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ANTIEROUL ŞI DEGRADAREA SIMBOLICĂ A REALITĂŢII LA ION CREANGĂ
Profesor Dr. Daniela CRISTIAN
Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” Tîrgu Mureş, judeţul Mureş
Rezumat: Despre Ion Creangă s-a vehiculat ideea că s-a spus totul. Cu siguranţă, osia critică s-a constituit mai demult,
de către criticii literari consacraţi, însă nuanţările, interpretările continuă să apară, oferind noi repere, noi abordări.
Acest lucru relevă personalitatea colosală a lui Ion Creangă, dar şi faptul că marele povestitor român rămâne mereu
abordabil. Sub falsa mască a simplităţii, a „ţărăniei”, Ion Creangă poate fi interpretat doar cu „dicţionarul în mână”
şi cu un pachet consistent de cunoştinţe „în spate.”
De fapt, Ion Creangă este imaginea bătrânului-înţelept, or, ştim că înţelepţii nu sunt comozi, şi cu atât mai
puţin, uşor de înţeles. Vom spune prin urmare, că Ion Creangă este bătrânul-înţelept care ne vorbeşte cu viaţă, despre
viaţă, în sens moralizator. Dar farmecul lui Ion Creangă vine şi din specificitatea sa sinusoidală, din oscilaţiile sus-jos
ori jos-sus, din pendulările aproape halucinatorii între ţărănie şi erudiţie.

În Poveştile lui Ion Creangă surprindem antieroul, reversul a ceea ce numim în mod clasic:
erou, protagonist cu reflexe atitudinale pozitive. Antieroul poate fi ţăranul negustor din Povestea
poveştilor, Moş Nichifor Coţcariul din micro-nuvela cu acelaşi nume, Ionică din Povestea lui Ionică
cel prost, Ivan Turbincă din basmul omonim, Dănilă Prepeleac şi Stan Păţitul, din poveştile cu
acelaşi nume. Anti-eroii sugerează imaginile răsturnate ale eroului care degradează simbolic
realitatea.
Astfel, în Povestea poveştilor, degradarea simbolică a realităţii este dată de trăirea cu
accente erotice a actului de cultivare a pământului. Originalitatea poveştii rezidă în tema darului
buclucaş şi tema dubiului asupra făptuitorului: Dumnezeu sau dracul, neregăsibile în repertoriile
internaţionale folclorice. Fin conturate, temele se regăsesc şi în Ivan Turbincă şi Povestea porcului.
Sorin Th. Botnaru considera că: „nu echivocul şi îndoiala cu perspectiva transcendenţei, ci forma
degradată, comună, indiferentă faţă de transcendent, trăieşte în vorbele ţăranului.”1
Dumnezeu şi diavolul sunt entităţi substituibile, interschimbabile în mintea ţăranului, având
reminiscenţe în personajul Dănilă Prepeleac sau Ivan Turbincă. Degradarea simbolică a realităţii
atinge punctul culminant atunci când „Hristos îl întreabă ce seamănă pe ogorul pe care muncea,
ţăranul răspunde cu un cuvânt care asimilează păpuşoiul organului sexual bărbătesc. Este
implicată aici o anumită echivalenţă între actul mâncării şi cel sexual.” 2 Pe acelaşi principiu al
identităţii actului mâncării cu actul sexual, nu doar la nivel simbolic ci şi funcţional, încadrăm
situaţia maicii Evlampia desăgăriţa în Moş Nichifor Coţcariul.
Botnaru a considerat că sursa poveştii este resentimentul ateu şi că ţăranul din poveste nu
este un precreştin raportat la credinţele magice, ci un fost precreştin convertit în ateu materialist,
accesul său la transcendenţă fiind nul. Înclinăm totuşi spre varianta, surprinzătoare în acest caz, a
unui Creangă zeflemitor-moralizator, povestea citită în răspăr, după ce îşi etalează făţiş desuurile,
pune pe gânduri, critică subtil pentru a corija. Spectacolul din târg, cu surprinderea târgoveţilor
urmează traseul început în Pupăza din tei, conotaţiile sunt însă altele. Botnaru conchide tranşant,
considerând că aproape toate personajele din această poveste sunt anti-eroi şi reprezintă o lume
căzută definitiv în păcatul materialismului hedonist.
Lumea este, într-adevăr, una decăzută, însă spiritul ludic moralizator al lui Creangă nu ne
oferă certitudinea definitivatului. Prin urmare, preotul va fi pedepsit pentru curiozitate şi îndeosebi
pentru tentaţia de a primi daruri din zona coruptă a umanului. Situaţia sa aminteşte de cea al lui
Adam - alungarea din Eden, divinitatea îl părăseşte. Vaca, lovită de „streche” devine simbolul
degradării sexuale, iar rugăciunile preotului nu sunt ascultate tocmai pentru că sunt superficiale,
1

Sorin Th. Botnaru, Nouă interpretare a operei lui Ion Creangă, Bucureşti, Editura Romcartexim, 1990, p. 255.
Ibidem, p. 257.

217

5

neatingând reala esenţă a lucrurilor. El „coabitează cu oamenii întinaţi în păcate grele fără să
reacţioneze împotriva păcatului, dimpotrivă, luând drept valoare ceea ce vine de la ei, cum este
cazul cutiei ce şi-a revelat imediat conţinutul.”3 Ţăranul din poveste îşi consolidează statutul de
antierou şi prin omiterea numelui de botez (nu are nume? - nu este creştin prin urmare).
Referitor la limbajul nud întrebuinţat de Ion Creangă - acesta îşi găseşte în poveştile
corozive funcţionalitatea, pe care un limbaj aluziv ar fi omis-o, afectând conţinutul de comunicat.
Aşadar, Botnaru consideră că „decăderea simbolică a realităţii, prin confuzia între actul sexual şi
instrumente erotice naturale, pe de o parte, şi toate celelalte acte şi instrumente naturale şi
artificiale ale omului, pe de altă parte, este una dintre căile de exprimare a resentimentului
gândirii atee şi materialiste, ne spune humuleşteanul.”4 O singură obiecţie adăugăm, Creangă nu a
fost ateu, nici după ce şi-a primit eticheta de „răspopit”, şi cu atât mai puţin, materialist.
De asemenea, în micro-nuvela Moş Nichifor Coţcariul, subiectul are tentă licenţioasă fără
însă a se ajunge la perversitate. Efectul de ambiguitate este susţinut de vorbirea cu subînţelesuri, pe
ocolite. „Am scris lung pentru ca nu am avut timp să scriu scurt” se lamenta şugubăţul povestitor
lui Titu Maiorescu. Moş Nichifor este un anti-erou, el nu este un harabagiu oarecare ci unul
„coţcariu”, cu chef de vorbă, pus mereu pe şotii. Ca orice bărbat aflat mai mult pe drumuri el
posedă convingerea că o va face pe Malca să rămână în pădure cu el, o noapte. Moş Nichifor îşi are
drumul său simbolic, un drum al vieţii care îl inspiră şi îl incită.
Determinantă pentru caracterul său este înclinaţia spre relaţii extraconjugale şi vizitarea
cârciumilor urmate de revenirea în viaţa familială. În definitiv, „rar se poate întâlni un text mai plin
de aluzii erotice ca acela în care Nichifor povesteşte despre acel <<oleacă de clenciu>> ce a avut
cu maica Evlampia cea atât de neobişnuită în comportamentele ei <<alimentare>>, cea care îşi
risipea cu vocea ei <<ogrinjii>> lui Moş Nichifor şi se arăta scumpă la tărâţă şi ieftină la
făină.”5
Moş Nichifor posedă şi atributul de cumătru, iar numele său „nechifăr” înseamnă un om
neteafăr, nătărău, afectat de pierderea lucidităţii datorită beţiei, sau mrejelor necuratului. Malca este
reprezentanta clasei de mijloc, fiică şi soţie de evreu, semn concret de realism. Botnaru spune că:
„unii interpreţi au văzut în păcălirea Maicăi de către Nechifor Coţcariu o subliniere artistică a
unui resentiment al autorului faţă de evrei. Dar Malca înseamnă în ebraică regină, ceea ce indică
o cu totul altă predispoziţie a autorului faţă de eroina sa decât cea resentimentală.”6 Aprecierea
celor două personaje se face prin intermediul jocului, al spaimei simulate, „el este suficient pentru
declanşarea ritualului amoros. Reuşita sa arată în ce măsură, tânăra, ce pare iniţial atât de diferită
prin date, cultural etnice şi de clasă socială de Moş Nichifor, ascunde în fond o aceeaşi formă de
umanitate.”7
În Dănilă Prepeleac, avem degradarea simbolică a realităţii, dată de contrastul între Dănilă
„cel prost” şi dracii, ce se dovedesc a fii „şi mai proşti!” Trocul dezavantajos survine în urma
incompatibilităţii între lumea reală şi lumea utopică în care trăieşte acesta. Ultimul schimb,
gânsacul dat pe o pungă goală, evidenţiază actul de experienţă din care va învăţa multe personajul.
Prin urmare, el nu este un retardat ci doar un mare neisprăvit, care confundă planurile existenţei.
Atitudinea anti-eroului o desprindem din gestul său de la finalul trocului, dezavantajos, când
„ultimele sale isprăvi, omorârea boilor şi aruncatul toporului în baltă, sunt de tipul prostiei
tradiţionale, dar Dănilă nu este un prost; el cunoaşte repercusiunile felului său de a gândi. De aici
şi decizia pe care o ia…<<să fugă … în lume, iar copiii si nevasta să-i las în ştirea Celui de Sus
>>, hotărăşte Dănilă.”8
Vorbind despre decodificarea mesajului transmis de povestitor în Povestea Poveştilor,
George Munteanu considera că „înţelegerea poveştii aşa cum se cuvine cere un nivel general de
3
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educaţie estetică spre care mai e până să se ajungă.”9 Interpretarea pertinentă a textului de către
critici ne relevă trei episoade: „primul – cel cu îngrijirea şi apoi recoltarea a ceea ce zisese, în
ciudă, un ţăran că seamăna, la întrebarea Mântuitorului – e o metaforă neaşteptată a obidei
ţărăneşti, hiperbolizarea din cale afară de năstruşnică a acesteia. Episodul al doilea, cel cu târgul
încheiat între ţăran şi cucoana cea pâşină şi spăşită, e o tot atât de năstruşnică metaforă a
făţărniciei şi meschinăriei, fără a exclude înţelegerea prea lumeştilor şi într-un fel inevitabilelor
slăbiciuni, care nu ţin socoteală de vârstă. Episodul al treilea debutează cu o repede aluzie la
lăcomia clericală şi se încheie prin scena de un grotesc enorm, pedepsitoare a râvnirilor şi
curiozităţilor inoportune ale bietului popă.”10
Eugen Todoran aduce în discuţie ideea de obscenitate care la Ion Creangă nu se transformă
în obsesie pornografică pentru că povestitorul ne etalează realităţile vieţii "<<dinăuntrul>> ei, cu
aerul << prostului>> căruia nimic nu-i scapă şi nici nu se sfieşte să spună ce vede. 11 Prin urmare,
obscenul relevă o degradare a realităţii comparativ cu idealul omului de realitate socială, „umorul
povestitorului constând tocmai în echivocul care ne scuteşte de urmărirea întâmplărilor până la
ceea ce în realitate e obscen.”12
Degradarea simbolică a realităţii şi antieroul sunt prezente şi în Povestea lui Stan Păţitul,
acolo unde dracul Chirică deşi, „nu are semnificaţia unui satan romantic, omul neânţelegându-se cu
el pentru a răsturna ordinea divină, ci doar pentru a dovedi nepotrivirea ei cu ordinea umană,”13
modifică tiparele realităţii. Un alt antierou, Ivan Turbincă, încearcă să păcălească Moartea, un dat
firesc, substituind imaginar plăcerile Iadului cu cele ale Raiului, degradând astfel simbolic
realitatea. În Povestea lui Ionică cel prost, antieroul este evident, Ionică, cel care face dovada că nu
este prost deloc, chiar sub ochii lui Vasile, uluit parcă de „norocul începătorului.”
Evident, ambiguitatea, antieroul şi degradarea simbolică sunt specifice poveştilor corozive şi
nu numai. Prezenţa lor în poveşti, la un prim nivel – şochează, însă la nivel estetic, decodificând
simbolurile, educă, moralizează.
Bibliografie:
1. Botnaru, Sorin Th., 1990, Nouă interpretare a operei lui Ion Creangă, Editura
Romcartexim, Bucureşti.
2. Creangă, Ion, 1990,.Povestea lui Ionică cel Prost şi Povestea Poveştilor, Editura Roza
Vânturilor, Bucureşti.
3. Munteanu, George, 1976, Introducere în opera lui Ion Creangă, Editura Minerva, Bucureşti.
4. Todoran, Eugen, 1965, Mihai Eminescu, Ion Creangă, Studii, Editura Facla, Timişoara.
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DRAMA AS LEARNING, AS ART AND AS AESTHETIC FORM
Profesor KONTEK Eva Otilia
Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu” Tîrgu Mureş, judeţul Mureş
“All the world’s a stage
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances,
And one man in his time plays many parts,
His acts being seven ages”
( William Shakespeare: As you like it, Act 2, scene 7)

Motto:

Rezumat: ACTIVITĂŢILE DRAMATICE CA O FORMĂ DE ÎNVĂŢARE, ARTA ŞI ESTETICA
În lucrarea mea aş dori să subliniez importanţa activităţilor dramatice în dezvoltarea abilităţilor de
comunicare, abilităţilor sociale şi estetice ale elevilor. Activităţile dramatice au fost folosite încă din vremea lui
Aristotel pentru a dezvolta abilităţile sociale, estetice si de comunicare ale elevilor.
Pentru a ilustra acest lucru am încercat sa definesc următorii termeni:drama, arta si educaţie.
Cercetătorii au ajuns la concluzia, ca aceste activităţi sunt foarte eficiente în a pregăti elevii pentru viaţa de
adult, dezvoltând creativitatea, empatia şi abilităţile de comunicare, atât de importante în lumea în care trăim. În
aceasta lucrare am încercat sa clasific activităţile dramatice care au un rol definitoriu în dezvoltarea abilităţilor
enumerate mai sus. M-am referit şi la arta ca estetică. Am încercat să definesc ce înseamnă esteticul în artă. Lucrarea
prezintă anumite tipuri de exerciţii de concentrare, deosebit de eficiente, care se pot folosi atât în clasa cât şi în afara
clasei, ajutând la învăţarea prin descoperire.
În concluzie, aş dori să menţionez faptul că, aceste activităţi sunt într-adevăr foarte eficiente şi ca profesor de
limbi străine recomand cu căldura folosirea acestora în predarea limbilor străine. Consider ca aceste activităţi sunt
foarte eficiente in predarea gramaticii, literaturii şi comunicării într-o limbă străină.

Over the last generation, many strong and valid arguments have been put forward as to the
philosophical reasons for using drama as education and there have been papers and studies pointing
out its importance and significance. In order to understand it better we have to size the differences
between the following terms: DRAMA, THEATRE and EDUCATION.
Drama: is a dramatic performance, that does not belong to either of the traditional genres of
comedy or tragedy being concerned with experience by the participants, irrespective of any function
of communication to an audience. Drama is concerned with the majority of people whereas theatre
is concerned with the minority. Drama is interested in the individuality of individuals, with the
uniqueness of each human essence.
Theatre: is a collaborative form of fine art that uses live performers, typically actors to
present the experience of a real or imagined event before alive audience in a specific place, often a
stage. The performers may communicate their experience through combinations of gesture, speech,
song, music and dance. Theatre is largely concerned with communication between actors and an
audience.
Education: is the process of facilitating learning, or the acquisition of knowledge, skills,
values, beliefs. Education takes place under the guidance of educators. Education can take place in
formal or informal settings and any experience that has a formative effect on the way one thinks,
feels or acts may be considered educational.
Individuality is also concerned with originality and deeply personal aspirations, drama
encourages originality and helps towards some fulfillment of personal aspiration and it is very
important to the full development of personality.
Researchers say that, in education, the arts are concerned with the development of intuition,
which is no less important than intellect and is part of the essence of full enrichment of life both for
those who have intellectual gifts and those who have not.
8

Education tries to prepare young people for living, rather than for a job in life, this way what
really matters is the whole person. The aim is constant, to develop people.
According to Brian Way (teacher) the thirty or forty minute lesson may be considered an
important factor in academic study, but in drama the five minute lesson can be as important as the
longer one. A few minutes active drama can do much for tired, strained and bored minds.
According to the same author drama is a way of education in the fullest sense.
He also considers that, to develop people we need to start by considering some aspects of the
basic nature of human beings, whatever practical manner we find for beginning drama, these basic
aspects of humanity are relevant.
When considering the uses of drama as part of the development of people it is necessary to
reconsider some accepted practices of general education, researchers believe that there is little
correlation between I.Q and ability to drama.
Drama as learning
Drama has been used over the course of history from the time of Aristotle, who believed that
theatre provided people a way to release emotions, right to the beginning of the progressive
movement in education, where emphasis was placed upon “doing” rather than memorizing.
According to Claudia E. Cornett and Katharine L. Smithrim there are 12 essential points that
they strongly agree to be important to consider:
1. Drama is part of the real life and prepares students to deal with life’s problems.
2. Drama engages students in creative problem –solving and decision making situations.
3. Develops verbal and non-verbal communication.
4. Drama can enhance students’ psychological well-being.
5. Develops empathy and new perspectives.
6. Builds cooperation and develops other social skills.
7. Increases concentration and comprehension through engagement.
8. Helps students consider moral issues and develop values.
9. Drama is an alternative way to assess by observing (Externalization).
10. Drama is entertaining.
11. Contributes to aesthetic development.
12. Offers a learning avenue that enhances other areas of curriculum.
Creative drama and learning
Here I am going to classify the major kinds of learning that appear to take place when
students participate in creative drama activities. We have to make a distinction between the internal
and external features of the activity.
Possible kinds of learning:
A. Acquiring or refining facts
B. Acquiring or refining skills related to external action: motor, memory, simulation
C. Acquiring or refining skill, related to the combining of internal/external-aesthetic skill. It
is very important to note that practice in this skill can lead to development of communication skills.
D. Acquiring or refining value-laden concepts
E. Acquiring or refining Social skills sometimes independent of artistic activity.
According to researchers a teacher’s top priority must be to function in category D, toward
deepening and broadening the understanding of his students in these value-laden conceptual areas.
Here is a description of dramatic activities in an order of potential significance:
1. Make- believe action where the feeling is artificial
2. Make-believe action where the process simply reinforces what the children already
feel and understand about something.
3. Make-believe action where the process clarifies what the children already feel and
understand about something.
4. Make-believe action where the process modifies what the children already feel and
understand about something.
9

