la Institutul Peterson pentru Economie Internationala, spune ca numarul de NEET probabil
reflecta scaderea drastica a fortei de munca in Statele Unite in timpul crizei financiare, care a fost mai
puternica decat in anumite parti ale Europei. In acelasi timp, tinerii americani au mai putine oportunitati de
educatie si formare profesionala decat in Europa - in special, ca urmare a reducerilor dramatice de stat si a
bugetelor locale de invatamant de stat din SUA in timpul crizei.
In Statele Unite un fenomen important in fluctuatiile existente pe piata fortei de munca in randul
tinerilor il reprezinta perioada de vara, cand foarte multi isi cauta locuri de munca pe durata determinata dar
si in contextul in care atunci e perioada absolvirii liceului si universitatii.
Astfel, din aprilie pana in iulie 2013, numarul tinerilor intre 16 la 24 ani, angajati in Statele Unite a
crescut de la 2,1 milioane la 19,7 milioane, astfel cum raporteaza Biroul American de Statistica a Muncii. In
acest an, ponderea tinerilor angajati in luna iulie a fost de 50,7 la suta. (Luna iulie de obicei este de varf in
ocuparea fortei de munca in randul tinerilor.)
Somajul in randul tinerilor a crescut cu 692.000 din aprilie pana in iulie 2013, comparativ cu o crestere
de 836.000 in aceeasi perioada in 2012 (pentru ca aceasta analiza se concentreaza pe schimbarile sezoniere
in randul tinerilor in ceea ce priveste ocuparea fortei de munca si somajul, care au loc in fiecare primavara si
vara, datele nefiind ajustate sezonier).
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Forta de munca in randul tinerilor intre 16 si 24 de ani, care fie lucreaza fie isi cauta in mod activ un
loc de munca, creste brusc intre aprilie si iulie a fiecarui an. In timpul acestor luni, un numar mare de elevi
de liceu si studenti cauta locuri de munca pe timp de vara, si multi absolventi intra pe piata fortei de munca
pentru a cauta sau a incepe munca pe o durata nedeterminata.
Societatea romaneasca trebuie sa sustina modernizarea invatamantului superior, astfel încat acesta sa
poata raspunde cerintelor unei societati a cunoasterii, în conditiile unei piete competitive economice
europene. Nu se poate vorbi de calitate intr-o societate a cunoasterii, decat in concordanta cu standardele
europene si internationale. Calitatea invatamantului superior este un indicator al calităţii culturii, al
inteligentei sociale si contribuie la imbunatatirea calitatii vietii în general. Transformarea invatamantului,
superior la nivel mondial într-un invatamant de masa, nu are numai conotatii negative, in sensul scaderii
calitatii invatamantului superior, ci poate avea si efecte pozitive, reflectate in cresterea calitatii vietii, în
societatea care stimulează accesul larg la invatamantul superior al tinerilor.
Misiunea sistemului de invatamant este de a asigura o compatibilitate a absolventilor sai cu a
absolventilor formati in cadrul invatamantului superior european.
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Comunicarea şi abilităţila sociale

Prof. ZORILĂ Coculeana , Şcoala ,,I.D.Sîrbu” Petrila
O reformă eficientă în educaţie, presupune folosirea tot mai mult a unor metode noi, numite metode
ale gândirii critice, bazate pe principiile învăţării active. In cazul aplicării acestor metode copilul este pus în
situaţia de a descoperi singur informaţia, deoarece informaţia este astfel reţinută mai uşor şi pentru o perioadă
mai lungă de timp.
Reuşita pedagogică a metodei didactice presupune transformarea acesteia dintr-o cale de cunoaştere
propusă de profesor într-o cale de învăţare realizată efectiv de preşcolar, elev, student, în cadrul instruirii
formale şi nonformale, cu deschideri spre educaţia permanentă.