Drama as art and as aesthetic experience
Through drama students learn about a number of things such as conflict and characters,
which further allows them to deepen their sensory awareness. In addition to, children also learn
how to express themselves through various teaching and learning strategies such as dialogue and
improvisation.
According to Ross M aesthetic development means aesthetic experience and understanding.
It means focusing on an object “for it’s own sake”. If it is to be aesthetic we focus on a poem,
drama, picture, symphony, dance. He thinks that any work of art is unique, individual. The poetry
and drama of Shakespeare can be considered aesthetic, acoording to the same author.
Parsons distinguishes four stages in the development of aesthetic experience, each founded
on an underlying cognitive structure, this structure consists in the way in which the aesthetic
qualities of an object are conceived. Children at the first stage speak as if these qualities lie in an
egocentrically close relation between the self and the object. At the second stage children conceive
them as residing in the satisfaction of a specific set of rules. At the third stage, account is taken of a
wide variety of possibly conflicting sets of rules and authority of judgements which lies either in
the artist’s intentions or with the individual and characteristic response. At the mature stage,
aesthetic qualities are thought of as the qualities of the object itself being in principle publicly
accessible and based on the perceptual or intentional aspects of the object. To simplify, the child to
about age seven does not distinguish between art objects and natural ones. A child to about age
eleven does not distinguish between subjective preference and aesthetic value. At the second stage,
rules are important.At the third stage, beginning at preadolescence, the approach is much more
flexible, there may be alternative sets of rules by which works may be judged. At the forth stage
there is an emergence of mature discrimination.
Further on I will present some exercises which might be helpul in teaching and learning
foreign languages.
Concentration exercises: Concentration means to hold the fullness of attention on a single
circumstance or set of circumstances, I consider these exercises very important in teaching
grammar.
Early exercises in concentration can start with the use of the five major senses: hearing,
seeing, touching, smelling and tasting. Of these, hearing is the easiest point of starting, listening is
a fully personal activity and in group work, can most easily help each person to exclude the
presence of other people.
The exercises that follow are listed in the order: listening, looking, touching, smelling,
tasting.
Before attempting them to practice with a class several points should be clearly understood.
Rules: The whole class should work at one and the same time.
The exercises should be set in very simple terms.
The atmosphere should be calm and uncritical.
A few exercises, for a short space of time, regularly brings eventual results
There is no need to associate the exercises with the idea of drama, often it is wisest
not to do so.
Listening exercises: Listen to sounds outside of the building –in the street or the playground
Listen to sounds outside of the room
Listen to sound inside the room
Become aware of your own breathing
Listen to your teacher
Each exercise requires 15-30 seconds.
Further developments: Have a class discussion on the sounds heard(Lockstep activity)
Let each person in the class discuss privately with the person next to him or her all of the
sounds heard.(Pair work)
Divide the class into pairs, one of each pair talks to the other who is reading something from
a book or paper quietly to themselves. The reader ignores the speaker and concentrates on reading.
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The reader then tells the disturber some of the detail of what they were reading, checking the
content together.
Looking exercises: Look around the room, how many different colours are there, excluding
people’s clothing? It is wise to exclude clothing in the early stages as it involves people deliberately
looking at one another.
Look at some surface close to you, a section of floor, the back of the chair in front of you,
the top of the desk and see clearly the lines, the patterns or marks in the surface.
Look at the lines on the palm of your own hand.
Look at the overall architecture of the hall or room, look in such a way that you could make
a sketch plan of it.
Look and examine in detail –one particular feature in the room.
In pairs, show and tell each other the details one has discovered.
Repeat similar exercises, in pairs, with one of each pair looking whilst the other talks about
anything they like, the person looking ignores the talker, keeping full concentration on the job in
hand.
Further developments:
In pairs, one of each pair goes through a simple sequence of movements, using only hands
and arms. The other watches carefully, than repeats the same sequence. Reverse activities.
At a later stage, use a similar exercise moving the whole body. Emphasize that the object is
not to outwit the other person, so movements should not be fast and fiddly.
Small groups, two groups, the same in number, working together, one group arranges itself
as a statue or still photograph-the other group observes the full detail and then makes itself into the
same statue or photograph. At the end create a story based on the statue or photograph.
Touch exercises: Many of the exercises concerning touch are best attempted to start with,
when the eyes are closed, often the use of sensitivity of one of the senses is increased by removing
the use of another. One might start by asking the class to be aware of the exact feeling of whatever
their fingers are resting on-it may be the desk lid, or one hand on the other, or the sleeve of a jacket,
or the material of skirt or trousers. Whatever it is, become fully aware of it through the tips of the
fingers-it is rough or smooth, warm or cold, soft or hard and so on. Discuss in pairs the different
textures and in what way they are different.
Linking the senses: To link sight and sound, sight and touch or sound and touch or a
combination of the three, becomes possible after there has been some practice at using each
individually.
For example, rub or tap a surface at the same time listening to the sound made or looking in
detail at the surface itself and being aware of the feel of the texture.
These exercises are useful both in developing the four skills, listening , speaking, reading,
writing and before every rehearsal and theatrical performance.
Improvisation: Is a play without script. Because there is no need for a script, an improvised
play does not depend on any form of skill or ability at reading, nor of learning and remembering
lines, and is thus an activity that all children of every age group and every scale of ability are able
both to enjoy and to master. The subject matter of improvised plays can be either original or derived
from any number of different sources, some directly concerned with other subjects in school.
In conclusion, I would like to add that as an English teacher, I have often been amazed at
how effective drama is to capture the attention of the students in the classroom. I consider that,
drama activities may sometimes have surprising and unexpected results both in language teaching
and in language learning, developing especially the speaking and social skills.
Bibliography:
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VRĂJITOAREA VRĂJITĂ KIVA DIN SAKUNTALA DE VASILE VOICULESCU
Profesor PUSKÁS-BAJKÓ Albina
Colegiul Naţional „Unirea” Tîrgu Mureş, judeţul Mureş
Cititorii trebuie să recunoască faptul că sunt fermecați de povestea Sakuntalei spre exemplu,
fermecați de faptul că naratorul este atât de implicat în descrierea mai multor fațete ale vrăjitoriei
practicate de Kiva, așa că este posibil să devină voyeuri un pic, așteptând, numărând cu fiecare
respirație scuipăturile babei vrăjitoare. Mâna ei aspră închide pleoapele tânărului iubăreț care are
nevoie de un tratament pentru inima lui suferindă, cu cealaltă mână îi mângâie părul, atingându-i
gâtul. Recepția sinestezică din partea cititorului de acest act de magie face acest lucru un farmec
adevărat. Stilul autorului convinge cu adevărat. Auzim într-adevăr murmurul incantației, vom crede
în suflarea pe obraji de trei ori, în scuipături ca de pisici negre supărate, simțim respirația vrăjitoarei
pe fața noastră. Acesta este motivul pentru care aceste două vrăjitoare sunt pline de viață, de aceea
băiatul iubit va iubi cu și mai multă pasiune, el este ajutat de vrăjitorie pentru a vedea și simți
adevărata forța de atracție. Vrăjitoarele sunt figuri-cheie deoarece cu apariția lor, am pășit într-un
tărâm fantastic al realității halucinatorii. Se pune întrebarea: este magia ei simplă este dexteritate
sau o artă?
Kiva este inițiatoarea iubirii pentru narator, „cu compartimentul farmecelor și al magiei”14
prezentându-i un potențial avatar al frumuseții magice: Kiva, îndrăgostită de Dionis, îi prezintă
alter-egoului lui Dionis (naratorul), un avatar mai tânăr și mai atractiv al ei: Sakuntala. Apariția
extraordinar de frumoasei avataruri este pregătită cu grijă prin aluzii pline de erotism în alte
reprezentări ale atracției erotice. Înainte ca naratorul anonim să o întâlnească pe frumusețea exotică
mult așteptată, el va fi expus la tot felul de viziuni carnale feerice: Sakuntala este totuși cea care
devine singura deținătoare a eternului feminin care poate dezlănțui o iubire nemărginită în inima
oricărui bărbat, în orice moment. O țigancă de o frumusețe uluitoare, feminitatea ei exacerbată îl
face pe orice privitor să își piardă simțul realității. Inocența ei în combinație cu senzualitatea ei,
bazată pe mitul Shakuntalei indiene, o transformă într-o ființă care emană o vrajă imposibil de
definit, cauzând reverii erotice pentru tânărul narator. El se abandonează într-o voluptate imaginată,
atingând paroxismul delirului amoros chiar înainte ca ea să aibă șansa să reacționeze.
Kiva, deși nu se aseamănă cu celelalte vrăjitoare bătrâne din alte ficțiuni stereotipice, își
practică magia necontenit, nimeni nu are șansa să îi scape, cu excepția celui pe care îl iubește:
Dionis. Dragostea ei pentru Dionis o împinge să îl asculte în absolut tot, chiar și în punerea în scenă
a poveștii iluzorice de dragoste a naratorului vulnerabil și naiv folosit de vărul său. Kiva este
portretizată în termeni tipici pentru lumea animalelor, fiind descrisă ca o cățea, aici cuvântul
desemnând loialitatea ei oarbă față de stăpânul inimii sale, Dionis. Îl urmărește peste tot, nefiind
deranjată de noul vizitator și de privirile lui curioase, chiar indiscrete: „După noi s-a luat, ca o cățea
greoaie, lăbărțată de prea mult fătat, cu țâțe fleșcăite atârnând aproape de pământ, Kiva, vrăjitoarea
lăii. Și aici eram dezamăgit. Ea dezmințea tipul clasic de babă încovrigată pe picioare sfrijite ca
fusele.... Mă așteptam la un chip de smochină neagră, ponosită, din zbârciturile căreia să iasă lama
unui cosor coclit și să frigă doi ochi răutăcioși de viperă, fără pleoape. Kiva, dimpotrivă, era o
baldâră groasă, butucănoasă, cârnă, cu fața rotundă slinoasă și pătată ca o lună mâncată de
vârcolaci, dar cu o expresie de bunăvoință și înțelegere omenească. De pe șoldurile revărsate ca
niște perne în lături, de pe târna umflată a pântecului bărdăhănos și pe fundul de baniță al târtiței,
fustele, urcate ca pe niște coviltire, cădeau în cascadă peste picioarele umflate, și, curios, părul
frumos pieptănat, cu cărare în mijloc, bătea în roșu. Tip de codoașă!”15 Dionis o prezintă pe Kiva
ca pe o ghicitoare care este un instrument pasiv în mâna destinului, introducându-ne cu ușurință în
14
15
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„sfera mitului”16 dar și o vrăjitoare care este capabilă de mult mai multe decât lasă să se creadă
despre ea. Cu ochii mari care se holbează la pacientul său și mâinile delicate arată că în tinerețe
trebuia să fi fost atrăgătoare. Puterile ei sunt supranaturale, capacitățile ei uluitoare: „Numai ochii o
dau de gol. Ochi rotunzi de bufniță care scrutează umbrele și văd în beznă...Iar mâinile mici, cu
degete delicate și nervoase, îi destăinuiau toate iscusințele”.17 Este interesant de notat cum țigăncile
tinere din bazar se descriau ca niște ființe animalice, fiecare aducând a un animal aparte; portretul
fizic al Kivei însă reunește mai multe animale, chiar monștri în portretul ei izbitor, cățeaua (cățea
greoaie, lăbărțată de prea mult fătat), vipera (doi ochi de viperă), bufnița (ochi rotunzi de bufniță),
vârcolacul (cu fața pătată ca o lună mâncată de vârcolaci). Kiva pare să reunească simbolistica
animală a unei picturi baroce, un trop vrăjitoresc zoologic în această reprezentare: o cățea bătrână,
cu ochi de viperă sau de bufniță și cu fața ca de lună mâncată de vârcolaci. Pe când câinele este
recunoscut ca simbolul loialității, cățeaua simbolizează promiscuitatea și laxitatea morală, asocierea
ei cu femei fiind alegoria „femeii desfrânate,”18 vipera este faimoasă din Biblie pentru simbolizarea
înșelăciunii și manipulării; bufnița este asociată cu noaptea și misterele întunericului, dar și cu
înțelepciunea dobândită de-a lungul vieții; vârcolacul sau lupul, demonizat la fel ca vrăjitoarea, este
simbolul răutății înnăscute, persecutat de-a lungul istoriei, într-o vânătoare motivată de legende, în
mod similar cu vânătoarea de vrăjitoare a Inchiziției. Modalitatea teriomorfă de zugrăvire a
vrăjitoarei țigănci are semnificații psihologice în țesătura poveștii fantastice Sakuntala. Bătrâna
vrăjitoare, cu toate că este umanizată prin vulnerabila sa iubire pentru Dionis, arată calitățile
supranaturale ale vrăjitoarelor, manifestă și o dimensiune subumană, animalică în înfățișare. O
combinație a supranaturalului și a animalicului, Kiva „se încadrează în teriomorfismul zeilor și al
demonilor și are aceeași semnificație psihologică. Întruchiparea animală arată că funcțiile și
conținuturile respective se află încă în domeniul extrauman, pe de o parte, și la animalicul subuman,
pe de altă parte.”19
Când situația o cere, Kiva poate să se poarte mieros și drăgăstos, de exemplu, când are
scopul de a-l manipula pe naratorul confuz cu povești despre Sakuntala-Rada. Se prezintă în postura
mamei-surogat a fetei rămase orfană, îl descântă pe bolnavul de dragoste și îl primește în cortul ei.
Până și frumusețea fetei i se datorează, în povestea ei despre copilăria Sakuntalei. La întrebarea
băiatului, ea răspunde că frumusețea fetei este originară în vrăjile ei necesare din cauză că fusese
prea slabă când a ajuns în șatră. Mai mult, ea se pricepe la interpretarea viselor, tălmăcindu-le
pentru cei care vin la ea - în felul acesta ea le controlează și viața subconștientă, ca o mamă a
tuturor țiganilor din șatră. Când dispare ursulețul din cort, nici măcar farmecele ei nu ajută n găsirea
hoților. Ea îi păcălește pe toți cei din jurul ei ca să-și îndeplinească visul, dar până la urmă trebuie
să înțeleagă că Dionis nu este interesat de ea, acesta nici nu se uită la ea în momentul plecării lui
triste. „Nu mai încăpea îndoială; Kiva arsese. Dar cum? Nimeni nu-și da seama. Toți ajunseră la
încheierea că țiganca urcase beată să ție calea lui Dionis, adormise cu țigara aprinsă și cortul luase
foc. Nu era altă explicație. Eu am tăcut. Știam însă adevărul. Kiva prea iubise mult pe Dionis ca să-i
îndure plecarea. Pentru el trădase tabăra, mințise pe Stanciu, vânduse pe Rada. De dragul lui se
făcuse unealtă și din vrăjitoare ajunsese vrăjită. Odată cu Rada cădea și ea (...) Atunci a intrat în cort
și și-a dat foc singură. Ca o vădană din India. Pe rugul alcătuit din patul lui Dionis.”20
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PACTUL AUTOBIOGRAFIC ÎN ROMANUL „DEȘERTUL PENTRU TOTDEAUNA”
DE OCTAVIAN PALER
Profesor drd. Judit Mária SZÖVÉRFI,
Liceul Vocațional Reformat, Tîrgu Mureș, județul Mureș
Rezumat: În această lucrare se urmărește prezentarea pactului autobiografic definit de naratologi, care la Octavian
Paler este dominat de pactul istoric și cel moral, în concepția lui Eugen Simion. Romanul autobiografic Deșertul
pentru totdeauna se înscrie în linia confesiunii, ca și romanul Viața ca o coridă și Autoportret într-o oglindă spartă,
astfel confesiunea devine o meditație despre viață, în termenii unor confruntări permanente pentru a se autodefini, cel
care are statut de confesor, pentru ca în final să se creioneze imaginea unui model de viață. Autoficțiunea, apelarea la
mituri, mărturisirea, confesiunea, reconstituirea trecutului sunt unele dintre modalitățile prin care autorul realizează
acest roman specific atât din punct de vedere tematic cât și ca mod de realizare pentru autor.

Rolul literaturii în viziunea omului modern este unul pentru literatura de confesiune,
deoarece credibilitatea este mult mai accentuat căutată, în operele literare, decât ficțiunea sau
autenticitatea. Faptele biografice prezente oferă lectorului o apropiere de autorul scrierii și
omniprezența autorului, prin creație, îi oferă un sprijin cititorului. Astfel, memoriile, jurnalul,
corespondențele, autobiografiile și în genere scrierile biografice sunt cele mai actuale pentru
lectorul contemporan.
Pentru teoreticienii literaturii, pare inoperantă clasificarea literaturii, deoarece scriitorul
doreşte să lărgească „frontierele literaturii de frontieră”21. Aceasta poate fi un alt cod de a percepe
literatura sau o nouă formulă a esteticului, despre care un alt teoretician afirmă că „genurile trăiesc,
se dezvoltă și se «dezmembrează»”22. În primul rând, scrierile autobiografice conțin tehnica fluxului
conștiinței, se creează literatură intimă, unde cel mai important aspect devine sinceritatea și
principalul mod de realizare va fi introspecția, „Singura introspecție posibilă este în sine – totul va
fi biografie fiindcă acesta e singurul etalon cu care știe măsura ceea ce a experimentat direct”23.
O altă caracteristică a literaturii autobiografice este confesiunea scriitorului, mărturisirea,
gândurile și sentimentele expuse în mod direct, prin urmare experiențele, stările mentale și sufletești
apar ca derularea, substanța epică a scrierii. Astfel opera devine o oglindire a personalității celui
care scrie, transformându-se în psihologul scriitorului, creându-se identități suplimentare, deoarece
oglinda reflectă eul, dar imaginea reflectată poate fi alta. Scrierea capătă funcție autoreferențială
tocmai din cauza autoconsiderării și justețea aprecierii de sine, dezvăluindu-se mărcile identității
prin caracterul confesiv al personalității pe cale de a se naște, reflectându-l în propria subiectivitate.
Astfel poate interveni imaginarul mitologic al personajului Narcis, atât de des discutat de Octavian
Paler.
Esența autobiografiei constituie pactul de identitate, despre care Philippe Lejeune vorbește
în termenii de pactul autobiografic, el consideră că autobiografia poate fi definită având în vedere
unele elemente din diverse categorii: forma limbajului, subiectul tratat, situația autorului și poziția
naratorului, contactul de identitate sau pactul autobiografic24.
În acest studiu vom aborda unul dintre romanele autobiografic ale lui Octavian Paler,
Deșertul pentru totdeauna, apărut în anul 2001. Această scriere debutează cu un moto semnificativ,
care rezumă una dintre ideile centrale ale operei, „Nu știu pentru cine scriu, dar/ știu de ce scriu.
Scriu ca să/ mă justific. În ochii cui? Am/ spus-o deja, dar înfrunt ridicolul de a mai spune-o dată:/
în ochii copilului care am fost”25.
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Acest moto este urmat de câteva lămuriri, observații scrise de autorul operei pentru ca
lectorul să fie contextualizat în operă, și să i se ofere amănuntele necesare despre confesorulpersonaj al operei. Octavian Paler, avea scopul, de a realiza un roman fiind ispitit de replica
trândavului Sybaris; un Asybaris „apropare «metafizic», un praf adus de vânt dintr-un deșert
misterios, și visând o mare, unde ar fi fost aruncat – se zice – cenușa zeilor morți”26. Dar scopul
inițial de a realiza această operă ficțională se spulberă prin acel infarct, din cauza căruia patru luni
trăiește în repaus, pentru a se recupera, iar în final, se pregătește în Italia pentru o intervenție
chirurgicală, renunțând la roman, transformând ficțiunea într-o realitate paralelă, parcă praful din
Asybaris s-ar amesteca cu probleme eului auctorial.
Tot în aceste lămuriri, considerate un prolog, Octavian Paler ne dezvăluie structura
compozițională a operei care urmează, printr-o confesiune:
„Sunt aproape convins acum că omul are, de fapt, trei vieți relativ distincte. Una
publică, Alta, particulară. Și alta pe care – în lipsa unei formule mai bune – aș numi-o
«secretă». Prin viața secretă înțelegând nu ceea ce ascundem de ceilalți, din pudoare sau din
interes, ci acea parte din noi asupra căreia nu avem nici un control – cum ar fi obsesiile,
fantasmele, visele, subconștientul – și unde nu ne putem minți. În viața publică și în viața
particulară, am găsit o soluție defensivă, fie și rea. Dar, dacă împotriva pericolelor din afară
te poți apăra lipindu-te cu spatele de un zid, cum s-o faci împotriva primejdiilor dinăuntru?
Aici n-am găsit nici un răspuns. Tot ce pot să spun despre această „viață de dincolo de
oglindă” e că reprezintă imaginea mea cea mai fidelă, azi”27
Această mărturisire, oferă o imagine de ansamblu, asupra raportării autorului la ipostazele
vieții, și la modul lui de a percepe propriul destin. Cea mai fidelă imagine, despre scriitorul
Octavian Paler, poate găsi lectorul descifrând obsesiile identitare - lumea ficțională din opere visele și toate acestea cum se reflectă la nivelul subconștientului print-o posibilă psihanaliză. Opera
lui Octavian Paler, reprezintă o meditație asupra temelor existențiale, raportarea realității istorice la
o realitate interioară, sau mitologică, autocunoașterea prin dezvăluirile ficționale, la nivelul operelor
sau chiar autoficțiunea.
Cele trei vieți distincte alcătuiesc acea lume a individului prin care se autodefinește, viața
particulară constă în lumea lui privată în care oferă cititorului doar amănunte din copilărie, anii
adolescenței şi despre, cele din timpul studenției. Aceste evenimente îl marchează, îl formează,
fiind definitorii pentru Octavian Paler. Viața publică, este al omului din editorialele publicate, în
cele două perioade istorice trăite, emisiunile televizate, interviurile oferite constituie aspecte ale
vieții omului media. Cea mai fidelă imagine este cea care reiese din viața secretă, care constă în
obsesiile identitare, fantasmele, visele și subconștientul scriitorului. Această lume interioară,
enigmatică se poate descifra, doar cu ajutorul identificării suprapunerii personalității versatile ale
eului scriitoricesc. Lectorul, poate identifica, această latură secretă a individualității autorului prin
metoda decojirii, adică a dezvăluirii identității prin grila de lectura a descifrării treptate. Această
grilă ne aduce aminte de cartea lui Günter Grass, Decojind ceapa, unde sunt aduse la lumină
identitățile scriitorului, prin decojirea straturilor suprapuse ale memoriei, care sunt asociate, cu
straturile de ceapă. Această analogie este valabilă şi în cazul acestei opere autobiografice ale lui
Octavian Paler, unde ne oferă amănunte despre lumile lui secrete, adică despre visele lui, despre
obsesiile identitare și anumite elemente din traseul interior al eului. Totuși aceste obsesii identitare,
vise sau chiar elemente ale subconștientului nu pot fi decojite, înțelese, fără a fi așezate în contextul
operei în întregime. Fiecare operă a lui Octavian Paler face parte dintr-un tot unitar, fără de care nu
se poate recepta individual o operă, doar dacă nu avem necesitatea de a intra în această lume
secretă, care va oglindi adevărata personalitate a scriitorului.
În această operă putem identifica elementul autobiografic, prin prezentarea pe parcurs de
patru luni, din mai până în august, a analizelor biografice și a cunoașterii de sine prin confesiune,
analiză, autoanaliză, autodefinire și raportare la personajul ficțional creat de însuși autorul însetat de
26
27