Cerinţa primordială a educaţiei progresiviste, cum spune Jean Piaget, este de a asigura o metodologie
diversificată bazată pe îmbinarea activităţilor de învăţare şi de muncă independentă, cu activităţile de
cooperare, de învăţare în grup şi de muncă interdependentă.Deşi pare simplu, şi credem că ştim să comunicăm,
sunt momente în care conştientizăm faptul că a comunica în mod real este un proces complex, ce implică un
schimb eficient de informaţie. Există mai multe tipuri de comunicare: comunicarea orală, nonverbală, scrisă.
Comunicarea se defineşte ca transferul de informaţii de la un emitent la un primilor, astfel încât ambii să
înţeleagă în acelaţi fel mesajul. Prin comunicare, omul modern se analizează pe sine, îi analizează pe cei cu
care se află în interacţiune şi în ultimă instantă, poate găsi un mod propriu de investigare a lumii care-l
înconjoară. Totuşi, comunicarea eficientă este condiţionată de înţelegerea comună a mesajului, iar acest lucru
este valabil în orice situaţie ne vom afla la un moment dat.
Între comunicare şi abilitatea socială a fiecăruia dintre noi există o legătură puternică, deoarece
comunicând putem să ne exprimăm creativitatea sub diferite forme, abilităţile pe care le-am însuşit şi în cele
din urmă reuşita personală.
Studiile de diagnoză realizate asupra învăţământului românesc actual au evidenţiat intelectualismul şi
depersonalizarea ca şi caracteristici fundamentale ceea ce ne îndreptăţeşte să afirmăm că la nivelurile
procesului instructiv-educativ se pune accent pe dezvoltarea mai ales a inteligenţei verbale şi logicomatematice şi prea puţin pe cea intuitivă, relaţională, empatică, afectiv-emoţională etc.
Termenul de abilitate circumscrie ansamblul de competenţe care se actualizează în comportamente
eficiente şi care în general sunt rezultatul unei învăţări, favorizate eventual de dispoziţii şi aptitudini înnăscute.
Dacă în vorbirea curentă termenul de abilitate este sinonim cu cel de aptitudine, capacitate, sensul
operaţional se referă la activităţi dobândite, ce permit realizarea cu mare precizie, rapiditate, facilitate, eficienţă
cantitativă şi calitativă, cu un consum redus de energie nervoasă şi psihică a unor activităţi .
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În contextul educaţional se face deosebire între abilităţile de bază, ce constituie condiţiile de trecere la
achiziţii ulterioare mai complexe, abilităţile speciale, diferenţiate pentru fiecare palier de vârstă şi activitate, şi
abilităţile de nivel superior, competenţe foarte generale aplicabile în principiu unei mari diversităţi de
probleme.
Abilităţile de bază, numite altădată cele trei chei ale cunoştinţelor (cei trei R – reading, writing,
arithmetic – ai anglo-saxonilor) adică abilităţile de lectură, scriere şi calcul, îşi păstrează valoarea lor
fundamentală, dar nu mai sunt suficiente în societatea contemporană. Acestora li se adaugă astăzi în mod
justificat alfabetizarea informatică şi alfabetizarea mediatică. Datorită însemnătăţii deosebite a componentei
afective în dezvoltarea individului, mai mulţi autori susţin teza abilităţilor cognitiv-afective de bază ce reunesc:
plasticitatea mentală, curiozitatea spirituală, capacitatea de a identifica şi rezolva probleme, creativitatea,
capacitatea de a lucra în grup, capacitatea de a rezista la tensiuni, de a rezolva conflictele, de a lua decizii, de
a comunica etc.
Comunicarea, reprezintă cea mai uzuală formă de interacţiune socială.
Abilităţile de comunicare sunt importante pentru iniţierea şi menţinerea relaţiilor cu ceilalţi. Modul de
comunicare are impact atât asupra relaţiilor cotidiene cât şi asupra procesului de construcţie şi dezvoltare a
carierei. Deprinderile sociale insuficient dezvoltate sunt asociate cu performanţe academice scăzute, probleme
emoţionale şi comportamentale, dificultăţi de adaptare socială.
Eficienţa procesului de comunicare este asigurată de manifestarea următoarelor abilităţi:
• ascultare activă;
• transmiterea asertivă a mesajului;
• identitficarea surselor de conflict şi utilizarea strategiilor de rezolvare;
• utilizarea acestora în contexte de comunicare diferite.
Procesul comunicării presupune:
1. Receptarea mesajului celuilalt.
2. Transmiterea mesajului propriu.
Receptarea mesajului - condiţie a ascultării active, este un proces care presupune parcurgerea unor etape
şi anume:
> contactul vizual;
> răspunsul minimal şi al încurajării;
> concentrarea atenţiei pe ceea ce spune vorbitorul : idei şi emotii;
> evitarea judecării /interpretării a ceea ce spune celalalt;
> reflectarea sentimentelor celuilalt;
> adresarea întrebărilor;
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> evitarea întreruperii persoanei care vorbeşte, interlocutorul se simte înţeles şi ca urmare duce la
creşterea calitaţii relaţiilor interpersonale.
Transmiterea mesajului - clar, concis deoarece în unele situaţii ceea ce spunem contează mai puţin în
comparaţie cu modul în care o spunem. Pentru a înfluenţa prin comunicare trebuie să folosim un limbaj ce
antreneză inima şi mintea celuilalt.
Modalităţile de optimizare a comunicării ţine de derularea unor paşi şi anume:
Limbajul responsabilităţii - mesaje la persoana I : Eu simt... - focalizate pe ceea ce simte
persoana care comunică şi pe comportamentui interlocutorului: se previn reacţiile defensive în comunicare prin
evitarea criticii şi a evaluării. În acest caz sunt utilizate 3 componente:
- descrierea comportamentului:Atunci cand întârzii la ore...
- exprimarea propriilor emoţii:Mă enervez...
- formularea consecinţelor comportamentului:Deoarece trebuie să-mi întrerup discursul şi îmi uit ideea.
Explorarea soluţiilor alternative prin folosirea brainstormingului, identificarea avantajelor şi
dezavantajelor opţiunilor.
Exprimarea emotionala ,dezvoltarea emoţională a elevilor este decisivă pentru succesul lor în
viaţă, nu doar pentru rezultatele şcolare. Capacitatea de a recunoaşte şi de a face faţă emoţiilor duce la
performanţe mai mari la şcoală, muncă şi relaţii interpersonale.
Pentru fiecare categorie de vârstă şi tip de activitate se formează în afară de abilităţi sociale şi de
comunicare şi abilităţi speciale . Dintre acestea un rol foarte important îl au abilităţile

implicate în

comportamentul acceptat social, legat de rolurile şi statuturile sociale, dar şi comportamentul în grupurile
mici în relaţiile sociale, oficiale şi familiale.
Abilităţile sociale devin din ce în ce mai importante pentru că ele reprezintă o condiţie a reuşitelor atât
în plan profesional, cât şi personal. Oamenii de succes rezolvă problemele comune în aşa fel încât relaţia cu
cealaltă persoană să nu fie periclitată. Problemele relaţionale o dată rezolvate nu reapar în alte situaţii.
Caracteristicile personale prealabile sunt destinse şi flexibile şi nu cad prea uşor în capcanele prejudecăţilor.
Aceste persoane percep clar şi interpretează eficient comportamentul celorlalţi. Abilităţile sociale garantează
astfel eficienţa în domeniul relaţiilor interpersonale, al comunicării, al rezolvării situaţiilor conflictuale, al luării
deciziilor etc.