Ibidem, p. 7.
Ibidem, pp. 7-8.
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literatură. Elementele vieții din biografia autorului sunt amănunțit dezvăluite de la vârsta de copil
mic până la anii studenției și câteva evenimente din viața actuală. Astfel cele trei lumi paralele care
se prezintă sub forma unui jurnal sunt: primul al confesiunii în care autorul prezintă aspectele vieții
sale, trecut printr-o experiență cutremurătoare, cea a unui infarct, al doilea care rememorează și
revalorifică amintirile din copilărie și tinerețe, iar al treilea care prezintă lumea fictivă a
Asybarisului.
Criticul Daniel Cristea Enache susține existența celor trei planuri , considerând că „Primul
este cel al prezentului, lovit și «dilatat» de un infarct suferit de autorul-personaj. […] «Acțiunea»
(mai bine zis: inactivitatea contemplativă) e cuprinsă între lunile mai și august (când protagonistul
pleacă spre Italia pentru o intervenție chirurgicală, punând implicit capăt cărții). Al doilea plan,
intercalat în primul, este cel al rememorării trecutului biografic îndepărtat: anii copilăriei în Lisa,
apoi cei ai liceului la București. În fine, cel mai puțin pregnant estetic este planul unei construcții
epice o schiță de roman oscilând între utopie și distopie. Asybarisul înecat într-un praf deșertic adus
de vânt, nu se știe de unde, e o contrapondere imagistică (și, bănuiesc, simbolică) la opulenttrândavul Sybaris antic; însă dialogurile personajelor imaginate, deși de o anume cursivitate, capătă
un sens mai mult prin eșecul lor de a construi ceva”28.
Experiența infarctului oferă acestei opere o nouă perspectivă, lectorul citind opera are
impresia că personajul-narator se destăinuie în continuu scoate în evidență defectele sale în viziunea
unui individ care nu mai are nimic de pierdut. Parcă această sinceritate ar fi una exagerată a omului
care simte că în orice moment ar putea muri, iar înainte mai are ceva de dezvăluit. Tragismul
prezentului incert dezvăluie simbolistica ușii și a zidului din povestea de viață, care este o sumă a
regăsirii, o meditație asupra temelor existențiale, prin asumarea biograficului. Acest prezent dureros
este învăluit în oniric, prin redarea unor vise în care se prezintă situații limite. Astfel, în vis zidul
semnifică destinul, de care nu poate scăpa, te lovești de zid și nu poți merge mai departe în spațiul
real, intervin apele oglinzi, dar parcă și aceasta se pietrificaseră, „Într-una din nopțile mai degrabă
albe, ale verii din această carte, am avut un vis straniu. Mă aflam dinaintea unei oglinzi care se
pietrifica sub ochii mei. Uimit, am văzut-o transformându-se în zid. Ulterior, n-am mai simțit
nevoia să caut alt răspuns în privința destinului. Nu poți fugi de tine însuți nici măcar când o vrei cu
tot dinadinsul. Sau mai ales atunci”29. Sensurile acestui gest de auto-oglindire este „apanajul ființei
trecute prin vămile cunoașterii de sine”30.
Ca soluție existențială pentru a se abandona și a uita de zid, este amintirea, evocarea
trecutului, a amintirilor, nu neapărat cu scopul de a scrie o biografie, ci cu scopul de a se regăsi.
Infarctul i-a cauzat acel șoc, în care avea impresia, că oricând se poate întâlni cu moartea, astfel se
refugiază în meditație, în analiza aspectelor biografice din trecut. Aspectul care ține de meditație
„(orice jurnal meditează asupra trecutului, analizând, fie și inconștient, impactul timpului asupra
existenței) se leagă indestructibil de obsesia morții. De altminteri, această relație a inspirat o
întreagă simbolistică. Interdeterminarea viață-moarte e, prin reflexie în literatura confesivă, un pact
al adâncimilor care comunică prin semne” 31 , astfel frica de moarte este prezent și la nivelul
conștient și inconștient al operei autorului. Prin prezența sinuciderii se abordează tema morții, iar
suntem în cunoștință de cauză că Octavian Paler în tinerețe era preocupat de această temă, chiar a
inițiat să realizeze o carte despre sinucideri,
„Când eram tânăr, începusem, o «istorie a sinuciderilor» pe care am abandonat-o.
Mi-ar plăcea s-o pot relua acum. Aș putea vorbi despre una dintre cele mai delicate
probleme (singura cu adevărat importantă, zicea Camus, dar cred că exagera), […] În fond,
de ce mă întorc mereu la teama că sunt aproape de capătul drumului? N-am nicio încredere
în motivele care mi se par evidente. Motivul evident acum ar fi infarctul. Eram convins că o
28

Daniel Cristea-Enache, „O întâlnire fericită”, în revista Adevărul literar și artistic, anul X, nr. 587, 2 octombrie 2001,
p. 5.
29
Octavian Paler, Deșertul pentru totdeauna, Editura Albatros, București, 2001, coperta volumului.
30
Diana Câmpan, „Octavian Paler, specialist în paradise pierdute?..., în revista Viața românească, Anul XCIX, nr. 1112, noiembrie-decembrie, 2004, p. 205.
31
Mircea Mihăieș, Cărțile crude. Jurnalul intim și sinuciderea, ediția a II-a revăzută, Editura Polirom, Iași, 2005, p. 16.
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boală gravă te ajută să vezi esențialul și fiindcă nu pot spune în această clipă ce anume e
esențial pentru mine mă simt derutat. […] Adevărul e că nu găsesc în mine nici nepăsarea,
nici puterea de a privi moartea ca pe un sfârșit firesc. Și, probabil, tocmai pasiunea cu care
am iubit viața m-a adus în situația asta”32.
În această operă autorul își asumă destinul, ca fiind o sumă de eșecuri depășite prin
meditație, idee prin care se apropie de Malraux, pentru care destinul e o experiență transformată în
conștiință. În această existență, la Octavian Paler, are un rol aparte simbolistica deșertului, care este
un simbol al singurătății, al incertitudinii existențiale. Din moment ce elementele biografice capătă
o semnificație aparte, ficțiunea nu-și mai are loc decât la nivelul amintirilor, iar la nivelul
experiențelor trăite de autor, împărtășirea oferă adevărate lecții de viață. Reflectarea apare prin
oglindă, doar că nu mai avem conotațiile mitice ale lui Narcis, ci devine un instrument al
fragmentării memoriei, „mă obligă să admit că memoria mea seamănă acum cu o oglindă spartă,
care-mi restituie numai frânturi de viață”33.
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METODE MODERNE UTILIZATE ÎN PREDAREA GEOGRAFIEI
Profesor Diana Greta CÎMPEAN
Liceul Tehnologic „Avram Iancu”, Tîrgu Mureş, judeţul Mureş
Rezumat: Eficiența pedagogică, desfășurarea procesului instructiv educativ și finalitatea acestuia depind de metodele
alese de cadrul didactic, acestea constituind în esență căile, modalitățile, procedeele, tehnicile și mijloacele utilizate în
desfășurarea activității didactice. Misiunea profesorului nu este ușoară, el este un element al schimbării care printr-un
limbaj accesibil traduce datele științifice înlesnind însușirea lor de către elevi în cadrul procesului de învăţământ.
Învățarea activă presupune un proces de învățare bazat pe interesele, nivelul de înțelegere, de dezvoltare al elevilor și
determină comportamente ce denotă participarea activă a elevilor, stimulează gândirea creativă, determină învățarea
aplicată, când se aplică o strategie de învățare și construirea cunoștințelor de către elevi.

Preocupările pentru formarea individului au reprezentat dintotdeauna un obiectiv, o
necesitate de prim rang. Ernest Louis spunea că”cel mai bun educator este acela care cunoaște mai
bine vremea în care trăiește, care percepe cu finețe marile trăsături caracteristice ale vieții
contemporane”. Cei patru piloni ai educației secolului XXI sunt: ”a învăța să cunoști”,”a învăța să
faci”,”a învăța să fii”, ”a învăța să conviețuiești”. Învățarea activă presupune un proces de învățare
bazat pe interesele, nivelul de înțelegere, de dezvoltare al elevilor și determină comportamente ce
denotă participarea activă a elevilor,stimulează gândirea creativă când elevul sugerează, propune;
presupune o învățare aplicată când se aplică o strategie de învățare și construirea cunoștințelor de
către elevi. Învățarea trebuie să devină un proiect personal al elevului asistat de cadrul didactic ca
organizator, manager al acțiunii de învățare. În etapa de evocare, de reactualizare a cunoştinţelor
anterioare, se pot utiliza diferite metode: brainstorming-ul, ciorchinele, lanţul ideilor, copacul ideilor,
Gândiţi – Lucraţi în perechi – Comunicaţi.
Copacul ideilor

COSMICE

TECTONICE

BIOLOGICE

CLIMATICE

ECOLOGICE

GEOMORFOLOGICE

OCEANOGRAFICE

HAZARDURI
NATURALE

HIDROLOGICE

Copacul ideilor este un organizator grafic în care cuvântul cheie este notat într-un chenar la baza
fișei, de la care se ramifică mulțimea cunoștințelor legate de cuvântul cheie, ideile putând fi notate
individual sau în grup.
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Brainstormingul reprezintă formularea cât mai multor idei legate de un cuvânt cheie, avantajele
metodei fiind participarea activă a tuturor elevilor, dezvoltarea creativității, a capacității de a analiza, de a
lua decizii, de a exersa, dezvoltarea relațiilor interpersonale, valorificarea ideilor, exprimarea personalității.
Strategiile şi tehnicile bazate pe studiu individual şi scriere sunt: schemele logice, planul de idei,
conspectul, referatul, eseul care ajută la dezvoltarea autonomiei elevilor, în utilizarea eficientă a resurselor
materiale, în dozarea şi valorificarea resurselor de timp.
Strategiile şi tehnicile bazate pe discuţie, în grupuri mici sau în perechi: Lecturaţi – Rezumaţi în
perechi, Tehnica Mozaic, Cubul, Discuția Dirijată, Rezumaţi - Lucraţi în perechi – Comunicaţi, Lectura în
perechi – Rezumatul în perechi, dezvoltă relaţii pozitive între elevi, amplifică spiritul de echipă, dezvoltă
capacitatea de evaluare prin compararea cunoştinţelor şi competenţelor, dezvoltă abilităţile de comunicare.
Tehnica Mozaic(Johnson, Johnson&Hulubec, 1993, Kagan, 1992) vizează învățarea prin
cooperare, pe grupuri mai mici și cuprinde mai multe etape precum: constituirea grupurilor când elevii sunt
împărțiți în grupuri, fiecare grup primind un text cu subiect geografic, activitatea în grupurile cooperative
când un expert din fiecare grup prezintă întregii clase ideile importante din text. Avantajele metodei constau
în stimularea încrederii, dezvoltarea gândirii logice descifrarea mesajului în mod individual de către elevi,
organizarea ideilor, prezentarea acestora într-o formă accesibilă, colaborarea între toți elevii.
Tehnicile și strategiile bazate pe argumentare şi dezbatere sunt: Argumente– Contraargumente,
Controversa constructivă, Argumente pe cartonaşe, Linia valorilor, Tabelul T, care promovează învățarea
prin acțiune și reflecție, se pot integra în orice moment al lecției, elevii dobândind cunoștințe prin efort
propriu. Dezbaterea necesită un timp mai îndelungat de pregătire din partea elevilor și profesorului, necesită
stăpânirea tehnicilor de comunicare verbală, de argumentare și contraargumentare.
Tabelul T reprezintă o tehnică în care pe baza cunoștințelor anterioare elevii aduc argumente pro și
contra în legătură cu un subiect geografic. Se comunică sarcina de lucru,elevii lucrează în perechi,
lecturează un text referitor la subiectul dat și notează argumentele în tabel, apoi comunică profesorului câte
un argument care va fi notat pe tablă. Spre exemplu:
Argumente pentru urbanizare

Dezvoltare economică și urbană

Argumente împotriva urbanizării

Intensificarea poluării

Strategiile şi tehnicile bazate pe investigaţie şi rezolvarea situaţiilor-problemă sunt studiul de
caz, ancheta, ca metode de cunoaștere complexă, interdisciplinară, folosite în scopul identificării cauzelor
care determină un anumit fenomen, investigaţia, experimentul definit ca o provocare intenționată a
manifestării fenomenelor, concomitent cu variația condițiilor de manifestare sau ca metodă de verificare a
ipotezelor, interviul, proiectul prin care elevii cercetează singuri problemele desprinse din realitate.
În etapa de reflecţie şi analiză critică, elevii pot compara, stabilind deosebiri și asemănări,
realizând conexiuni între vechile și noile, iar cele mai utilizate tehnici de reflecţie sunt: eseul de cinci
minute, eseul de zece minute, eseul cu argumente pro şi contra, sintetizarea, diagrama Venn, bula dublă,
copacul ideilor, cubul.
Eseul de zece minute (Temple, 2001) se utilizează după lecturarea de către elevi a unui text sau în
urma unei discuții, este un eseu nestructurat oferind informații despre ceea ce au reținut elevii și despre ceea
ce nu au reținut în urma lecturii. Etapele vizează comunicarea sarcinii de lucru de a scrie timp de zece
minute despre un anumit subiect geografic discutat sau citit; etapa de activitate individuală și etapa de
activitate frontală când se prezintă eseul scris.
Diagrama Venn(Steele, Meredith, Temple, 1998) se utilizează pentru evocarea unor cunoștințe,
pentru restructurarea cunoștințelor în etapa de realizare a sensului sau de reflecție și presupune desemnarea
a două cercuri pe tablă sau pe fișe, cercuri care se intersectează. În spațiul de reuniune a cercurilor se
notează asemănările dintre două fenomene, procese geografice, iar cele două spații rămase pentru
elementele caracteristice fenomenelor, elemente care le deosebesc. Se poate aplica și în etapa de reflecție
stabilind asemănări și deosebiri, de exemplu între două tipuri genetice de relief.
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Diagrama Venn:
DEOSEBIRI-MEDIUL
TEMPERAT OCEANIC

PRECIPITAȚII
BOGATE TOT ANUL
MAI INTENSE
IARNA
PE FAȚADELE
OCEANICE ALE
EUROPEI,ASIEI,
AMERICII ȘI ÎN
NOUA ZEELANDĂ

ASEMĂNĂRI

LATITUDINEA
CLIMAT
TEMPERAT

PĂDURI DE
FOIOASE

DEOSEBIRI MEDIUL
TEMPERAT
CONTINENTAL

VERI CALDE,
IERNI RECI
ESTULEUROPEI,A
SIA CENTRALĂ,
ARGENTINA,
AMERICA DE
NORD, SUDUL
AFRICII
VEGETAȚIE DE
STEPĂ ȘI
SILVOSTEPĂ

Metoda ”Știu - Vreau să știu - Am învățat”, model de predare realizat de Donna M.Ogle în
1986 pornește de la premisa că informațiile anterioare ale elevilor trebuie luate în considerare când
se predau informații noi. Metoda constă în completarea unei fișe de lucru prin activități de grup sau
individual. Etapa Ştiu implică accesarea cunoștințelor anterioare, etapa Vreau să știu presupune
formularea unor întrebări cu rol de a orienta și personaliza actul lecturii, etapa Am învățat se
realizează în scris de către elevi după ce conținutul lecției a fost predat.
ȘTIU

VREAU SĂ ȘTIU

AM ÎNVĂȚAT

Învăţarea activă presupune implicare şi participare conştientă în procesul de construire a
cunoştinţelor, iar instrumentele învăţării eficiente sunt gândirea critică şi strategiile metacognitive.
Metodele interactive promovează interacțiunea participanților conducând la o învățare activă cu
rezultate evidente.
STRATEGII DIDACTICE UTILIZATE ÎN PREDAREA - ÎNVĂŢAREA GEOGRAFIEI
Geografia se distinge prin valențele sale formativ-instructiv-educative, contribuind la
formarea personalității elevilor. În funcţie de competenţa profesorului, punerea în practică a
tehnicilor și strategiilor în lecţiile de geografie se poate realiza în mod creativ, prin utilizarea unor
strategii, metode şi tehnici variate, în funcţie de scopurile vizate şi de conţinuturile utilizate.
Indiferent de modelul de structurare a lecţiei utilizat, pentru a se produce o învăţare de calitate,
profesorul trebuie să fie preocupat permanent de procesarea cunoştinţelor. Învățarea activă
presupune un proces de învățare bazat pe interesele, nivelul de înțelegere, de dezvoltare al elevilor
și determină comportamente ce denotă participarea activă a elevilor,stimulează gândirea creativă
când elevul sugerează, propune și presupune de asemenea o învățare aplicată, când se aplică o
strategie de învățare și construirea cunoștințelor de către elevi.
Bibliografie:
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DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII PRIN JOCURI DIDACTICE GEOGRAFICE
Profesor HINTS Andrea
Şcoala Gimnazială „George Coşbuc” Tîrgu Mureş, judeţul Mureş
Rezumat: Educarea elevului cu spirit de independenţă, cu gândire creatoare se realizează prin activităţi care dezvoltă
procesele gândirii, capacităţile creatoare, întreaga personalitate a individului.
Integrarea jocurilor didactice şi a diferitelor forme de activităţi cu caracter interactiv în structura lecţiilor este
benefică pentru elevi la orice vârstă, deoarece îi motivează să se implice voluntar şi cu plăcere în activitate, îi
activează cognitiv, afectiv şi psihomotoriu, le dezvoltă gândirea logică şi creatoare, spiritul de iniţiativă, de observare,
de cooperare.
Integrarea jocurilor didactice în lecţie este benefică pentru că elevii:
- îşi dezvoltă capacităţile activate, cum ar fi spiritul de observaţie, atenţia, gândirea divergentă şi critică,
imaginaţia,
- învaţă, actualizează, consolidează conoştinţe şi deprinderi într-o situaţie de învăţare distractivă şi relaxantă.
- asigură participarea activă sporind interesul faţă de conţinutul lecţiilor,
- stimulează iniţiativa şi creativitatea, antrenând operaţiile gândirii,
- dezvoltă spirit de observaţie, competiţie, disciplină şi ordine,
- stimulează curiozitatea, perseverenţa, inventivitatea, dorinţa de afirmare, etc.

Educarea elevului cu spirit de independenţă, cu gândire creatoare se realizează prin
activităţi care dezvoltă procesele gândirii, capacităţile creatoare, întreaga personalitate a individului.
Învăţământul contemporan promovează cu precădere acele metode şi procedee, acele forme de
învăţare, care favorizează la cel mai înalt grad participarea efectivă şi conştientă a elevilor în
procesul însuşirii cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor, care solicită procesele gândirii,
raţionamentul şi capacităţile creatoare.
Integrarea jocurilor didactice în structura lecţiilor este benefică pentru elevi la orice vârstă,
deoarece îi motivează să se implice voluntar şi cu plăcere în activitate, îi activează cognitiv, afectiv
şi psihomotoriu, le dezvoltă gândirea logică şi creatoare, spiritul de iniţiativă, de observare, de
cooperare.
Deoarece jocurile didactice nu vizează doar crearea unor momente de amuzament în clasă,
în proiectarea acestora este necesară fixarea clară a obiectivelor operaţionale care vor fi realizate de
către elevi, alegerea unui conţinut adecvat elevilor, conceperea unui scenariu prin care să creeze un
cadru optim pentru învăţare sau evaluare. Câteva jocuri didactice care pot fi integrate în lecţiile de
geografie:
- jocul de rol,
- puzzle,
- pătrate divizate,
- echipe – jocuri – turniruri
- turnirul enunţurilor,
- turnirul întrebărilor,
- călătorie misterioasă,
- locuri celebre, itinerare geografice,
- benzi desenate,
- jocul noţiunilor geografice,
- jocul “Robingo”,
- aritmogrifuri şi rebusuri,
- roza vânturilor,
- ghicitori şi şezători geografice,
- loto geografic,
- harta mută,
- brainstorming,
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- activity.
Jocul didactic este o metodă de învăţământ bazată pe acţiune şi simulare, generează emoţii
pozitive. În fiinţa umană există intinctul de activitate, instinct care se manifestă la copil prin joc.
“Jocul este copilul muncii” (W. Wundt). Integrarea jocurilor didactice în lecţie este benefică pentru
că elevii:
- îşi implică intreaga personalitate la nivel intelectual, emoţional şi motoric,
- îşi dezvoltă capacităţile activate, cum ar fi spiritul de observaţie, atenţia, gândirea
divergentă şi critic, imaginaţia,
- cei timizi devin activi, curajoşi, dobândesc încredere în capacităţile lor, iar cei expansivi
învaţă să se stăpânească,
- îşi subordonează interesele personale în faţa intereselor grupului,
- colaborează pentru atingerea unui obiectiv comun,
- comunică autentic,
- învaţă, actualizează, consolidează cunoştinţe şi deprinderi într-o situaţie de învăţare
distractivă şi relaxantă.
- asigură participarea activă sporind interesul faţă de conţinutul lecţiilor,
- stimulează iniţiativa şi creativitatea, antrenând operaţiile gândirii,
- dezvoltă spirit de observaţie, competiţie, disciplină şi ordine,
- înlesneşte însuşirea temeinică, rapidă şi plăcută a cunoştinţelor,
- stimulează curiozitatea, perseverenţa, inventivitatea, dorinţa de afirmare,
- constituie un ajutor în învăţarea şi fixarea fără constrângeri a cunoştinţelor,
- dezvoltă relaţiile de cooperare şi spiritual de echipă între copii,
- permite cadrului didactic să cunoască mai bine elevul.
Jocul didactic geografic este un ansamblu de acţiuni şi operaţii ce urmăresc obiective de
pregătire intelectuală şi tehnică în domeniul cunoaşterii mediului înconjurător, într-o manieră vie şi
atrăgătoare, aducând varietate şi o stare de bună dispoziţie.
Jocul geografic constituie o formă accesibilă şi plăcută de învăţare activ – participativă, stimulând
în acelaşi timp interesul, iniţiativa, curiozitatea şi creativitatea elevilor.
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PERSPECTIVE GEOGRAFICE ÎN ARTA CINEMATOGRAFICĂ
Profesor Roxana HOBAI
Şcoala Gimnazială „Serafim Duicu”, Tîrgu Mureş, judeţul Mureş
Rezumat: Războaiele civile din Africa, valurile tsunami în Asia de Sud-Est din decembrie 2004, invadarea Tibetului de
către China, fenomenul dust bowl însoţit de migraţia populaţiei spre California, erupţia vulcanului Vezuviu, conflictele
interne din Afganistan – acestea sunt exemple de evenimente şi fenomene geografice care pot fi abordate cu succes la
orele de geografie după vizionarea unui film artistice dedicate acestor teme. Folosirea filmelor artistice în predarea –
învăţarea geografiei reprezintă o modalitate de formare a competenţelor specifice geografiei, de formare a unor
competenţe transdisciplinare, de asimilare a cunoştinţelor, dezvoltare a atitudinilor şi după cele şase ore de şcoală.