Importanţa dezvoltării abilităţilor sociale a dus la conturarea unor programe şi a unor metode şi tehnici
adecvate, din care am selecţionat câteva mai cunoscute:
Metodele şi tehnicile folosite sunt mai ales cele de creare a unor situaţii-problemă, prelucrate prin joc de rol,
analizate apoi şi dezbătute în grupuri mici. Se au în vedere dezvoltarea capacităţii empatice, a toleranţei şi
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înţelegerii faţă de ceilalţi şi faţă de diferenţele existente între indivizi, iar în final formarea şi consolidarea
abilităţilor de soluţionare a problemelor interpersonale.
Programul are în vedere atât trăirea care facilitează dezvoltarea personalităţii, maturizarea, cât şi
dezvoltarea capacităţii de a soluţiona problemele. Programul urmăreşte cunoaşterea de sine, conştientizarea
propriilor aptitudini şi formarea deprinderilor necesare interacţiunilor sociale şi conştientizarea de către individ
a faptului că scopurile, sentimentele şi comportamentele sunt în relaţie dinamică şi exersarea exprimării în mod
liber şi sincer a sentimentelor, scopurilor şi comportamentului.
Formarea abilităţilor sociale presupune atât învăţare socială, dar mai ales o pregătire practică adecvată.
Dacă nu se pune accentul pe abilităţi, este puţin probabil să apară o modificare semnificativă în comportament
în urma instruirii.
Imitarea modelului. Cea mai rapidă modalitate de învăţare a unui comportament se realizează prin
observarea celuilalt. Imitarea este cea mai veche şi cea mai eficientă formă de învăţare. Esenţial este să se ofere
modelul adecvat, care poate deveni un mijloc eficient şi relativ uşor în dezvoltarea abilităţilor interpersonale.
Tehnicile de învăţare şi modelare a comportamentului. Practica educativă atestă faptul că aprecierea pozitivă
a persoanei în timpul sau în urma unei acţiuni duce la reapariţia ei în comportament.
Exerciţiile sau experienţele structurate - exerciţiul structurat reprezintă „o intervenţie a conducătorului
de grup care conţine o serie de reguli şi prevederi de comportament specific“ . Efectul exerciţiului structurat
este evidenţiat în procesul de învăţare desfăşurat la cele trei niveluri ale personalităţii: afectiv, cognitiv şi
comportamental. Pentru obţinerea efectului dorit este foarte importantă discuţia din finalul exerciţiului
,prelucrarea verbală.
Tehnicile de tip brainstorming - specific tehnicilor acestora este să se aducă cât mai multe idei încă
neevaluate. Aceste tehnici pun accentul pe gândirea divergentă şi exclud critica timpurie a alternativelor găsite.
Pe lângă aportul adus la soluţionarea problemei, au un rol deosebit în crearea şi păstrarea unei atmosfere
pozitive de lucru.
Tematica programului poate varia în funcţie de numeroşi factori: baza teoretică, obiectivele propuse,
specificul grupului, pregătirea anterioară etc. Ar putea fi incluse următoarele teme principale: Cunoaştere şi
relaxare; Dezvoltarea autoaprecierii; Comunicarea; Cooperarea; Interacţiuni fete şi băieţi; Soluţionarea
constructivă a conflictelor etc.
Având în vedere atât importanţa abilităţilor sociale în realizarea personală şi profesională a individului,
cât şi noile posibilităţi este indicat să se completeze lacunele activităţii instructiv-educative cu aceste activităţi,
care reprezintă totodată şi o sursă de diversificare a metodelor educative.
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Exista studii care arată că abilităţile sociale şi de comunicare pot avea o pondere de până la 80% în
succesul profesional. Ele contează în mod deosebit pentru manageri şi antreprenori, dar sunt importante pentru
orice profesionist care vrea succes.
Şi totuşi, fiecare îşi aminteşte să fi avut un curs pe abilităţi de comunicare la şcoală? Pentru majoritatea
dintre noi, răspunsul este nu. Şi asta pentru că dincolo de anumite cercuri, importanţa acestor abilităţi, precum
şi nevoie de dezvoltare a lor nu sunt cu adevărat conştientizate. Ele reprezintă un fel de variabilă ascunsă a
succesului.