Introducere
Utilizarea filmelor artistice ca sursă de informaţii geografice reprezintă o modalitate în plus
de ancorare a geografiei ca disciplină şcolară, în viaţa de zi cu zi a elevilor. Metoda didactică a
vizionării filmelor artistice sprijină formarea unor competenţe specifice precum (MENCS,
Programa şcolară, Geografie):
- la ciclul gimnazial: 1.1. Identificarea termenilor geografici în texte diferite, 1.2. Definirea, în
cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază; 1.3. Utilizarea termenilor geografici în
contexte cunoscute sau în contexte noi; 1.4. Elaborarea unui text coerent utilizând termeni
geografici; 5.1. Identificarea informaţiilor cu caracter geografic în baze de date accesibile prin
internet; 7.7. Explicarea elementelor, fenomenelor şi proceselor observate (direct sau indirect); 7.8.
Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente fenomene şi procese ale mediului geografic; 7.9.
Analizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor din realitatea observată (direct sau indirect);
- la clasa a IX-a: 1.2. Argumentarea unui demers explicativ; 1.4. Descrierea şi explicarea mediului
natural; 2.3. Înţelegerea proceselor elementare din natură şi a specificului mediului înconjurător;
2.4. Relaţionarea spaţială a elementelor naturale ale unui anumit teritoriu; 2.5. Sesizarea unor
legături observabile între elemente naturale şi sociale; 3.2. Analiza interacţiunilor dintre elementele
naturale; 4.5. Relaţionarea funcţională a unor elemente naturale şi sociale (prin studii de caz); 5.1.
Identificarea surselor de informare şi a informaţiei utile în sistemele multimedia; 5.9. Formarea unui
comportament critic constructiv în raport cu elementele calitative ale mediului;
- la clasa a X-a: 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice (concepte, noţiuni)
pentru prezentarea unei informaţii referitoare la populaţie; 1.2. Argumentarea unui demers
explicativ; 2.4. Relaţionarea spaţială a elementelor economice şi geopolitice; 3.2. Sesizarea unor
succesiuni de fenomene şi procese social – economice; 5.3. Utilizarea unor metode de analiză
directă sau mediată a aşezărilor umane; 5.8. Relaţionarea funcţională a unor elemente naturale şi
sociale (prin studii de caz); 5.9. Formarea unui comportament constructiv în raport cu problemele
lumii contemporane;
- la clasa a XI-a: 1.1. Prezentarea în scris şi orală a aspectelor definitorii ale mediului înconjurător,
utilizând corect şi coerent terminologia specifică domeniului; 1.3. Explicarea unei realităţi
investigate (direct sau indirect), prin utilizarea limbajului ştiinţific specific domeniului; 2.4.
Explicarea relaţiilor observabile dintre sistemele naturale şi umane ale mediului lumii
contemporane;
- la clasa a XII-a: 1.3. Explicarea unei realităţi investigate (direct sau indirect), prin utilizarea
limbajului stiinţific specific domeniului şi 2.5. Explicarea unor sisteme şi a unor structuri naturale şi
umane, pe baza unor informaţii obţinute prin diferite mijloace de documentare şi a unor materiale
demonstrative.
Simpla vizionare a unui film cu conţinut geografic nu duce neapărat la percepţia elementelor
geografice. Este necesară aplicarea unor metode de dezbatere, discutare, a unor metode reflexive,
prin care informaţiile cu caracter geografic să fie evidenţiate. Scopul principal al profesorului, în
26

acest caz, este de a găsi o cale prin care din viziunea personală a elevilor să ducă la observaţii
geografice pertinente (di Palma, 2009).
Care sunt beneficiile? Un prim avantaj al folosirii filmelor artistice este reprezentat de
asimilarea mai uşoară a unor informaţii geografice, de angajarea mai uşoară a elevilor în
descoperirea unor realităţi geografice, în lipsa contextului relativ rigid al orelor de curs. Prin
vizionarea filmelor se ating mai multe laturi ale percepţiei elevilor, în procesul propriu-zis al
percepţiei informaţiilor fiind antrenaţi mai mulţi stimuli. Filmele artistice cu conţinut geografic,
prin latura estetică, prin impactul emoţional stimulează curiozitatea elevilor şi contribuie la
asimilarea uşoară dar în acelaşi timp profundă a unor informaţii despre realitatea geografică.
Utilizarea filmelor artistice are rolul şi de a varia procesul didactic, ajutând la evitarea oboselii, a
plictiselii, a scăderii concentrării atenţiei, uneori a monotoniei din cadrul orelor de curs.
Prin intermediul geografiei elevii îşi dezvoltă abilitatea de a analiza şi interpreta aspecte din
realitate folosind limbajul literar şi limbajul ştiinţific (Dulamă, 2010). Filmele artistice care pot fi
folosite ca substitute bidimensionale ale realităţii sprijină din plin formarea acestor competenţe.
Care sunt dezavantajele? Acestea sunt legate de faptul că este relativ dificilă introducerea
vizionării complete a unui film în cadrul unei ore de geografie. Lungimea filmelor artistice, precum
şi numărul mic de ore alocat geografiei, ar duce la aglomerarea materiei. O altă dificultate provine
din faptul că informaţiile geografice prezente în filme sunt deseori ori disparate, unele reprezintă
doar aspecte ale unei realităţi complexe. Aici intervine rolul profesorului în a selecta secvenţele
adecvate, filmele cele mai potrivite obiectivului propus.
Cum putem utiliza un film? Prin prisma mijloacelor tehnice, folosirea filmelor artistice în
cadrul orelor de geografie este destul de accesibilă, în majoritatea unităţilor şcolare existând
mijloacele necesare: laptop, videoproiector, acces la Internet. In cadrul orelor de curs poate fi
organizată vizionarea unor secvenţe din filmele alese, nu filmele în întregime. Se pot organiza
vizionări de filme în unităţile şcolare în cadrul unor activităţi extraşcolare tematice sau în cadrul
Cercurilor de Geografie. Pe de alta parte se pot organiza şi vizionări de filme la cinematograf, în
situaţia în care rulează filme cu valenţe geografice.
Vizionarea secvenţelor de film în cadrul orelor se integrează în procesul didactic ca orice
altă metodă didactică. Ea poate fi folosită pentru stimularea atenţiei, consolidarea cunoştinţelor,
descoperirea de informaţii noi, recapitularea şi sistematizarea cunoştinţelor ş.a.
Filmele pot sta la baza redactării unui text (eseu, rezumat ş.a.) stimulând studiul individual.
Atunci când filmul nu se foloseşte în cadrul orelor şcolare, se poate apela la metoda examenului de
film; în cadrul acesteia, profesorul alege filmul şi furnizează elevilor un set de întrebări cu caracter
geografic la care elevii vor răspunde, fiecare elev având şi sarcina de a redacta un eseu de reflecţie
pe baza filmului (Baloche, 1998, citat în Dulamă, 2008). Dacă elevii lucrează în grupe, prin această
metodă este sprijinită şi dezvoltată învăţarea prin cooperare, lucrul în echipă, dezvoltarea tehnicilor
de argumentare, de dezbatere.
„Diamantul sângeriu” este denumirea folosită în România pentru filmul „Blood
Diamond”, lansat în anul 2006, în regia lui Edward Zwick. Traducerea corectă a denumirii originale
a filmului ar fi fost „Diamantul însângerat”, deoarece numele filmului nu indică culoarea sângerie a
diamantului, ci este una mai mult decât metaforică, făcând referire la diamantele scăldate în sânge
ale Africii. Acesta este un film care aduce în prim plan atrocitățile războiului civil din Sierra Leone
din perioada 1991-2000. Din film pot fi extrase informaţii geografice precum: munca în minele de
diamante ale Africii, comerțul ilegal cu diamante, copiii-soldați din trupele de gherilă ale rebelilor,
teroarea impusă de trupele de gherilă ş.a. Secvenţe din film pot fi folosite în clasa a VII-a la
capitolul dedicat Africii, clasa a X-a la tema „Principalele probleme actuale de geografie politică”
precum şi la „Resursele litosferei”, în clasa a XI-a la capitolul „Regionalizarea şi globalizarea lumii
contemporane” ş.a.
„Paradisul spulberat”, în regia lui J.A. Bayona, a avut premiera în anul 2012. Acesta este
un film despre dezastrul produs de tsunami în Asia de Sud-Est, în prima zi de Crăciun din 2004.
Acţiunea este plasată în Thailanda şi este inspirată dintr-un caz real, al unei familii spaniole. Filmul
prezintă explicit impactul devastator pe care l-au avut valurile tsunami asupra zonei de ţărm, drama
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prin care au trecut oamenii, pierderile umane. Filmul poate fi folosit în clasa a XI-a la „Dezastre
naturale”, în clasa a VII-a, la capitolul dedicat Asiei, în clasa a IX-a la „Dinamica apelor oceanice”.
„Departe de Africa”, ecranizarea romanului „Din inima Africii” al scriitoarei Karen
Blixen, a fost lansat în anul 1985, în regia lui Sydney Pollack. Filmul prezintă experienţa unei
baronese scandinave care devine proprietara unei plantaţii de cafea în Kenya. Elementele geografice
care pot fi observate în film cuprind caracteristici ale faunei şi vegetaţiei de savană, obiceiuri ale
populaţiei locale, informaţii despre triburile de masai şi despre triburile de kikuyu, legăturile foarte
strânse dintre băştinaşi şi mediul natural. Se poate considera că informaţiile geografice legate de
mediul natural şi antropic sunt atât bogate, în filmul are caracter aproape documentarist. Filmul
prezintă o atmosferă idilică africană, în care cadrul natural pare a fi unul dintre personajele
principale ale filmului. Filmul poate fi folosit în clasa a VII – a la capitolul dedicat Africii, în clasa
a X-a la „Structura populaţiei”.
„Şapte ani în Tibet” a fost lansat în anul 1997, în regia lui Jean-Jacques Annaud. Filmul
este ecranizarea cărţii „Şapte ani în Tibet”, scrisă în anul 1952, în care alpinistul austriac Heinrich
Harrer descrie o perioada petrecută în Tibet între anii 1944-1951. În film sunt împletite elemente
istorice ale dramei invadării Tibetului de către China cu minunate imagini din Tibet. Filmul este
foarte bogat în informaţii geografice: relieful glaciar, climatul zonei, descrieri ale Lhasei, palatul
Potala, anexarea brutală a Tibetului de către China, fuga lui Dalai Lama în India, obiceiurile
tibetanilor, obiceiuri ale budiştilor lamaişti, tradiţii specifice curţii lui Dalai Lama ş.a. Elevilor li se
poate povesti o curiozitate legată de realizarea filmului, şi anume că filmările nu au fost făcute în
Tibet deoarece autorităţile chineze nu au permis acest lucru. Regizorul a ignorat parţial această
interdicţie şi a filmat mai multe secvenţe în zone interzise, astfel că pe o durată de circa 20 de
minute, filmul cuprinde imagini reale din Tibet. Acest lucru nu a fost dezvăluit nici la premiera
filmului, ci mai târziu, în 1999. Reacţia autorităţilor chineze nu a întârziat: atât regizorul, cât şi Brad
Pitt (actorul din rolul principal) au primit interdicţie de a intra în China. Filmul poate fi folosit în
clasa a VII-a la „China”, în clasa a IX-a la „Tipuri şi unităţi de relief”, în clasa a X-a la
„Principalele probleme actuale de geografie politică”, în clasa a XI-a la „Rolul unor state în
sistemul mondial actual: China”.
Filmul „Pompei”, lansat în anul 2014, în regia lui Paul W.S. Anderson, este filmul unei
poveşti de dragoste care se desfăşoară pe fundalul erupției catastrofale a vulcanului Vezuviu din
anul 79, erupţie care a îngropat sub materiale vulcanice orașele Pompei şi Herculaneum. Filmul
începe cu un scurt citat dintr-o scrisoare a lui Plinius cel Tânăr, care este considerat primul
vulcanolog din lume, citat în care se descrie atmosfera din timpul erupţiei: „În întuneric puteai auzi
plânsetul unei femei, strigătele copiilor şi strigătele bărbaţilor. Unii strigau după ajutor. Alţii
invocau moartea. Dar cei mai mulţi credeau că au fost abandonaţi de zei şi că Universul a fost
scufundat în întunericul etern.” În imaginile care se succed în timpul derulării acestui citat sunt
prezentate mulajele din Grădina Fugarilor din Pompei. Filmul abundă în informaţii geografice
legate de manifestările vulcanice (nori piroclastici, curgeri de lavă, fumarole, solfatare, ape termale,
cutremure, inundaţii), informaţii care pot fi folosite îndeosebi la clasa a IX-a, la studierea reliefului
vulcanic. De asemenea, filmul poate fi utilizat şi în clasele a VI-a şi a XII-a la tema „Italia”.
Filmul „Fructele mâniei” este ecranizarea romanului cu acelaşi nume scris de John
Steinbeck. Filmul, lansat în anul 1940 în regia lui John Ford, prezintă povestea unei familii din
Oklahoma care, pe fondul Marii Crize din anii ’30 migrează spre California. Atât filmul cât şi
romanul pot fi folosite pentru studierea cauzelor, manifestării şi consecinţelor fenomenului dust
bowl cât şi pentru studierea migraţiei fermierilor din Oklahoma (Hobai, 2015). Filmul poate fi
utilizat în clasa a VII-a la lecţia „Statele Unite ale Americii”, în clasa a XI-a în cadrul unităţii de
învăţare „Degradarea şi protecţia mediului”, precum şi în clasa a X-a la tema „Mobilitatea
teritorială a populaţiei”.
Filmul „Hotel Rwanda” în regia lui Terry George, a avut premiera în anul 2004. El este
inspirat din povestea reală a lui Paul Rusesabagina, care a adăpostit mai mulţi oameni în hotelul pe
care-l administra, salvându-le astfel vieţile. Acţiunea filmului se petrece în Kigali, capitala
Rwandei. Tema este dată de genocidul din Rwanda anului 1994, conflictul dintre populaţia hutu şi
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tutsi care a dus la moartea a circa un milion de tutsi şi de pasivitatea lumii internaţionale în faţa
acestui genocid. Una dintre scenele relevante pentru modul de desfăşurare a conflictului este cea în
care liderul hutu anunţă la radio decesul preşedintelui şi îndeamnă populaţia “să taie copacii înalţi”,
cunoscându-se faptul că etnicii tutsi au înălţimea medie a bărbaţilor de 1,95 m. Filmul poate fi
utilizat în clasa a X-a la tema „Principalele probleme actuale de geografie politică”, precum şi la
tema „Structura populaţiei”.
„Vânătorii de zmeie” este ecranizarea romanului omonim scris de Khaled Hosseini, scriitor
şi medic american născut în Afganistan care a fost lansat în anul 2007, sub regia lui Marc Forster.
În film se regăsesc informaţii geografice despre mediul natural al Afganistanului, distrugerea
Kabulului de către talibani, conflictele interne din această ţară, relaţiile între oameni de etnii şi
religii diferite, structura etnică a populaţiei afgane, frumoasa tradiţie a concursului de zmeie, o pată
de culoare într-o lume dură. De menţionat şi faptul că mesajul filmului este atât de tulburător, încât
unul dintre personajele principale, din cauza ameninţărilor talibanilor, locuieşte în prezent în Suedia
împreună cu familia sa. Filmul oferă informaţii care pot fi folosite în clasa a X-a la „Principalele
probleme actuale de geografie politică” si în clasa a XI-a la capitolul “Regionalizarea şi
globalizarea lumii contemporane”.
Concluzii
Aşa cum se spune că o fotografie face cât o mie de cuvinte, în acelaşi mod putem spune că
un film face cât o sută de povestiri. Filmele artistice ancorate în realităţi geografice reprezintă un
substituent al realităţii. Vizionându-le elevii pot percepe, prin intermediul unor stări afectivemoţionale, realităţi geografice sensibile care au asupra lor un impact mai mare decât asimilarea
clasică a cunoştinţelor geografice ştiinţifice. Vizionarea filmelor artistice ca metodă de formare a
competenţelor geografice creează numeroase beneficii, de la asigurarea interdisciplinarităţii, la
dezvoltarea culturii generale, a gândirii critice, cultivarea simţului estetic ş.a.
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METODE INTERACTIVE ȘI METODE PENTRU CUNOAȘTEREA ELEVILOR
ÎN CADRUL ORELOR DE DIRIGENȚIE
Profesor consilier școlar, VÁROSI Emőke
CJRAE Mureș
Rezumat: Şcoala este mult mai mult decât schimb de informaţii, scopul primordial al ei este cel de proces formativ
centrat pe elev, ea trebuie să fie capabilă să valorizeze tipuri diverse de elevi şi abilităţi. Pentru a răspunde nevoilor
individuale a elevilor este necesară cunoaşterea lor. Doar prin cunoaşterea caracteristicilor legate de stiluri de
învăţare, de comportament, temperament, afectivitate şi socializare putem să formăm aceşti elevi pentru ca ei să devină
persoane competente pentru viaţa privată, profesională şi publică.
În cadrul orelor de consiliere şi orientare trebuie să sprijinim cu diverse activităţi autocunoaşterea elevilor, dar
totodată să beneficiem şi noi de informaţii noi despre elevi. Sunt numeroase jocuri interactive interesante, dar și
eficiente dintre care am dat doar câtva exemple, care ajută elevii în procesul de autocunoaștere, dar ajută și dirigintele
pentru a-și cunoaște mai bine elevii.

Creşterea numărului de eşecuri şi abandonuri şcolare, comportamente delicvente sau
nesănătoase sunt indicatori ai faptului că şcoala trebuie să ia măsuri în această direcţie.
Orele de consiliere şi orientare sunt ocazia potrivită pentru a viza aceste situaţii problematice.
În foarte multe cazuri însă cadrele didactice se lovesc de un zid, acela de a vedea în elevi doar un
recipient informaţional, iar elevii în profesor doar surse de informaţie. Şcoala este însă mult mai
mult decât schimb de informaţii, scopul primordial al ei este cel de proces formativ centrat pe elev,
ea trebuie să fie capabilă să valorizeze tipuri diverse de elevi şi abilităţi.
Pentru a răspunde nevoilor individuale a elevilor este necesară cunoaşterea lor. Doar prin
cunoaşterea caracteristicilor legate de stiluri de învăţare, de comportament, temperament,
afectivitate şi socializare putem să formăm aceşti elevi pentru ca ei să devină persoane competente
pentru viaţa privată, profesională şi publică.
În cadrul orelor de consiliere şi orientare trebuie să sprijinim cu diverse activităţi
autocunoaşterea elevilor, dar totodată să beneficiem şi noi de informaţii noi despre elevi pentru
optimizarea relaţiilor de elev-elev, elev-profesor, profesor-părinţi, și deseori părinți-elevi, dar şi
pentru a îmbunătăţi procesul de predare-învăţare. Şcoala are un rol important, este o instituţie cheie,
care creează cadrul în care copiii şi adolescenţii se pot dezvolta armonios, în funcţie de interesele şi
aptitudinile proprii, astfel devenind locul în care elevul se descoperă pe sine, îşi conturează o
imagine despre propria persoană, îşi dezvoltă încrederea în sine.
Autocunoașterea reprezintă un proces fundamental pentru dezvoltarea personală pe toate
planurile vieții: profesional, personal, social etc. Astfel orele de dirigenție oferă cadrul ideal pentru
activități care oferă elevilor posibilitatea de a se cunoaște mai bine dar totodată reprezintă o
oportunitate pentru diriginți de a cunoaște elevii și astfel pe termen lung putând să le ofere
îndrumare, informare, suport atât pe plan personal cât și ceea ce privește studiile și orientarea
profesională. Astfel cunoașterea elevilor reprezintă una dintre cele mai semnificative posibilități și
sarcini ale diriginților.
Conform Brassai L. în calitate de profesor scopul predominant al cunoașterii elevilor este
acela de a cunoaște laturile personalității cu scopul de a avea posibilitatea a personaliza și a adapta
stilul de predare, educare, acela de a cunoaște cele mai eficiente metode de disciplinare și de a
anticipa reacțiile și manifestările comportamentale ale elevilor. Astfel cunoașterea elevului
înseamnă cunoașterea driveului și motivațiilor elevilor și a modului în care caracteristicile de
personalitate, și situațiile date influențează comportamentul elevului.
Pe lângă esența cunoașterii elevilor, rolul cadrelor didactice și a diriginților este una
semnificativă în formarea personalității elevilor, a stimei de sine și a imaginii de sine. Teoria
psihologiei umaniste favorizează dobândirea de către elevi a unei imagini de sine adecvate şi o
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stimă de sine necesară pentru starea de bine a elevilor. Astfel profesorii trebuie să ţină cont de
următoarele principii:
- Fiecare elev este unic şi are o individualitate proprie
- Fiecare elev doreşte să se simtă respectat
- Profesorul nu pretinde comportamente şi atitudini similare din partea elevilor
- Profesorul respectă diferenţele individuale şi încurajează diversitatea
- Profesorul nu generalizează comportamente prin etichete personale şi caracteristici globale
ale persoanei
- Profesorul evaluează doar comportamentul specific
- Profesorul exprimă deschis încrederea în capacitatea de schimbare pozitivă
- Profesorul recunoaşte rolul esenţial al sentimentului de valoare personală în sănătatea
mentală şi emoţională
- Profesorul subliniază rolul stimei de sine ca premisă în dezvoltarea personală
În continuare vom arăta câteva metode eficiente pentru a sprijini autocunoaşterea elevilor, dar
prioritară este necesitatea cunoaşterii unor factori externi şi interni, care contribuie la formarea
imaginii de sine pentru a contura importanţa acestora. Conform A. Băban aceștia sunt următoarele:
Factorii externi:
- Ajutaţi copilul să se descopere pe sine
- Încurajaţi autoreflecţia
- Ajutaţi tinerii să îşi identifice caracteristicile principale
- Purtaţi discuţii cu elevii despre valori, emoţii şi comportamente
- Valorizaţi aspectele pozitive ale copilului şi adolescentului
Factori interni:
- Observarea propriilor gânduri, emoţii, comportamente
- Analiza retrospectivă a traiectului de viaţă
- Estimarea resurselor individuale şi sociale
- Identificarea intereselor
- Analiza aspiraţiilor şi scopurilor
- Identificarea priorităţilor
- Analiza valorilor personale
Metodele de autocunoaştere au ca punct de pornire aceşti factori interni.
Metode interactive de autocunoaştere
1. Puncte tari şi puncte slabe: este o metodă simplă de aplicat, se bazează doar pe o
autoreflexie a elevilor, când ei vor completa un simplu tabel cu punctele lor slabe şi
tari. Profesorul trebuie să încurajeze elevii să găsească cât mai mult puncte tari, dar şi
să-i ajute să-şi recunoască punctele slabe, exprimându-şi încrederea în schimbarea
pozitivă a acestora
2. Emblema mea: elevii îşi vor desena propria emblemă, conturând calităţile de care sunt
mândrii, după ce se clarifică ce conţine o emblemă obişnuită
3. Aşa mă văd eu: elevii lucrează în perechi, pornind de la toate părţile corpului( păr,
frunte, sprâncene, ochi, etc), se vor descrie detaliat, întâi pe ei însuşi, apoi pe perechea
lor. La sfârşit vor compara cele două descrieri. Concluziile se vor trage în grup, cu
ajutorul profesorului
4. Valorile mele: profesorul sugerează o listă detaliată de valori, care vor apărea într-un
loc vizibil (ex.tablă),iar elevii vor lipi câte o hârtiuţă cu numele lor în dreptul a 3
dintre ele, care li se par importante. Este o ocazie pentru auto- şi intercunoaştere
purtând o discuţie detaliată despre valori, schimbarea lor, eventual şi despre atitudini.
5. Chestionar de stimă de sine Rosenberg: se va aplica individual, fiecare elev îşi
interpretează rezultatele, după interpretare se pot purta discuţii despre rolul stimei de
sine, folosind materiale, exemple demonstrative
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6. Casă-copac-câine: Joc interactiv, pentru cunoașterea stilului de comunicare,
personalitate folosind comunicarea nonverbală. Elevii se așează în perechi față în față
cu celălalt. Perechile se așează în așa fel încât să fie cu un coleg pe care nu-l cunoaște
foarte bine. Pe genunchi se pune un suport pentru foaie și vor desena ținând un singur
creion împreuna. Desenează o casă, un copac și un câine. Desenul se realizează fără
comunicare verbală.
Metode pentru cunoaşterea elevilor:
1. Test sociometric: constituie o informaţie importantă pentru profesori, în special pentru
a-i arăta punctele de lucru. Dirigintele are sarcina de a diminua situaţia elevilor
marginalizaţi prin activităţi de team-building, dar prin descoperirea leaderilor poate
găsi ajutoare importante pentru îndeplinirea unor sarcini ai clasei.
2. Ghid de identificare a temperamentului, Belov: constituie informaţii interesante atât
pentru elevi cât şi pentru diriginte, fiind utile în îmbunătăţirea relaţiilor profesor-elev,
dar ajută și la autocunoașterea elevilor. Ajută elevul în înțelegerea propriei reacții,
comportamente și totodată înțelegând că temperamentul propriu are anumite calități și
defecte și având cunoștințe despre acestea elevul are posibilitatea de a se ocupa cu
dezvoltarea acestora. Totodată pentru profesor este sursă de informație și oferă
posibilitatea pentru acceptarea și înțelegerea mai bună a elevului.
3. Chestionar de evaluare a intereselor ocupaţionale Holland: aplicabil nu doar la clasele
terminale pentru orientare, ci are un rol important în înţelegerea atitudinilor elevilor
faţă de materii, obiecte.
4. Culegerea de date despre familia şi situaţia financiară a elevilor: are o importanţă
majoră în sprijinirea elevilor. Profesorul trebuie să ia în considerare situaţia familială a
elevului în multe momente ale procesului educativ.
5. Traseul vieții: activitate interactivă de cunoaștere a etapelor vieții elevului: trecut,
prezent și viitor. Activitatea vizează cunoșterea trăirilor așa cum l-a perceput el și
cunoașterea aspirațiilor proprii pentru viitor. Sala este amenajată în așa fel ca elevii
după ce se așează vor sta câte doi, unul lângă celălalt. Elevii se plimbă în sală și când
aud o bătaie din palme se așează pe scaunul cel mai apropiat. Se pornește o muzică de
relaxare și se dau instrucțiuni pentru imaginarea unei etape din viață. Ex.
Ziua/luna/anul. După terminarea instrucțiunii elevii deschid ochii și discută despre
cele amintite cu persoana de lângă ei. După acesta se ridică și se plimbă din nou în
sală. Se continuă activitatea până când își imaginează și viitorul. După terminarea
activității fiecare elev prezintă sub formă de desen ceea ce și-a adus aminte și ce a trăit
în această călătorie.
6. Bucket list: lista de aspirații și vise. „Dacă ți s-ar spune că mai ai X timp de trăit ce ai
dori să faci în acel timp, daca nu ai fi limitat de nimic (bani, timp etc.)?”Elevii primesc
un anumit timp la dispoziție și pe parcursul acestui interval trebuie să scrie pe o hârtie
zece lucruri. Pot primi și instrucțiunea de a scrie cât doresc. Scopul activității este
acela de a cunoaște gândirea, aspirațiile, prioritățile, flexibilitatea sau rigiditatea
personalității etc.
Metodele enumerate sunt doar câteva dintre multe altele, una dintre cele mai importante este
şi observaţia comportamentului elevilor, precum şi discuţiile empatice centrate pe elev.
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METODE NUMERICE ÎN REZOLVAREA ECUAŢIILOR ALGEBRICE ŞI
TRANSCENDENTE
Profesor Cristina Monica EPURE
Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu” Tîrgu Mureş, judeţul Mureş
Rezumat: Lucrarea de față face o incursiune în timp în domeniul rezolvării ecuațiilor de divese tipuri, dar mai ales a
celor de grad III și IV.
Încă din secolul al XVI-lea matematicienii au studiat și elaborat diferite metode de rezolvare a ecuațiilor
algebrice. Vorbim aici de contribuții ale matematicienilor din Italia, Franța sau Norvegia, până în secolul XX. Pe de
altă parte s-a descoperit că în China medievală, în secolul al VII-lea, au existat preocupări în acest sens comparabile
cu ceea ce au transmis Ruffini-Horner în secolele XVIII-XIX. Pe lângă aceștia, matematicieni arabi au studiat ecuațiile
de grad superior în secolele XI-XII. În perioada contemporană, respectiv sec. al XX-lea, se remarcă și contribuția
matematicienilor români Marius Iosifescu și Traian Lalescu în rezolvarea ecuațiilor de grad III și IV.
Urmează o prezentare a pașilor prin care elevii de gimnaziu și liceu vin în contact cu noțiunea de funcție, apoi
de ecuație, de polinom cu coeficienți reali. Sunt amintite ecuațiile de grad I și II, trecând apoi la rezolvarea ecuațiilor
de grad III prin radicali, numită și metoda lui Cardano.
În final, dată fiind complexitatea metodei, concluzionez că aceasta nu este comod de studiat în gimnaziu sau
liceu, decât eventual în cadrul cercurilor de matemtică, de către elevi cu aptitudini deosebite pentru matematică.

Matematica nu este rodul unei contemplări, ci este o activitate umană redusă la elementele ei
umane esenţiale. A înţelege un rezultat matematic înseamnă a-l şti folosi. A şti o teorie matematică
înseamnă a şti s-o reformulezi într-o exprimare proprie. Aici intervine rolul profesorului de
matematică, care nu trebuie doar să-l înveţe pe elev noţiuni noi, ci trebuie să-l înveţe cum să iasă
dintr-o dificultate, cum trebuie să înveţe, să devină un autodidact. În procesul de predare-învăţare a
matematicii trebuie avute în vedere următoarele aspecte:
fiecare treaptă la care se află un elev trebuie să constituie punctul de plecare pentru
treapta următoare superioară;
matematica s-a născut din necesitatea de a da răspunsuri problemelor create de
practică şi, în cele din urmă, se întoarce tot la probleme practice;
elevul trebuie să-şi dezvolte mereu personalitatea prin descoperire, prin
problematizare.
Un loc important în programa şcolară îl ocupă studiul polinoamelor şi al ecuaţiilor algebrice.
Acestea au multe aplicaţii, atât în matematică, cât şi în alte domenii.
Primii matematicieni care s-au ocupat de rezolvarea ecuaţiilor de grad III şi IV au fost
Nicolo Fontana, zis Tartaglia (1500-1557) şi Ludovico Ferrari (1522-1561). După aceştia nu au
apărut rezultate remarcabile, până în secolul al XVIII-lea, când Paolo Ruffini (1765-1832) a stabilit,
în 1799, o legătură între rezolvabilitatea ecuaţiei şi intransitivitatea grupului ei. Totodată, Ruffini a
formulat şi a demonstrat ipoteza că ecuaţiile de grad mai mare decât V nu sunt rezolvabile prin
radicali. În anul 1826 matematicianul norvegian Henrik Niels Abel (1802-1829) demonstrează
teorema fundamentală a algebrei, care afirmă că ecuaţiile de grad V nu pot fi rezolvabile prin
radicali.
Punctul de plecare în studiul algebrei moderne îl constituie lucrările elaborate de
matematicianul francez Evariste Galois (1811-1832). Acesta a demonstrat că toate încercările de
rezolvare a ecuaţiilor de grad V prin radicali sunt fără rezultat. Astfel, se impune necesitatea
elaborării unor metode de aproximare a rădăcinilor unei ecuaţii.
Primele metode de aproximare a rădăcinilor ecuaţiilor au apărut încă din antichitate. S-a
descoperit că o metodă de aproximare similară cu cea formulată de Ruffini-Horner (1768-1837) a
existat încă din China medievală. Mai apoi, în secolul al VII-lea, în China a apărut un procedeu de
extragere a rădăcinii pătratice şi cubice la ecuaţiile de grad III. Chinezii au inventat substituţiile x =
ky şi y = p + z, cu ajutorul cărora se transformă convenabil ecuaţiile de grad superior.
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Ecuaţiile de grad superior au fost studiate şi în ţările arabe. O adevărată şi amplă teorie
asupra ecuaţiilor de grad III a fost elaborată de matematicianul, astronomul, poetul şi filozoful
Omar Khayyam (1048-1131).
Matematicianul care a rezolvat pentru prima dată sistematic, prin aproximații, ecuațiile
numerice a fost francezul Francois Viete (1549-1603). Metoda lui seamănă cu metoda antică
chineză, dar, fiind prea complicată, a rămas inaplicabilă chiar și după mai multe îmbunătățiri aduse
de matematicienii Harriot, Anghted și alții.
Ecuațiile algebrice au fost studiate și de matematicieni români, cum ar fi, în 1955, dr. docent
Marius Iosifescu. Acesta a descoperit o metodă originală care permite transformarea unei ecuații de
forma a3x3+3a2x2+3a1x+a0=0, a3≠0, într-o ecuație binomă, precum și transformarea unei ecuații de
grad IV într-o ecuație bipătrată. În anul 1914, matematicianul Traian Lalescu (1882-1929),
descoperă limitele rădăcinilor reale ale ecuației de grad III de forma x 3-px+q=0. Toate metodele și
procedeele din analiza clasică reprezintă baza de plecare din analiza numerică. Metodele de calcul
numeric au fost simțitor îmbunătățite prin apariția calculatoarelor.
Un loc important în programa de matematică de gimnaziu, apoi de liceu, îl ocupă ecuațiile
algebrice, precum și alte ecuații care se reduc la ecuații algebrice. Aceasta se datorează faptului că o
serie de probleme, nu doar de matematică, dar și de fizică, chimie, obiecte tehnologice se rezolvă cu
ajutorul ecuațiilor algebrice. Elevii trebuie să înțeleagă treptat definiția ecuației algebrice cu toate
atributele ei: propoziție logică, predicat cu o singură variabilă, polinom, mulțimea soluțiilor,
clasificarea ecuațiilor.
În gimnaziu elevii vin în contact cu noțiunea de funcție, apoi de ecuație de grad I și II.
În liceu, în clasa a IX-a, studiază probleme de maxim, minim, sisteme de ecuații de grad I și
II, relații între rădăcini și coeficienți, sisteme de ecuații.
După ce, în clasa a X-a, studiază mulțimea numerelor complexe, rezolvă și ecuații cu
coeficienți reali și soluții numere complexe. Tot acum află despre ecuații iraționale, exponențiale,
logaritmice, trigonometrice, ecuații cu parametri, ecuații cu modul.
Studiul ecuațiilor este aprofundat în clasa a XI-a prin predarea analizei matematice. În acest
sens, o mare importanță o au proprietățile funcțiilor continue pe un interval (proprietatea de
mărginire, proprietatea lui Darboux), inversarea funcțiilor continue. Ca aplicații ale analizei
matematice în studiul ecuațiilor sunt date: rezolvarea grafică a ecuațiilor de forma f(x) = g(x) și
șirul lui Rolle.
În clasa a XII-a se prezintă construcția unui inel de polinoame, apoi forma algebrică a unui
polinom, aflarea rădăcinilor unui polinom, teoremele lui Abel-Ruffini și D’Alambert–Gauss. Sunt
date legăturile între rădăcinile unui polinom și descompunerea lui în factori ireductibili. Urmează
relațiile lui Viete, apoi sunt prezentate rezolvările unor tipuri de ecuații mai frecvent întâlnite:
ecuații binome, ecuații bipătrate, ecuații reciproce de grad par și impar, ecuații cu coeficienți întregi,
raționali, reali.
După cum am menționat anterior, un loc important se acordă în gimnaziu, dar mai
ales în liceu, ecuației de grad II, datorită multiplelor ei aplicații în matematică și nu numai.
În continuare mă voi opri asupra unei metode nefolosită în liceu, și anume
rezolvarea ecuațiilor de grad trei prin radicali.
Fie ecuația algebrică de grad trei cu coeficienți reali: x3 + ax2 + bx + c = 0, a ≠ 0.
a
a
Se face substituția: z  x   x  z  .
3
3
3

2

a
a
a



Ecuația devine:  z    a  z    b  z    c  0 , după calcule avem:
3
3
3



a 2
2a 3 ab
3
z  mz  n  0, m, n  Z , numită formula redusă , unde m 
 b , iar n 

c.
3
27
3
Vom căuta o soluție de forma u + v, adică z = u + v , pentru care are loc relația:
3
3
 u  v   m(u  v)  n  0 . Pe de altă parte, avem identitatea:  u  v   3uv(u  v)  (u3  v3 )  0 .
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Comparând cele două relații, trebuie ca m = - 3uv n = - (u3 + v3), de unde se scrie sistemul:
 u 3  v 3  n

 3 3   m 3 .
u v  

 3 

3

m
y 2  ny     0
3
3
Ecuația de grad II, care are rădăcinile u și v este :
, de unde rezultă
3
mm
3

m
n  n  4  
2
3
n
n m
3
y1,2 
        , deci
2
2
2  3 
2

2

3

2

3

n
n
n m
n m
x          3        . Aceasta e numită „formula lui Cardano”.
2
2
2  3 
2  3 
Această formulă, însă, ne dă doar o soluție a ecuației de grad III. Celelalte soluții sunt:
x2 = є2u + єv
x3 = = єu + є2 v, unde є și є2 sunt rădăcinile cubice ale unității, deci verifică relațiile є3k = 1,
є2 + є + 1 = 0, є4 + є2 + 1 = 0.
Se știe că o ecuație algebrică de grad impar are cel puțin o rădăcină reală. Atunci vom avea
următoarele situații:
toate rădăcinile reale distincte
două rădăcini reale egale, a treia reală oarecare
toate rădăcinile reale egale
o rădăcină reală, două rădăcini complexe conjugate.
Deci, se impune discutarea ecuației de gradul III după valorile parametrilor m și n.
3

2

3

n m
Expresia        , discriminantul ecuației poate fi :
2  3 
a)
 0  ecuația are o rădăcină reală și două complexe
b)
  0  27n2 + 4m3 = 0
n
, deci x1  u  v; x2  x3  4 adică x1 , x2 , x3  R
uv 3
m
c)
 0  27u2 + 4m3 < 0; după calcule se obțin x1 , x2 , x3  R, distinct
Observație

Dacă se consideră ecuația: ax3 + bx2 + cx + d = 0, se face substituția x  z 

b
și se obține
3a

c b2
2b3
bc d
 2 , n
 2 .
3
a 3a
27 a 3a
a
După cum s-a putut observa, această metodă nu este comod de aplicat, mai ales la nivel
preuniversitar , dar poate fi o temă interesantă în cadrul cercului de matematică de nivel liceal.
La fel de interesante pot fi metoda lui Newton pentru extragerea rădăcinii pătratice, metoda
lui Heron pentru ecuații de tipul x2 = 2, sau metoda extragerii rădăcinii cubice dintr-un număr
pozitiv.

forma redusă z3 + mz + n = 0, cu m 
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ÎNVĂȚAREA BAZATĂ PE INVESTIGAȚIE
Profesor Adriana GRAMA
Școala Gimnazială „Romulus Guga” Tîrgu Mureș, judeţul Mureş
Rezumat: Progresul științific, de la descoperirea focului până la inteligența artificială au la bază capacitatea omului
de a investiga. Putem să vorbim despre învățare bazată pe investigație când profesorul proiectează și realizează
activități de predare-învățare în care elevii întreabă, adună dovezi, analizează dovezile, răspund și explică pe baza
dovezilor, conectează explicațiile lor la cunoașterea științifică specifică, comunică și justifică explicațiile lor și reflectă
asupra investigației realizate, asupra muncii și propriei învățări. Învățarea bazată pe investigație poate avea abordări
structurate, ghidate, deschise sau combinate. Ceea ce diferă de la o abordare la alta este modul efectiv în care
acționează elevul, cât este de liber sau autonom.
Ca metodă alternativă de evaluare, combinată cu metode tradiționale de învățare, metoda investigației asigură
succesul achizițiilor, din prisma învățării, pe termen lung.

Progresul științific, de la descoperirea focului până la inteligența artificială au la bază
capacitatea omului de a investiga.
Ioan Cerghit spunea: „Stă în firea omului (și cu atât mai mult a generațiilor de azi) nevoia
interioară de a întreține un larg schimb de informații și idei, de impresii și opinii, de a se exterioriza
în comunicarea cu ceilalți, ceea ce constituie un bun prilej de stabilire a unor relații socio-afective,
de înțelegere reciprocă și de cooperare”.
Învățarea bazată pe investigație nu este o idee nouă în pedagogie, ci a fost reconsiderată în
ultimii ani deoarece s-a dovedit că are beneficii în dezvoltarea gândirii logice și critice a elevilor, a
capacității acestora de rezolva probleme, de a muncii în echipă, de a folosi cunoștinţe
interdisciplinar.
Ce este de fapt investigația? Numeroasele încercări de definire iau în calcul procesul prin
care oamenii se întreabă și apoi încearcă prin diferite metode să caute răspuns la întrebările lor. Prin
tot acest proces se poate spune că se construiește cunoașterea.
Putem să vorbim despre învățare bazată pe investigație când profesorul proiectează și
realizează activități de predare-învățare în care elevii întreabă, adună dovezi, analizează dovezile,
răspund și explică pe baza dovezilor, conectează explicațiile lor la cunoașterea științifică specifică,
comunică și justifică explicațiile lor și reflectă asupra investigației realizate, asupra muncii și
propriei învățări.
În literatura de specialitate, înțelesul investigației se bazează pe trei categorii de activități:
- investigarea realizată de cercetători, utilizând metode științifice pentru a explica
fenomenele care se petrec în jurul nostru;
- metodă de învățare pentru elevi;
- strategie didactică utilizată de profesori pentru evaluare sau învățare.
Investigaţia, atât ca modalitate de învăţare, cât şi ca modalitate de evaluare, oferă
posibilitatea elevului de a aplica în mod creativ cunoştinţele însuşite, în situaţii noi şi variate, pe
parcursul unui interval mai lung sau mai scurt. Ea constă în solicitarea de a rezolva o problemă
teoretică sau de a realiza o activitate practică pentru care elevul este nevoit să întreprindă o
investigaţie (documentare, observarea unor fenomene, experimentarea etc.) într-un interval de timp
stabilit.
Luând în considerare ultimele două categorii amintite mai sus, în cazul învățării prin
investigație, rolul profesorului este esențial. Modul în care acționează efectiv elevul, cât de liber
este în proiectarea și realizarea investigației diferă în funcție de abordare.
a) Abordarea structurată
Libertatea elevilor este redusă, abordarea este puternic influențată de profesor.
Elevii caută un răspuns la o întrebare propusă de profesor, folosind proceduri specificate
de acesta și primind instrucțiuni de realizare a investigației pas cu pas.
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b) Abordarea ghidată
Libertatea elevilor este limitată, ei își asumă anumite responsabilități în stabilirea
întrebărilor și a direcției spre care îndreaptă investigația, respectiv ce metodă vor utiliza.
Profesorul sprijină elevul în realizarea investigației, oferind liste cu posibile întrebări,
metode și modul de comunicare a rezultatelor.
c) Abordarea deschisă
Libertatea elevilor este deplină, abordarea este orientată spre elevi cu direcționare foarte
redusă din partea profesorului. Răspunderea investigației este în întregime a elevilor,
profesorul are rol doar de sprijin și resursă pentru elevi.
d) Abordarea combinată
Libertatea elevilor este variabilă. În cadrul aceleiași investigații se pot combina două sau
mai multe abordări.
În privința alegerii uneia sau alteia dintre abordări, părerile sunt împărțite și nici una nu
garantează succesul procesului de predare-învățare pentru o anumită disciplină. Se poate spune însă
că prin combinarea abordărilor structurate și ghidate poate reduce semnificativ riscul insuccesului.
Etapele învățării bazate pe investigație
În proiectul european Pathway to inquiry based science teaching au fost identificate șapte
etape ale învățării bazate pe investigație, considerate ca esențiale. Ceea ce diferă de la o abordare la
alta este modul efectiv în care acționează elevul, cât este de liber sau autonom.
ÎNTREBARE: elevii pornesc de la o întrebare științifică
- În investigația deschisă: elevul formulează întrebarea;
- În investigația ghidată: elevul selectează sau detaliază o întrebare dintr-o listă dată de
profesor sau din alte surse;
- În investigația structurată: elevul primește o întrebare științifică de la profesor sau din
alte surse.
DOVEZI: elevii adună dovezi pentru a găsi un răspuns sau a da o explicație
- În investigația deschisă: elevul determină ce anume constituie dovezi și le adună
independent;
- În investigația ghidată: elevul selectează dovezi date de profesor sau din alte surse;
- În investigația structurată: elevul primește o dovezi de la profesor sau din alte surse.
ANALIZA: elevii analizează dovezile
- În investigația deschisă: elevul stabilește cum să analizeze dovezile;
- În investigația ghidată: elevul selectează o modalitate de analiză a dovezilor date de
profesor sau din alte surse;
- În investigația structurată: elevului i se spune cum să analizeze dovezile de către
profesor sau din alte surse.
EXPLICAREA: elevii formulează explicații pe baza dovezilor
- În investigația deschisă: elevul decide cum să formuleze explicații pe baza dovezilor;
- În investigația ghidată: elevul selectează din modalitățile oferite de profesor sau din
alte surse;
- În investigația structurată: elevului i se oferă modul în care să formuleze explicații pe
baza dovezilor.
CONECTAREA: elevii asociază explicațiile obținute cu teoria științifică cunoscută
- În investigația deschisă: elevul găsește și examinează independent alte resurse și
realizează legături cu teoria științifică cunoscută;
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-

În investigația ghidată: elevul este orientat spre alte surse și i se arată cum să realizeze
legături cu teoria științifică cunoscută;
În investigația structurată: elevului i se oferă alte surse și i se arată legătura cu teoria
științifică cunoscută.