Iată câteva aspecte care fac din abilităţile profesionale un factor important al reuşitei:
Nevoia de vizibilitate – degeaba eşti un profesionist bun în domeniul tău, dacă nimeni nu ştie de tine. Ai nevoie
să te faci cunoscut, văzut şi auzit de către persoanele relevante, iar asta se face în mare parte prin activităţi de
comunicare şi relaţionare cu ceilalţi.
Nevoia de vânzare – fie că e vorba de a te prezenta convingător la un interviu, de a-ţi convinge şeful să te
implice într-un proiect sau de a convinge un potenţial client să apeleze la ceea ce tu oferi, baza constă în
abilităţile tale de a te vinde care sunt o parte importantă a abilităţilor sociale.
Nevoia de lucru în echipă – o mare parte din munca din ziua de azi implică management de proiect şi colaborare
cu alte persoane. Fiecare îşi face partea, iar integrarea părţilor creează un întreg de calitate. Doar că integrarea
înseamnă comunicare eficientă, o altă parte importantă a abilităţilor sociale.
Nevoia de încredere – decizia unei persoane de a lucra cu tine, de a apela la tine şi nu la competiţie, ţine în
mare parte de încrederea pe care o poţi oferi ca ceea ce promiţi o să şi oferi. Iar încrederea se construieşte prin
respectarea promisiunilor, dar este şi rezultatul unui mod eficient de a relaţiona cu acea persoană.
Vestea bună este că toate abilităţile sociale, de comunicare, vânzare şi relaţionare cu ceilalţi sunt
învăţabile. Ele se pot dezvolta în timp, cu practică consistentă. Vestea mai puţin bună este că aceasta cere de
obicei destul de mult timp şi efort, motiv pentru care este bine să fie începută din timp.
Unul dintre cele mai importante exerciţii pe care le putem face, este să ne analizăm propriile abilităţile
sociale. Identificăm punctele forte în această zonă şi aflăm cum le potem valorifica la maxim în ceea ce facem.
Apoi, identificăm punctele slabe, care ne sabotează succesul şi să ne ocupăm de ele
Aşa cum numeroase persoane ne pot spune din experienţa proprie, că pe masură ce abilităţile noastre
sociale evoluează, oportunităţile devin din ce în ce mai multe iar realizările, devin din ce în ce mai mari.
Copiii pot dobândi aceste abilităţi atât în familie, cât şi la şcoală. O şcoală bună nu este doar cea în care
elevii învaţă bine la cât mai multe materii, ci aceea unde ei învaţă şi să socializeze şi să se integreze uşor întro comunitate. Iar rolul profesorilor, şi mai cu seama al diriginţilor, este unul determinant. Un profesor bun este
cel care este preocupat şi de aceste aspecte din educaţia elevilor. În primul rând, trebuie să comunice el însuşi
foarte bine cu elevii, şi nu doar despre materia pe care o predă, să organizeze excursii şi activităţi extraşcolare.
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Un cadru extraşcolar de intrunire îi ajută pe copii să-şi dezvolte aceste abilităţi care le sunt de folos mai tâziu
în viaţă. În al doilea rând, profesorul ar trebui să ştie să-şi motiveze elevii, iar prin metodele de predare să
stimuleze competiţia între ei. Iar în al treilea rând, să se preocupe îndeaproape de elevii care au dificultăţi de
integrare şi socializare.
Oricât de inteligentă ar fi o persoană şi oricât de multe cunoştinte tehnice ar avea, absenţa aptitudinilor
minime de socializare îi poate afecta serios cariera. Contextul actual de pe piaţa muncii îi forţează pe angajatori
să devină tot mai pretenţioşi, aşa că trebuie să se asigure că îndeplineşte toate criteriile pentru a-şi păstra locul
de muncă sau chiar pentru a obţine o promovare.
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