COMUNICAREA: elevii comunică și justifică celorlalți explicațiile
- În investigația deschisă: elevul decide cum să comunice și să justifice explicațiile;
- În investigația ghidată: elevul primește de la profesor sau din alte surse orientări
generale privind modul în care vrea să comunice explicațiile;
- În investigația structurată: elevului i se oferă de către profesor sau din alte surse toți
pașii necesari pentru a comunica și justifica explicațiile;
REFLECȚIA: elevii reflectă asupra investigației, asupra valorii și impactului muncii lor și
asupra propriei învățări.
- În investigația deschisă: elevul decide independent cum să își structureze reflecția;
- În investigația ghidată: elevul primește de la profesor sau din alte surse orientări
generale pentru a reflecta asupra investigației și propriei învățări;
- În investigația structurată: elevul primește de la profesor sau din alte surse un cadru
structurat pentru a reflecta asupra investigației.
Orientări generale în realizarea investigației
Etapa 1: Anticiparea
Profesorul solicită elevilor reactualizarea selectivă a cunoștințelor anterioare. Elevii
împreună cu profesorul își reamintesc un fenomen sesizat în natură, o experiență etc. Această etapă
are rolul de a stârni curiozitatea și interesul elevilor pentru subiect, de a ajuta elevii să-și imagineze
situații posibile la întrebările formulate și de a planifica demersuri pentru a afla răspunsurile dorite.
Etapa 2: Explorarea - Experimentarea
Elevii proiectează și realizează observații, colectează și organizează date care să le permită
identificarea unor reguli în desfășurarea fenomenului studiat. Elevii se familiarizează cu eventualele
aparaturi experimentale și realizează observații, analize, studii și experimente. Rolul profesorului
este de a facilita elevilor înțelegerea sarcinii prin întrebări și sugestii.
Etapa 3: Explicare
Profesorul cere elevilor să expliciteze felul în care au înțeles fenomenele studiate. Elevii
analizează observațiile, relaționează și interpretează datele, formulează concluzii, observații.
Comunicarea are loc atât între elevi, dar și între profesor și elevi.
Etapa 4: Aplicare - Transfer
Elevii sunt încurajați să folosească noile cunoștințe și să continue să exploreze. Această
etapă este foarte importantă deoarece aceasta ar confirma înțelegerea de către elevi a cunoștințelor.
Etapa 5: Evaluarea
Profesorul solicită elevilor să își evalueze nivelul cunoștințelor și în același timp se
evaluează procesul prin care elevii au ajuns la această nouă cunoaștere.
În concluzie, complexitatea sarcinilor de lucru în raport cu disciplina la care se aplică
metoda investigației, fac din această metodă un veritabil instrument de analiză şi apreciere a
cunoştinţelor, a capacităţilor şi a personalităţii elevului. De asemenea, ca metodă alternative de
evaluare, combinată cu metode tradiționale de învățare, metoda investigației asigură succesul
achizițiilor din prisma învățării, pe termen lung.
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EFECTUL CAUZAT DE O SIMPLĂ ÎNTREBARE
Profesor SZANCSALI Elena-Anișoara
Casa Corpului Didactic Mureș
„Mi-ar fi plăcut să fiu profesor. Profesorul este fabricant de oameni.
Profesorul seamănă cu un tâmplar că ia un lemn murdar din noroi, îl spală și
face mobilă de lux.”
Petre Țuțea

Pentru a produce efecte în conștiințele elevilor prin activitățile de învățare gestionate,
profesorul se întreabă: cum le voi trezi elevilor curiozitatea, cum vor ajunge elevii să analizeze ceea
ce știu deja, ce conținut voi prezenta, ce conținut va fi explorat de către elevi și cum ...?


O simplă întrebare: cunoașteți cazuri de accidente provocate în gospodării, datorate
folosirii necorespunzătoare a instalațiilor de curent electric, gaz, apă? Dar datorate
consumării unor lichide necunoscute? Spuneți colegilor.
Întrebarea a fost adresată la lecția introductivă, lecție în care s-au prezentat măsurile de
tehnica securității muncii la lucrările cu substanțe chimice. Scopul întrebării a fost de a determina
elevii să fie conștienți că anumite reguli, pe care le vor respecta în laboratorul școlar, sunt măsuri
generale de protecție pe care le aplicăm și în viața cotidiană.
Elevii au fost împărțiți în grupe de câte 4, prin numărare de la 1 la 4. Elevii au adus
exemple, mai întâi în grupă, apoi fiecare grupă a prezentat exemplele întregii clase.
La prezentarea exemplelor fiecărei grupe, celelalte grupe aveau sarcina să găsească măsurile
care ar fi înlăturat accidentul respectiv. Astfel, prin asaltul de idei, elevii au formulat măsuri de
protecție.
În continuare s-au stabilit și reformulat, de către elevii coordonați de profesor, cele mai
importante măsuri de tehnica securității muncii la lucrările cu substanțe chimice.
Elevii au fost foarte mulțumiți de munca în echipă, au fost încurajați să se exprime, au căutat
și au stabilit soluții pentru situațiile discutate, au fost deschiși, disciplinați, au luat în serios sarcinile
de lucru și munca în echipă.


Altă întrebare simplă, pornind de la trei cuvinte: se dau următoarele cuvinte: lemn,
apă, aer. Ce vă vine în minte când auziți fiecare dintre aceste cuvinte? Spuneți
colegului.
Această întrebare a fost pusă în prima lecție de chimie, lecție în care au fost evocate
cunoștințele dobândite de către elevi în clasa a VI-a, la Fizică. Scopul întrebării a fost de a iniția
activitățile de învățare referitoare la corpuri, substanțe (materiale), proprietăți fizice, fenomene
fizice, urmând abordarea proprietăților și fenomenelor chimice.
Pentru împărțirea în perechi, elevii au întocmit ,,ceasul cu întâlniri”, apoi s-au așezat în
bănci în perechi (întâlnirea de la ora 10) și au discutat pe tema dată.
A urmat prezentarea, în fața întregii clase, a câte unui exemplu de la fiecare pereche. Elevii
au constatat că același cuvânt produce sugestii diferite. În continuare am prezentat elevilor alți
termeni: scaunul de lemn, apa din Marea Neagră, aerul din clasă și am repetat cerința, parcurgând
aceleași etape. Elevii au constatat că în aceste situații nu apar mari diferențe privind ceea ce
sugerează termenul dat. Prin asaltul de idei s-a ajuns la clarificarea noțiunilor de corp (porțiune
limitată de materie) și materie (substanță, material).
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În același mod s-au desfășurat activitățile de învățare referitoare la proprietăți fizice și
fenomene fizice.
Elevii au fost activi, au fost încurajați de faptul că și-au clarificat unele noțiuni și s-au simțit
bine lucrând în perechi.
 Încă o simplă întrebare: laptele este un amestec omogen sau eterogen?
Întrebarea a fost pusă în cadrul lecției ,,Amestecuri omogene și eterogene” și a avut scopul
de a evidenția faptul că există situații în care, pentru a stabili o concluzie, nu sunt suficiente
proprietățile pe care le observăm, fiind necesară o analiză mai amănunțită a proprietăților. Acest
demers a fost făcut deoarece s-a constatat, de-a lungul anilor, că elevii au tendința de a considera
laptele un amestec omogen.
Am format perechile stabilind întâlnirea de la ora 8. Prima sarcină a fost să identifice
însușirile laptelui, observate atunci când privesc un pahar cu lapte, și să le noteze cuprinzând
observațiile ambilor elevi din perechea de lucru.
După formularea lor, proprietățile constatate s-au prezentat întregii clase și profesorul a
adresat întrebarea: laptele este un amestec omogen sau eterogen?
Conform așteptărilor, unii elevi au considerat că laptele este un amestec omogen, iar alții că
este un amestec eterogen.
Rezolvarea situației s-a făcut destul de simplu. Elevii care susțineau că laptele este un
amestec eterogen au prezentat argumente (grăsimea, care la prima vedere nu se constată, dar rămâne
pe pahar; apa, ca principală componentă a laptelui, nu formează amestecuri omogene cu grăsimi).
Astfel, elevii care spuneau că laptele este un amestec omogen, datorită argumentelor prezentate și
pe care le-au întâlnit în viața cotidiană, au fost convinși că laptele este un amestec eterogen.
În continuare s-a prezentat elevilor o fotografie cu o picătură de lapte văzută la microscop,
în care se observau particulele de grăsime și s-a accentuat faptul că există situații în care, pentru a
stabili o concluzie, nu sunt suficiente proprietățile pe care le observăm, fiind necesară o analiză mai
amănunțită a proprietăților.
La finalul activităților de învățare, elevii, fiind întrebați de către profesor, au răspuns că, în
urma activităților, au învățat:

să lucreze în echipă,

că e mai ușor și mai bine să lucreze în echipă,

că e bine să asculte părerile celorlalți.
Așadar, pornind de la o simplă întrebare, profesorul poate organiza activități de învățare prin
care favorizează participarea elevilor la propria instruire.
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CONFERINȚA CU PARTICIPARE NAȚIONALĂ

CREATIVITATE ȘI INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE
Ediția a V-a, Tîrgu Mureș, 24 – 25 mai 2016

SECȚIUNEA 4.
ARTE, EDUCAŢIE FIZICĂ
ŞI TEHNOLOGII
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ȘAHUL ÎN ȘCOALĂ - EXPERIENȚA MUREȘEANĂ
Profesor șah BARÁTOSI Iosif – Gavril
CSȘ Tîrgu Mureș, județul Mureș
Profesor șah GÁL Imola – Katalin
CSȘ Tîrgu Mureș, județul Mureș

1. Actorii:
Cele mai importante personaje sunt bineînțeles elevii școlilor din Tîrgu Mureș și din județul
Mureș (Iernut, Luduș, Pănet, Sighișoara, Reghin și altele).
Cei care se ocupă efectiv de predarea șahului în școli și de educarea prin șah sunt, în
principal, trei: Barátosi Iosif-Gavril, profesor titular la Clubul Sportiv Școlar Tîrgu Mureș, licențiat
în educație fizică și sport, având a doua specializare șahul (Școala Gimnazială „Europa”, Colegiul
Național „Unirea", Şcoala Gimnazială nr.7, Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza”), Gál Imola-Katalin,
maestră a sportului la șah, licențiată în educație fizică și sport, profesor suplinitor la CSS Tîrgu
Mureș (Şcoala Gimnazială „T. Vladimirescu”, Şcoala Gimnazială „Romulus Guga”, Şcoala
Gimnazială Iernut) și Barátosi Dániel, maestru internațional la șah, licențiat în pedagogie,
președinte al O.N.G. „Șahiștii magicieni” (ajută la pregătirea celor mai buni elevi, selecționați din
școlile amintite).
Cei care au mai predat sau mai predau acum șah în școli în Tîrgu Mureș sunt: Puskás János,
candidat maestru (Școala Omega), Fugulyán Grigore, candidat maestru (Şcoala Gimnazială nr.13,
Tîrgu Mureș și Școala Waldorf, unde predă, după spusele dânsului chiar “șah Waldorf”), Ercsei
Georgeta și Alexandru, instructori de șah (Șc. Gimn. Bernády György), Bendriș Daniel (Şcoala
Gimnazială „Dacia” și „G. Coșbuc”), Cloțan Marius (Sighișoara), alături de alte cadre didactice mai ales de educație fizică-care se ocupă de inițierea elevilor în tainele șahului.
Bineînțeles că trebuie să amintim și doamnele învățătoare care ne-au ajutat și ne ajută în
continuare prin invitarea noastră în școlile și clasele lor sau prin aducerea elevilor la Clubul Sportiv
Școlar Tîrgu Mureș: Koszorus Manuela și Covrig Maria (Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza”), Gliga
Cristina, Rusu Cristina, Năsăudean Irina, Minculescu Mărioara, Oltean Elena, Chivu Liliana, Boţan
Georgeta şi dl. director Boczog Szabolcs (Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”), Biriș
Daniela, Șincan Maria, Frîncian Maria, Felegean Doina (Şcoala Gimnazială nr.7), Sigmirean
Amalia, Balizs Enikő, László Enikő (Şcoala Gimnazială „Europa”), Stoica Andreea Teodora (Col.
Naţ. Unirea), Bocicor Maria, Corina Turcu, Rusu Margareta, Alexa Mariana, Rusu Rodica, László
Gabriela, Kacsó Tünde, (Şcoala Gimnazială „Romulus Guga”), Vodă Erika şi dl. dir. Moldovan
Horaţiu Octavian (Şcoala Gimnazială Iernut), etc.
2. Beneficiile educației prin șah.
Din cele observate de noi, cei care predăm șahul și din cele relatate de către părinți și
doamnele educatoare, reiese că acest joc este deosebit de important în dezvoltarea gândirii,
imaginaţiei şi a puterii de concentrare, dezvoltă mult gândirea tactică, copiii reuşind să îşi
îmbunătăţească rezultatele şcolare după ce au participat la cursuri de şah.
„Elevii care joacă şah: sunt buni şi foarte buni la matematică; sunt echilibraţi în conduită;
au idei creative chiar şi la materiile artistico-plastice; îşi dozează mai bine timpul şi se pot încadra la
fişe, lucrări, evaluări în timpul alocat acestora; judecă mai uşor anumite situaţii problematice; sunt
solicitaţi în toate procesele gândirii, ceea ce-i ajută să se descurce mai uşor în viaţă; au mai multă
răbdare în rezolvarea problemelor şi a exerciţiilor solicitante (grele) şi nu abandonează sarcina dată;
au mai multă siguranţă şi încredere în ei.”- ne spune doamna învăţătoare Maria Bocicor de la Şcoala
Gimnazială „Romulus Guga”.
Şahul favorizează, de asemenea, competitivitatea, acceptarea înfrângerii cu seninătate sau a
victoriei cu tot respectul pentru adversar, ajută la dezvoltarea personalității copiilor şi tinerilor.
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Pe lângă acestea şahul are următoarele beneficii pentru copiii: îi învață cum să învețe, pot să
facă analize şi autoanalize, învaţă să creeze strategii şi să urmărească un obiectiv, capătă uşurinţă în
luarea deciziilor şi îşi asumă responsabilităţi, îşi dezvoltă creativitatea şi imaginaţia, caută soluţii
rapide de ieşire din impas; îşi respectă partenerul de joc, îşi cresc încrederea de sine, îi formează
pentru acceptarea greutăților și frumuseților vieții.
3. Beneficiile șahului în dezvoltarea copiilor. Părerea specialiștilor.
Conform spuselor lui Octavian Paler, “Șahul este un joc foarte frumos, păcat că viața
este prea scurtă, nu poţi să îl joci mai mult”. Șahul este considerat extrem de important
pentru dezvoltarea tuturor laturilor – intelectuală, socială si psihologică a copilului – drept
urmare, acest sport face parte din curricula școlară din peste 70 de ţări, din toată lumea.
Părerea specialiștilor
“Conform mai multor studii efectuate în ultimele decenii în numeroase state, șahul ajută la
dezvoltarea personalității copiilor şi tinerilor şi determină o îmbunătățire reală a performanțelor
şcolare. Potrivit unor studii efectuate între anii 1979 si 1983, există o putere medie de ieșire din
situații critice a elevilor jucători de șah de 17,3%, față de 4,6%, în cazul în care nu joacă.
Creativitatea celor ce joacă șah este de două sau chiar trei ori mai mare, față de cea a celor care nu
joacă.
Tot studiile din mai multe țări, din ultimul deceniu, au evidențiat faptul că, puterea de
asimilare a informațiilor, abilităților organizatorice şi cele logice sunt net superioare în cazul celor
ce practică şahul.
Șahul are numeroase beneficii asupra copilului, care merită a fi amintite. Principalul motiv
pentru care un copil ar trebui să joace şah este acela că este foarte distractiv. Pe lângă acest aspect,
mai există multe altele, foarte importante.
Inteligență și răbdare
Șahul ajută la o creștere a coeficientului de inteligență și la o mai bună gestionare a răbdării.
Gândirea concretă sau abstractă şi creativitate
Copiii sunt stimulați să gândească logic fiecare mișcare, să realizeze o strategie, să prevadă
ce mișcări intenționează să facă adversarul. Aceștia sunt încurajați să aibă puterea de a trece peste
detalii şi să fie interesați de imaginea de ansamblu. Au o disponibilitate mult mai mare de a rezolva
probleme printr-o gândire independentă şi creativitatea le este stimulată permanent.
Încredere în sine şi atitudine pozitivă, de învingător
Chiar şi acei copii care se simt complexați din anumite motive, își pot recăpăta încrederea în
ei, se vor aprecia mai mult, practicând acest sport. În același timp, copiii sunt stimulați cu ocazia
unui nou joc să încerce să fie cât mai buni, să își autodepășească limitele, să creadă în ei înșiși şi în
capacitățile lor, iar o partidă câștigată este stimulul perfect pentru a-şi dori să fie şi următoarea dată
la fel.
Memoria
Șahul ajută la îmbunătățirea memoriei celor mici. Stimulii vizuali ai tablei de șah şi reținerea
mișcărilor adversarilor, reprezintă acțiuni foarte bune pentru a exersa și stimula memoria.
Sociabilitate
Practicarea şahului deschide posibilitatea de a cunoaște oameni noi, interesanți, având
aceeași pasiune şi în același timp, este un mijloc prin care copii pot lega noi prietenii, care pot fi
menținute prin participarea continuă la concursuri şi alte evenimente de acest gen.
Responsabilitate
Prin șah, copiii devin mai responsabili. Sunt nevoiți să își asume singuri alegerile, mutările,
strategiile şi un eventual eșec. Regulile jocului sunt stricte, clare, astfel că micul jucător este nevoit
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să le respecte şi să își asume răspunderea pentru ele. Totodată, prin șah se exersează un alt lucru
extrem de important: luarea unei decizii într-un timp foarte scurt.
Rezultate mai bune la școală
Mulți părinți sunt încântați după ce își duc copilul la un club de şah (sau îl înscriu la cursul
opţional de șah în școală – sublinirea noastră), deoarece constată că rezultatele la învățătură sunt
mai bune și, cel mic nu mai petrece foarte mult timp în faţa calculatorului, distrugându-și sănătatea
şi înhibându-şi personalitatea, ci într-un mediu plăcut, lângă alți copii şi tineri iubitori de şah.
Aşadar, sunt suficiente motive pentru a vă înscrie copilul la un club de șah (sau la cursul opțional
de șah în școală- sublinirea noastră) din orașul dumneavoastră.
Vârsta ideală pentru a învăța șah
Conform experţilor, cel mai bine ar fi ca, un copil să învețe să joace șah cât mai devreme,
deoarece impactul asupra dezvoltării sale este mai mare şi are puterea de a-şi dezvolta inteligența,
într-un ritm mai alert, față de un adult, de exemplu. Unii copii învaţă să joace șah încă de la patru
ani, în timp ce alții la 7-8. Totul depinde de cât de ușor poate asimila regulile jocului şi cât de
pasionat este. Atât băieții cât şi fetele sunt la fel de capabili să învețe şi au aceleași șanse să devină
foarte buni în șah.
Pentru a învăța să joace șah, puteți să vă înscrieți copilul la un club de şah (sau la opționalul
Educație prin șah - curriculum la dispoziția școlii – sublinirea noastră), prin intermediul căruia va
descoperi noi prieteni, cu aceeași pasiune și prin intermediul căruia poate câștiga diverse
concursuri.”
4. Experiența noastră.
Barátosi Iosif-Gavril predă șahul în școală încă din 1985, când a fost repartizat la Șc. Gen. nr
2 Zalău, apoi după 1990 la Șc. Gen. Săbed-jud.Mureș şi chiar și după titularizarea sa la CSȘ Tg.
Mureș, la catedra de șah la Șc. Gen. nr 7, nr.8 (Al.I.Cuza), nr.2 (Bernády György), nr.20 (Tudor
Vladimirescu), Șc.particulară Omega și actualmente la Şcoala Gimnazială Europa și Colegiul
Național Unirea. Este într-o situație fericită, deoarece acestea se află alături de CSȘ Tîrgu Mureș și
zilnic vine câte o clasă română sau maghiară la ore de șah, între orele 13-15 și 15-16.
Gál Imola-Katalin predă șah de trei ani în școlile gimnaziale Tudor Vladimirescu și
Romulus Guga din Tîrgu Mureș dar și la Şcoala Gimnazială Iernut.
Doamna Gal Imola relatează:” Într-o zi îmi sună telefonul şi tatăl unui băieţel de 7 ani mă
întreabă dacă ţin antrenament de şah şi sâmbăta fiindcă ar dori să-şi aducă copilul la şah, şi lucrând
pe parcursul săptămânii numai în ziua de sâmbătă poate. Când ne-am văzut mi-au zis că stau la
IERNUT, şi le e destul de greu să ajungă la Tg. Mureş în timpul săptămânii. Din dorinţa de a ajuta
şi a oferi şi celor din mediul rural o şansă de a învăţa şah m-am oferit să mă duc o dată pe
săptămână la Iernut, dacă ar mai fi câţiva copii dornici să înveţe şah. Şi aşa am ajuns să am o grupă
de copii la Şcoala Gimnazială din Iernut. Directorul şcolii, dl. Moldovan Horaţiu Octavian ne
susţine şi a fost de acord să ne pună la dispoziţie o sală unde să jucăm şah. Deja am organizat două
concursuri la Iernut: Cupa de Iarnă şi Cupa Primăverii la care au participat şi copii din satele şi
comunele din împrejurimi, dar şi din alte localităţi: Luduş, Mediaş, Sibiu, Tîrgu Mureş. După acest
concurs am fost contactată de un părinte din Luduş cu care ducem tratative ca, de la începutul
anului şcolar următor, să mergem să ţinem şi la Şcoala Gimnazială din Luduş cursuri de şah.”
Barátosi Dániel, maestru internațional la șah, ajută pe cei doi menționați mai sus, la predare
și se ocupă de aprofundarea cunoștințelor cu cei ce doresc acest lucru, în zilele de marți și joi, la
CSȘ Tîrgu Mureș, între orele 17-19 , sâmbătă între 9-13 și duminică între 14-17.
Toți trei participă anual la proiectul Pierre de Coubertin, predând șahul la 300 de copii, pe
plan local și județean, iar Barátosi Iosif-Gavril a fost lector la faza finală în 2013 și Barátosi Dániel
la cea din 2016.
Actualmente suntem în tratative cu Casa Corpului Didactic Mureș și Inspectoratul Școlar al
Județului Mureș pentru realizarea cursului pentru cadre didactice, care să le permită predarea
șahului în școlile din județ. Dl. prof Baratosi Iosif a fost printre cei ce au ajutat la realizarea
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curricumului pentru predarea șahului în școală, d-na Gál Imola a terminat cursul de formator și are
categoria de maestru în șah, ceea ce îi permite predarea cursului pentru cadrele didactice interesate.
Avem cereri concrete de la alte şcoli care ar dori să se predea şahul la ei, de ex. la Şcoala
Gimnazială Luduş, la Şcoala Gimnazială Al.I. Cuza, Şcoala Gimnazială Nr.7, Şcoala Gimnazială
Serafim Duicu din Tîrgu Mureş.
Materialele didactice șahiste pentru 5 școli în mediul rural și pentru 5 în mediul urban au
fost primite de la Federația Română de Șah și predate școlilor nominalizate, şi se aşteaptă să vină şi
cadrele didactice care vor preda opţionalul „ Educaţie prin şah”. Sunt persoane interesate care ar
dori să poată preda şahul în şcoli: profesori care ştiu să joace şah, jucători de şah activi sau foşti,
părinţi, etc
5. De la educația prin șah la șahul de performanță
Ne mândrim cu faptul că un sportiv al nostru Ognean Mihnea Ionuț de la CSȘ Tîrgu Mureș,
elev al Şcoala Gimnazială Alexandru Ceușianu din Reghin, venit la noi să învețe șahul, a devenit
campion mondial școlar la Open 7, la Cracovia, Polonia în 2011, unde a fost însoțit de prof.
Barátosi Iosif, iar în anul 2013 a fost vicecampion mondial școlar, la Open 9, la Halkidiki, Grecia.
Același sportiv este vicecampion național școlar la Iași în 2015 și medaliat cu bronz în 2016 la
Tîrgu Mureș în cadrul Campionatelor Naționale Școlare (ale cluburilor sportive școlare).
6. Predarea șahului în școlile mureșene se face după manualul scris de domnii ManoleVasile,
Ungureanu Vlad și Danilov Vladimir, pe lângă care folosim cele două ghiduri pentru învățarea
șahului ale dlui Ceteraș Marius.
D-na Gál Imola a elaborat două teste pentru elevi din materialele didactice amintite mai sus.
Dl. Barátosi Daniel, a elaborat lecții pentru elevii mai avansați care iau parte la cursurile de șah
în școală, dintre care una a apărut în revista Junior Șah nr. 1 din 2016, distribuit la finala CN
individual de șah pentru copii și juniori, aprilie 2016 Căciulata.
Ca o încununare a muncii depuse în predarea șahului în școli în județul Mureș și la Clubul
Sportiv Școlar Tîrgu Mureș, dl Barátosi Iosif a primit, în 20 aprilie 2016, la Cluj-Napoca, premiul
Mentor pentru excelență în educație, ediția 2015, după ce, în anul anterior îl primise d-na Ligia
Letiția Jicman de la CSȘ 1 Timișoara. Dl Barátosi Iosif Gavril a participat și la primul simpozion
internațional Educație prin șah, 2013 București, cu materialul “Un vis împlinit”, despre succesul
obținut de Ognean Mihnea-Ionuț la Campionatul Mondial Școlar de șah din Cracovia.
Linkuri utile:
1. https://www.youtube.com/watch?v=dSy8N-C4uGA
2. https://www.youtube.com/watch?v=hRnxvc2rhzQ
3. http://www.punctul.ro/baratosi-iosif-gavril-laureat-al-premiului-mentor-pentru-excelenta-ineducatie/
4. http://news.jurnaldereghin.ro/reportaje/reghin-exclusiv/micul-geniu-al-sahului-romanesc2016-05-22.html
5. http://www.frsah.ro/
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FORMAREA CADRELOR DIDACTICE ÎN DOMENIUL EVALUĂRII
COMPETENȚELOR PROFESIONALE
Diseminarea rezultatelor Proiectului POSDRU „Formarea cadrelor didactice în domeniul
evaluării competențelor profesionale”, implementat de CNDIPT
Profesor Silvia Manuela CISMAŞ
Liceul Tehnologic Nr. 1 Sighişoara, judeţul Mureş
Rezumat: Această lucrare are ca scop diseminarea rezultatelor proiectului POSDRU „Formarea cadrelor didactice în
domeniul evaluării competențelor profesionale”, implementat de CNDIPT.
Rezultatele proiectului:
 590 cadre didactice formate și certificate ca Profesor-evaluator de competențe profesionale
 42 cadre didactice formate și certificate suplimentar ca Formatori de profesori - evaluatori de competențe
profesionale
 80 cadre didactice formate și certificate suplimentar ca Dezvoltatori de instrumente de evaluare
 42 cadre didactice formate și certificate suplimentar ca Formatori de profesori - monitori interni și externi a
evaluării
 1 bază de date privind resursele umane perfecționate în domeniul evaluării competențelor profesionale http://evaluatori.netedu.ro/
 Baza Națională cu instrumente de evaluare a competențelor profesionale http://itemi.netedu.ro/
Deoarece din cele 590 de cadre didactice certificate în cadrul proiectului ca profesori evaluatori de competențe
profesionale, doar 3 cadre didactice sunt din județul Mureș, am considerat necesar să prezint rezultatele acestui
proiect.
Menționez că am participat la programele de formare A „Profesor evaluator de competențe profesionale” și C
„Dezvoltatori de instrumente de evaluare”. De asemenea am contribuit în calitate de expert pe termen scurt la
verificarea și revizuirea itemilor repartizați pentru domeniul de pregătire profesională - Chimie, Materiale de
construcții și Protecția mediului, postarea itemilor pe platforma proiectului și încadrarea itemilor în macheta bazei de
date.

Proiectul POSDRU „Formarea cadrelor didactice în domeniul evaluării competențelor
profesionale” a fost implementat de Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional
şi Tehnic în perioada iunie 2011 – mai 2014.
Proiectul a avut ca obiectiv general susținerea procesului de îmbunătățire a sistemului
național de educație și formare profesională, generator de resurse umane performante, competitive,
creative, implicate în dezvoltarea societății bazată pe cunoaştere, care își proiectează realizarea
personală și profesională din perspectiva învățării pe parcursul întregii vieți. Proiectul propune
atingerea acestui obiectiv prin creșterea atractivității și calității programelor de educație și formare
profesională asigurată prin pregătirea cadrelor didactice pentru realizarea unei evaluări moderne și
relevante a rezultatelor învățării. Proiectul contribuie la îmbunătățirea sistemului de formare
continuă a cadrelor didactice și generează noi oportunități în carieră pentru cadrele didactice
participante, sprijinind în mod direct atingerea obiectivelor specifice axei prioritare și domeniului
major de intervenție. Pe termen lung, îmbunătățirea calificării cadrelor didactice va genera beneficii
în asigurarea calității programelor de educație și formare profesională și prin aceasta potențarea
șanselor de angajare și menținere pe post a absolvenților acestor programe.
Grupul țintă: 600 de cadre didactice din învățământul profesional și tehnic.
Programe de formare oferite:
A. Profesor-evaluator de competențe profesionale (42 ore – 12 credite profesionale transferabile),
desfăşurat în perioada august 2012 – februarie 2013, la care au participat un număr de 590 cadre
didactice din învăţământul preuniversitar selectate în urma trimiterii înscrierilor pe adresa de e-mail
a proiectului. Programul A de formare face parte din categoria 2 - Programe tematice sau modulare
realizate prin stagii nondisciplinare și a fost acreditat prin Ordinul MECTS nr. 4736/12.07.2012.
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B. Formatori de profesori - evaluatori de competențe profesionale (72 ore– 18 credite profesionale
transferabile), desfăşurat în perioada aprilie 2013 – mai 2013, la care au participat 42 de cadre
didactice din învățământul preuniversitar selectate din rândul cadrelor didactice certificate pentru
programul de formare A. Programul B de formare face parte din categoria 3 - Programe tematice
sau modulare realizate prin stagii nondisciplinare și a fost acreditat prin Ordinul MECTS nr.
6568/20.12.2012.
C. Dezvoltatori de instrumente de evaluare (72 ore – 18 credite profesionale transferabile),
desfăşurat în perioada septembrie 2013 – noiembrie 2013, la care au participat 80 de cadre
didactice din învățământul preuniversitar selectate din rândul cadrelor didactice certificate pentru
programul de formare A. Programul C de formare face parte din categoria 3 - Programe tematice
sau modulare realizate prin stagii nondisciplinare și a fost acreditat prin Ordinul MECTS nr.
6568/20.12.2012.
D. Formatori de profesori - monitori interni și externi ai evaluării (72 ore – 18 credite
profesionale transferabile), desfăşurat în perioada ianuarie 2014 – martie 2014, la care au
participat 42 de cadre didactice din învățământul preuniversitar selectate din rândul cadrelor
didactice certificate pentru programul de formare A. Programul D de formare face parte din
categoria 3 - Programe tematice sau modulare realizate prin stagii nondisciplinare și a fost acreditat
prin Ordinul MECTS nr. 6568/20.12.2012.
Participarea cadrelor didactice la programul de formare A este neuniformă, raportat la
criteriul repartizării geografice, fiind judeţe cu un număr mare de participanţi (Dolj – 40, Galaţi 36, Bucureşti – 36, Constanţa – 34, Vrancea - 28) şi altele cu puţini participanţi (Vaslui – 2, Mureş
– 3, Bacău, Brăila - 4). O posibilă cauză – perioada de înscriere a fost în timpul vacanţei de vară.
Numărul de cadre didactice participante – pe
judeţe (total 590 participanţi), la Programul
de formare A – Profesor - evaluator de
competențe profesionale
Din judeţul Mureş au participat :
1. Cismaş Silvia Manuela – Liceul Tehnologic
nr. 1 Sighişoara
2. Iosif Dorina – Liceul Tehnologic nr. 1
Sighişoara
3. Bălan Sorina Mihaela – Colegiul Economic
Transilvania – Tg. Mureş

Numărul de cadre didactice participante – pe
judeţe (total 42 participanţi), la Programul de
formare B - Formatori de profesori evaluatori de competențe profesionale
Din judeţul Mureş a participat :
1. Bălan Sorina Mihaela – Colegiul Economic
Transilvania – Tg. Mureş
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Numărul de cadre didactice participante – pe
judeţe (total 80 participanţi), la Programul de
formare C - Dezvoltatori de instrumente de
evaluare
Din judeţul Mureş a participat :
1. Cismaş Silvia Manuela – Liceul Tehnologic
nr 1 Sighişoara

Numărul de cadre didactice participante – pe
judeţe (total 42 participanţi), la Programul de
formare D - Formatori de profesori-monitori
interni și externi ai evaluării
Din judeţul Mureş nu a participat niciun
cadru didactic

Rezultatele proiectului :
 4 programe de formare continuă în domeniul evaluării competențelor profesionale acreditate
realizate pe baza unor seturi de competenţe specifice
 4 seturi de competențe specifice
 590 de cadre didactice formate în domeniul evaluării competențelor profesionale
 1 bază de date privind resursele umane perfecționate în domeniul evaluării competențelor
profesionale - http://evaluatori.netedu.ro/
 590 cadre didactice certificate ca Profesor-evaluator de competențe profesionale
 42 de portofolii model conţinând documente specifice evaluării competenţelor profesionale;
 42 cadre didactice certificate suplimentar ca Formatori de profesori - evaluatori de competențe
profesionale
 10 portofolii model documente elaborate în cadrul cursurilor de formare;
 80 cadre didactice certificate suplimentar ca Dezvoltatori de instrumente de evaluare
 10 portofolii model conţinând instrumente şi documente specifice dezvoltării de instrumente de
evaluare a competenţelor profesionale
 42 cadre didactice certificate suplimentar ca Formatori de profesori - monitori interni și externi a
evaluării
 Baza Națională cu instrumente de evaluare a competențelor profesionale http://itemi.netedu.ro/,
în care s-au colectat itemii elaborați în timpul sesiunilor de formare și a sesiunilor de evaluare din
cadrul programelor de formare A „Profesor evaluator de competențe profesionale” și C
„Dezvoltatori de instrumente de evaluare”. Acești itemi au fost verificați și corectați de către 32 de
experți selectați din cadrul persoanelor certificate la programul de formare C-„Dezvoltatori de
instrumente de evaluare”, validați, împărțiți pe domenii de formare profesională și postați pe site-ul
proiectului pentru a fi utilizați de orice profesor din învățământul profesional și tehnic în derularea
activității la clasă.
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Baza de itemi permite selecția itemilor după tipul lor (cu alegere multiplă, duali, pereche, de
completare, cu răspuns scurt, întrebare structurată, rezolvare de probleme, eseu structurat, probă
practică), după nivelul de dificultate, după cele 16 domenii de calificare, după calificarea
profesională, după modulul abordat și elaborarea unor teste personale de către orice cadru didactic
înscris ca utilizator. De asemenea sunt prezentate modele de teste sumative și de probe
transdisciplinare pentru fiecare domeniu de calificare.
În cadrul Proiectului s-au organizat
 2 conferinţe :
 Prima conferinţă - Perspective ale formării cadrelor didactice pentru evaluarea
competenţelor profesionale
 Conferinţa finală din cadrul proiectului - Impactul formării cadrelor didactice pentru
evaluarea competenţelor profesionale pentru sistemul de învăţământ profesional şi tehnic
din România
 4 vizite de studii, la care au participat un număr de 100 de persoane care au fost selectate din
rândul membrilor grupului țintă – participanți la cursurile de formare B – „Formatori
evaluatori competențe profesionale”, C – „Dezvoltatori instrumente evaluare competențe” și
D – „Formatori monitori evaluare competențe”. Din cei 100 participanți la vizitele de
formare au făcut parte şi persoane din rândul instituțiilor cu rol și atribuții în domeniul
evaluării competențelor sau domenii conexe ale educației, care au legătură cu atingerea
obiectivelor proiectului. La vizitele de studiu participanții au avut posibilitatea îmbogăţirii şi
validării informațiilor privind modul de implementare a sistemului de evaluare a
competențelor în modelul austriac. Participanții au fost însoțiți de coordonatori de grup,
reprezentanţi ai CNDIPT şi ai partenerului transnaţional, KulturKontakt Austria în vederea
atingerii obiectivelor vizitelor de studii.
 3 seminarii tematice
 1- Prezentarea generală a proiectului
 2- Acest seminar tematic a avut ca scop principal informarea reprezentanţilor Caselor
Corpului Didactic despre Programele de formare a cadrelor didactice derulate în cadrul
proiectului. Faptul că acest seminar a avut loc după finalizarea derulării a două Programe
de formare, A şi B, are o mare legătură cu asigurarea sustenabilităţii acestor programe şi a
celor care vor urma. Obiectivul principal al seminarului a fost crearea unui cadru de
colaborare între CNDIPT şi CCD din municipiul Bucureşti şi cele 41 de judeţe în vederea
formării unui număr mai mare de cadre didactice în programele derulate în cadrul acestui
proiect şi nu numai.
 Seminarul tematic nr. 3 a avut ca scop principal diseminarea exemplelor de bună practică
în ceea ce priveşte funcţionarea unităţilor de învăţământ profesional din Austria şi
România cu privire la evaluarea competenţelor profesionale ale elevilor. Acest seminar se
bazează pe informarea asupra aspectelor sesizate de către participanţii la cele 4 vizite de
studii realizate în cadrul proiectului.
În urma derulării acestui proiect,
Unitățile de învățământ vor beneficia de:
• expertiza dobândită de profesorii care au participat la cursurile de formare continuă în domeniul
evaluării competențelor profesionale;
• portofoliile model elaborate de participanţi cuprinzând modele de planificare a evaluării, itemi și
probe de evaluare, planuri remediale, etc.
• resurse umane calificate în susţinerea obiectivelor planurilor strategice de dezvoltare.
Inspectoratele școlare vor beneficia de:
• consolidarea capacităţii de evaluare a competenţelor profesionale prin cadrele didactice pregătite
şi formate în cadrul proiectului;
• capacitate sporită de multiplicare a bunelor practici în evaluarea competenţelor profesionale prin
implicarea profesorilor formaţi în proiectele locale specifice;
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• sporirea numărului profesorilor pregătiţi şi certificaţi pentru realizarea evaluărilor de certificare a
competenţelor profesionale, monitorizării interne şi externe a evaluării, dezvoltării de instrumente
de evaluare, etc.;
• dezvoltarea capacităţii de implicare în susţinerea învăţării pe parcursul întregii vieţi în cadrul
instituţional local.
Rețelele regionale de unități de învățământ profesional și tehnic vor beneficia de:
• expertiza dobândită de profesorii formaţi, persoane capabile să susţină realizarea unora dintre
obiectivele specifice prevăzute de planurilor strategice regionale;
• suportul specializat în realizarea evaluării competenţelor profesionale şi de dezvoltare a
instrumentelor de evaluare necesare susţinerii şi dezvoltării adecvate a proceselor de corelare a
ofertei educaţionale cu cerinţele pieţei muncii.
Învățământul profesional și tehnic va beneficia de:
• creşterea numărului de cadre didactice cu expertiza dobândită în domeniul evaluării competenţelor
profesionale capabili să susţină realizarea obiectivelor din domeniul asigurării calităţii în educaţie şi
a învăţării pe tot parcursul vieţii;
• susținerea elementelor cheie ale reformei evaluării asigurată de profesorii formați;
• creșterea fondului bibliotecii virtuale;
• capacitatea crescută de realizare a altor programe specifice de dezvoltare prin suportul pe care îl
pot oferi profesorii formaţi în cadrul proiectului.
Fiecare participant a beneficiat de:
• Cursuri de formare susţinute de experţi experimentați;
• Suporturi de curs gratuite;
• Taxe de certificare suportate din bugetul proiectului;
• Cheltuielile cu transportul, cazarea şi masa suportate din bugetul proiectului;
• Oportunitatea de specializare şi certificare în domeniul evaluării.
Bibliografie:
1. http://evaluarecompetente.tvet.ro/
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METODE CREATIVE ȘI INOVATIVE UTILIZATE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ
Profesor Eva – Monica FAUR
Colegiul Economic „Partenie Cosma” Oradea, județul Bihor
Profesor Mihaela – Lenuța MOCA
Colegiul Economic „Partenie Cosma” Oradea, județul Bihor
Rezumat: Realitățile învățământului românesc reclamă în zilele noastre măsuri urgente pentru salvarea generațiilor
actuale și viitoare de la un declin în plan educațional. Schimbările dramatice pe care le trăiește omenirea, prin ritmul
năucitor al evoluției tehnologice, schimbările pe care le-a trăit România, cu un sistem de învățământ aflat într-un
permanent proces de reformă, impun absolut imperios luarea unor măsuri de adaptare. Printre aceste măsuri, o
categorie importantă o reprezintă metodele didactice utilizate de cadrele didactice. Folosirea în continuare doar a
metodelor clasice, lipsa unor metode creative și inovate, vor duce la scăderea interesului pentru școală a elevilor.
Metodele creative și inovative, exemplificate în articol, ca fiind cele mai eficiente și ușor de implementat în actul
didactic au o mulțime de avantaje, contribuind la dobândirea unui lung șir de abilități, competențe indispensabile
în condițiile actuale ale societății în care trăim.

Modernizarea și adaptarea învățământului la realitățile sociale ale secolului XXI sunt absolut
imperative având în vedere schimbările dramatice pe care le trăiește omenirea, ele realizându-se
prin orientarea metodologiei instruirii către inovație.
Metodele creative și inovative au luat amploare în procesul instructiv-educativ în ultimul
deceniu ca urmare a schimbării nevoilor elevilor în formarea lor. Azi, accesul elevilor la informație
este facil datorită dezvoltării tehnologice care dă posibilitatea tinerilor de a accesa un volum imens
de informații printr-o mare diversitate de mijloace tehnice. Deci, provocarea dascălilor azi nu mai
este de a transmite informații ci de a găsi acele metode de predare care să îi facă pe elevi dornici să
recepționeze acele cunoștințe, de a-i face dornici de a descoperi, prelucra, utiliza informații noi, de
a-și lărgi universul cunoașterii. Astfel se acordă o atenție din ce în ce mai mare acelor activități
care să răspundă intereselor, aspirațiilor și nevoilor noii generații capabile să le asigure inserția
pe piața muncii, integrarea lor socială, dezvoltarea personală și dobândirea unui lung șir de abilități,
competențe indispensabile în condițiile actuale ale societății în care trăim.
Aceste metode vin în întâmpinarea nevoilor concrete ale educabililor cu condiția ca acestea
să fie concepute și desfășurate astfel încât elevul să conștientizeze importanța/utilitatea directă a
acestora pentru nevoile sale.
Așadar, la conceperea oricărei activități instructiv – educative, cadrul didactic/propunătorul
trebuie să țină seama de anumite elemente ce îi asigură reușita: utilitatea activității (răspunde unei
nevoi reale ale elevului), actualitatea activității (în ce măsură activitatea propusă se suprapune
unei realități concrete ale vieții elevului), aplicabilitatea activității, accesibilitatea activității,
evaluarea impactului activității asupra educabililor.
Etimologic, termenul metodă provine din grecescul "methodos" care înseamnă "drum spre
…", "cale de urmat către …".
Metodele de învățământ pot fi definite ca "modalități de acțiune cu ajutorul cărora, elevii,
în mod independent sau sub îndrumarea profesorului, își însușesc cunoștințe, își formează priceperi
și deprinderi, aptitudini, atitudini, concepția despre lume și viață."
Practica școlară contemporană relevă existența unei varietăți extrem de bogate în ceea ce
privește situațiile de instruire. În conformitate cu principiile moderne, se acreditează ideea
transformării elevului în subiect al acțiunii instructive – educative și implicării sale active în
realizarea acestui proces.
Metodele creative și inovatoare au caracter activ, interactiv, valențe formative, contribuind
la dezvoltarea gândirii critice, la dezvoltarea creativității, prin utilizarea cărora elevii sunt implicați
activ în învățare, fiind puși în situația de a gândi critic, de a realiza conexiuni logice, de a produce
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idei și opinii proprii argumentate, care se bazează pe învățarea independentă și prin cooperare, pe
manifestarea respectului față de părerile celorlalți.
Opțiunea pentru o metodă se face în funcție de: gradul de pregătire al elevilor, trăsăturile
de personalitate ale elevilor, specificul conţinutului de învăţat, stilurile de învăţare, personalitatea
profesorului.
Metodele creative și inovative, cel mai des utilizate în cadrul orelor de predare a
disciplinelor din Aria Curriculară "Tehnologii", domeniile: economic, administrativ, comerț,
respectiv turism și alimentație sunt următoarele: Metoda SINELG, Metoda Cubul, Turul Galeriei,
Tehnica Predicției, Linia Valorilor, Tehnica Lotus, Tehnicile de spargere a gheții, Organizatorul
grafic, Metoda Ciorchinele, Tehnica 6/3/5, Buzz-Groups, Metoda Delphi.
Metoda SINELG (sistemul interactiv de notare pentru eficientizarea gândirii critice) duce
la implicarea activă a elevilor în învățare, monitorizează gradul de înțelegere a unui conținut de
idei.
Această metodă presupune parcurgerea următoarelor etape: elevii notează tot ceea ce știu
despre un subiect pe caiet/foi, se enunță tot ceea ce s-a scris, se discută unele neconcordanțe,
elevilor li se împarte un text sau citesc din manual paragrafele despre subiectul respectiv, trebuie
să pună următoarele semne în dreptul paragrafelor: √ informație cunoscută, + informație nouă, informație diferită, ? informație confuză.
Metoda Cubul evidențiază activitățile de gândire implicate în rezolvarea unei sarcini de
învățare. Propune analiza unui concept sau a unei sintagme, proiectând-o pe șase fațete ale unui
cub. Fiecare fațetă oferă o altă perspectivă în abordarea conceptului, punând în evidență diferite
operații mentale: descrierea, compararea, asocierea, analizarea, aplicarea, argumentarea.
Turul Galeriei este o metodă creativă de învățare prin colaborare prin care se încurajează
elevii să își exprime liber opiniile, să găsească soluții interesante la problemele date.
Această metodă presupune parcurgerea următoarelor etape: alcătuirea echipelor (4-5
persoane) care primesc sarcini diferențiate; după 5-10 minute fiecare elev realizează un poster/o
schemă; după ce au terminat, elevii trec la altă sarcină, rotindu-se astfel la fiecare atelier; în final
se expun toate posterele, fiecare echipă având câte un poster pentru fiecare sarcină.
Tehnica Predicției are ca obiective formularea unor predicții asupra unui subiect lecturat,
argumentarea opțiunilor formulate.
Activitatea propriu-zisă constă în citirea unui material până la un punct, după care se cere
elevilor să formuleze predicții despre ce anume consideră ei că se va întâmpla în continuare și să își
motiveze opțiunea.
Linia Valorilor
În cadrul acestei metode se expune discuției în clasă o problemă controversată. Elevii se pot
așeza pe o "linie" imaginară, în funcție de poziția în raport cu problema dezbătută. În urma
discuțiilor ce au loc, elevii își pot păstra sau schima poziția, motivându-și alegerea.
Tehnicile de spargere a gheții sunt cunoscute şi sub denumirea de metode introductive sau
de debut, spărgătoarele de gheaţă sunt jocuri sau activităţi scurte folosite la începutul fiecărui
program de formare, cu scopul: de a încuraja implicarea şi participarea activă a cursanţilor; de a se
realiza intercunoaşterea, încălzirea participanţilor, în sensul furnizării câtorva informaţii referitoare
la participanţi, câtorva date personale despre aceştia, domeniile lor de interes, de a se crea o
atmosferă deschisă, de grup; de a facilita lucrul în grup, comunicarea, cooperarea şi interdependenţa
pozitivă; de a se cunoaşte aşteptările şi temerile participanților şi ale formatorului; de a trezi
interesul participanţilor faţă de tema cursului; de a se stabili interacţiuni cursanți – cursanți şi
cursanți - formator; de a identifica nivelul cunoştințelor şi al deprinderilor anterioare legate de tema
cursului; identificarea nivelului de pornire etc.
Elevul trebuie pus permanent în situaţia de a face, a judeca, a coopera, a da răspunsuri, a
avea păreri, a analiza răspunsurile auzite, a ajunge la identificarea răspunsurilor corecte, din care
apoi se descoperă cunoştinţele noi.
Tehnica LOTUS presupune deducerea de conexiuni între idei, concepte, pornind de la o
temă centrală. Problema sau tema centrală determină cele 8 idei secundare care se construiesc în
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jurul celei principale, asemeni petalelor florii de nufăr. Cele 8 idei secundare sunt trecute în jurul
temei centrale, urmând ca apoi ele să devină la rândul lor teme principale, pentru alte 8 flori de
nufăr. Pentru fiecare din aceste noi teme centrale se vor construi câte alte noi 8 idei secundare.
Astfel, pornind de la o temă centrală, sunt generate noi teme de studiu pentru care trebuiesc
dezvoltate conexiuni noi şi noi concepte.
Organizatorul grafic ca metodă de învăţare activă, facilitează esenţializarea unui material
informativ care urmează să fie exprimat sau scris schematizând ideile. Poate constitui o grilă de
sistematizare a noţiunilor, o gândire vizualizată prin reprezentarea grafică a unui material.
Avantajele aplicării metodei constau în aceea că elevii pot face o corelare între ceea ce ştiu
şi ceea ce urmează să înveţe, iar cadrele didactice pot stabili obiectivele lecţiei, pot conştientiza mai
bine ceea ce vor să predea şi ceea ce vor să evalueze şi să descopere punctele tari şi slabe ale
elevilor.
Metoda Ciorchinele este o metodă de brainstorming neliniară care stimulează găsirea
conexiunilor dintre idei. Poate fi utilizat atât în evocare, prin inventarierea cunoştinţelor elevilor, cât
şi în etapa de reflexie. Poate fi folosit şi pe perechi sau pe grupe, iar ciorchinele individual poate fi
comunicat fie unui partener, fie grupului. În etapa finală a lecţiei, ciorchinele poate fi reorganizat.
Tehnica 6/3/5 este asemănătoare brainstorming-ului, iar ideile noi se scriu pe foile de hârtie
care circulă între participanţi, şi de aceea se mai numeşte şi metoda brainwriting. Tehnica se
numeşte 6/3/5 pentru că există: 6 membrii în grupul de lucru, care notează pe o foaie de hârtie câte
3 soluţii fiecare, la o problemă dată, timp de 5 minute (însumând 108 răspunsuri, în 30 de minute, în
fiecare grup). Etapele metodei 6/3/5: împărţirea clasei în grupe a câte 6 membri fiecare; formularea
problemei şi explicarea modalităţii de lucru; desfăşurarea activităţii în grup - în această etapă are
loc o îmbinare a activităţii individuale cu cea colectivă (pentru problema dată, fiecare dintre cei 6
participanţi, are de notat pe o foaie, 3 soluţii într-un tabel cu 3 coloane, într-un timp maxim de 5
minute; foile migrează apoi de la stânga spre dreapta până ajung la posesorul iniţial; cel care a
primit foaia colegului din stânga, citeşte soluţiile deja notate şi încearcă să le modifice în sens
creativ, prin formulări noi, adaptându-le, îmbunătăţindu-le şi reconstruindu-le continuu); analiza
soluţiilor şi reţinerea celor mai bune; se centralizează datele obţinute, se discută şi se apreciază
rezultatele.
Avantajele aplicării Tehnicii 6/3/5 sunt următoarele: oferă elevilor mai puţin comunicativi
posibilitatea de a se exprima; similar brainstorming-ului, stimulează construcţia de "idei pe idei";
încurajează solidaritatea în grup şi competiţia între grupuri, îmbinând munca individuală cu cea de
echipă; are caracter formativ-educativ, dezvoltând atât spiritul de echipă cât şi procesele psihice
superioare (gândirea cu operaţiile ei: analiza ideilor emise de ceilalţi, comparaţia, sinteza,
generalizarea şi abstractizarea; dezvoltă imaginaţia, creativitatea, calităţile atenţiei etc.).
Buzz-Groups este o metodă a cărei denumire vine de la zgomotul produs de elevi când
discută în cadrul grupurilor care se formează. Aplicarea acestei metode este eficientă pentru că
permite implicarea tuturor elevilor, prin includerea lor în grupuri de trei-patru elevi care au de
rezolvat aceeași sarcină. Nu este desemnat un lider, fiecare elev contribuind la rezolvarea
problemei. Rezultatul este prezentat de un elev desemnat aleator.
Metoda Delphi poate fi aplicată pentru obținerea de soluții la probleme importante.
Aplicarea acestei metode presupune parcurgerea următoarelor etape: întocmirea unui chestionar pe
o anumită temă, distribuirea chestionarelor către participanți pentru completarea lor într-un anumit
interval de timp care depinde de dificultatea, complexitatea întrebărilor, primirea chestionarelor
completate, analiza și interpretarea lor, redistribuirea după o perioadă de timp a acelorași
chestionare pentru ca participanții să le completeze după ce li s-au înmânat în prealabil toate
răspunsurile care s-au dat anterior.
Această metodă, prin faptul că se se bazează pe feed-back-ul de opinie, presupune
consultarea periodică a elevilor și astfel crește sentimentul de valorizare al elevilor, aceștia putând
să-și manifeste creativitatea, imaginația în mod neîngrădit și să-și exprime idei, opinii care duc la
rezolvarea unor probleme importante.
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Ca și o concluzie la cele prezentate anterior se poate afirma că impactul metodelor creative
și inovative asupra elevilor se concretizează în următoarele avantaje:
 creșterea motivației (intrinseci, extrinseci) pentru cunoaștere, învățare;
 dezvoltarea competențelor generale, specifice;
 integrarea socială;
 creșterea stimei de sine;
 conștientizarea importanței implicării în activități extracurriculare pentru reușita sa
individuală, profesională;
 adaptabilitatea la grup, colectiv;
 identificarea unor nevoi concrete de formare;
 realizarea unui portofoliu personal de activități (element indispensabil al promovării
personale);
 dobândirea competenței "de a învăța să înveți";
 facilitarea procesului de orientare și mediere în carieră;
 formarea unor personalități puternice, capabile să răspundă nevoilor actuale ale societății.
Se poate afirma, cu certitudine, că toate aceste metode, creative și inovative, aplicarea lor și
identificarea, conceperea unora noi, reprezintă provocarea cea mai mare a cadrelor didactice de zi.
De succesul acestui demers va depinde parcursul școlar al tinerilor de azi și de mâine, păstrarea
interesului lor pentru educație, formare, perfecționare profesională, cu urmări directe în nivelul de
dezvoltare al societății, în ansamblu.
Bibliografie:
1. Marcu V., Filimon, Letiția (coord.), 2003, Psihopedagogie pentru formarea profesorilor,
Editura Universității din Oradea, Oradea, pag. 149 - 169.
2. Mariana Pintilie, 2006, Metode moderne de învățare-evaluare, Editura Eurodidact, Cluj
Napoca, pag. 62, 70, 77
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IMPORTANȚA PAUZELOR
Profesor FILEP Gyöngyi
Liceul Tehnologic „Gheorghe Şincai”, Tîrgu Mureș, judeţul Mureș
Profesor ILLÉS Sándor
Liceul Tehnologic „Electromureş”, Tîrgu Mureș, judeţul Mureș
Rezumat: În această lucrare am încercat să subliniez importanța pauzei și a pauzelor indiferent dacă ne gândim la
pauza de masă a muncitorilor din construcții, a celor care lucrează într-un birou și nu în ultimul rând la pauza celor
care lucrează la școală. Pauza e importantă și pentru cadrul didactic, dar foarte importantă este pentru elev. Ea se
definește ca un moment de relaxare, de deconectare de la concentrarea intelectuală, impusă de predarea și învățarea
materiei unei discipline. Din păcate în ultimii ani pauza s-a transformat într-o activitate de utilizare a telefonului, care
de cele mai multe ori nu e benefică elevului. În acest sens ar trebui să intervenim noi, cadrele didactice, să ajutăm la
folosirea eficientă a acestui scurt interval de timp care se numește pauză.

Creierul nostru își pierde capacitatea de concentrare după aproximativ 90 de minute de
muncă neîntreruptă sau chiar mai repede, dacă întreprinzi vreo activitate care solicită întreaga
atenție. Controlorilor de trafic aerian nu li se permite să lucreze în ture mai lungi de două ore, fără
pauză. În foarte multe domenii care necesită multă atenție este obligatorie o pauză după 90, 120
minute. Conform unor statistici, organizarea timpului este mult mai eficientă dacă întreg intervalul
acordat activității cuprinde și pauză sau chiar pauze. Sigur dacă această pauză este bine meritată și
te bucuri de ea. Cei care nu văd lucrurile astfel, trebuie să învețe a le vedea astfel. Trebuie să învețe
să se bucure de o pauză sau de mai multe pauze, trebuie să învețe că, nu doar așa-zisa binemeritata
pauză, ci chiar meritata pauză, creierul simte nevoia de a încetini gândirea și concentrarea. În scurta
sau mai lungă pauză, depinzând de domeniul în care se lucrează, ar trebui chiar ascultată o muzică
de relaxare, ar trebui ascultate mici povestioare, unele neimportante, micile așa numite bârfe își au
rolul lor în a te deconecta câteva minute de la lucrurile și activitățile care trebuie să fie cu adevărat
importante. Conform unor statistici, realizate de un grup de oameni de știință, medici, psihologi,
educatori, părinți, rezultatele muncii depuse cu intercalare de pauze s-au făcut simțite.
Pauza se definește ca un moment de relaxare, de deconectare de la concentrarea intelectuală,
impusă de predarea și învățarea materiei unei discipline. M-am referit la pauza dintre orele de la
școală. Dar asemănătoare este și pauza muncitorilor care lucrează în construcții, doar că e o pauză
după o muncă fizică. Rezultatul e același. În unele situații rolurile se pot schimba în ceea ce privește
pauza. Este chiar interesant în a înțelege ce efect benefic are o pauză a unui muncitor care depune
efort fizic, care după servirea mesei poate continua cu citirea unui ziar, sau chiar a unor rânduri
dintr-un roman pe care-l citește cu mare plăcere. Pentru el, omul ce depune efort fizic zilnic, pauza
poate fi cititul sau întocmirea unui rebus, deci ceva ce îi activează capacitatea de concentrare.
Rolurile se pot schimba atunci când o persoană care depune efort intelectual, pentru a se odihni
simte nevoia de a se plimba, de a bate puțin mingea. Situații de acest gen întâlnim mai ales la IT-ști
sau lucrători în birouri care lucrează de la 9:00 la 17:00 și în pauza de masă pot intercala câteva
mingi la coșul de baschet sau tenis sau alte și alte forme de activitate fizică. Observăm că definiția
pauzei chiar dacă este aceeași, ea poate lua diferite forme. Esența este de a te deconecta de la
activitatea pe care o desfășori în fiecare zi, pentru a te reface, pentru a te reîncărca cu energia
necesară continuării a ceea ce ai oprit pentru acel interval de timp, numit pauză.
Cercetătorii au încercat să examineze legăturile cauzale dintre funcționarea creierului și
activitatea fizică. Au ajuns la concluzia că exercițiul fizic regulat crește aportul de sânge care ajunge
la creier, îi oferă mai mult oxigen și astfel îi oferă mai multă energie. Acest lucru ajută la
dobândirea unor abilități mentale îmbunătățite, iar substanțele secretate de creier în timpul
activităților fizice combat stresul și anxietatea. Și așa ne-am gândit și la elevi, elevii secolului XXI.
Ei trebuie ajutați să înțeleagă care este rolul pauzei, când și cum poate avea loc. Nu putem compara
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pauzele de acum 30 de ani. Elevilor trebuie să li se dea idei în ceea ce privește pauza, sugestii de
utilizare a celor zece sau douăzeci de minute, care de cele mai multe sunt depășite. Astfel că rolul
unui bun educator este nu numai de a transmite informații și formule ci mult mai important este de
a-i învăța cum să-și însușească aceste informații, cum să-și organizeze întreaga activitate, fie ea de
învățat, fie de relaxare, de pregătire pentru anumite momente importante atât din viața de elev cât și
în activitățile desfășurate în fiecare moment al zilei.
Bibliografie:
1. revista Familia Ortodoxă
2. www.qbebe.ro/psihologie/educatie_si_disciplina/activitatea_fizica.
3. http://www.itsybitsy.ro/pauza-dintre-ore
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ROLUL SCHIATULUI ÎN EDUCAŢIE FIZICĂ
Profesor JAKAB Barna-Robert
Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” Tîrgu Mureş, județul Mureş
Rezumat: Lucrarea “Rolul schiatului în educaţie fizică” abordează scopul, rolul și importanţa
sportului asupra fizicului şi psihicului uman. Schiatul este una dintre cele mai complexe ramuri ale
sportului, cu rol activ în protejarea sănătăţii, care în ultimul deceniu s-a extins foarte mult şi a
devenit popular tuturor categoriilor sociale indiferent de vârstă şi sex. Astfel, schiatul oferă
posibilitatea de a efectua mişcare în aer liber, aducând beneficii dezvoltării fizice, psihice,
fiziologice. Poate fi practicat la nivel de performanţă, la nivel de întreţinere sau doar de plăcere.
Cunoscând beneficiile şi posibilităţile oferite de mişcarea în aer liber, schiatul, devine tot mai
popular în zilele noastre, se practică de o masă din ce în ce mai largă de oameni, pe o scală de
vârstă de la 4-5 ani și până la 60-70 de ani.
„Minte sănătoasă în corp sănătos” – pare o lozincă tocită, dar dacă avem timp să medităm
asupra sa, fie considerând-o un gând satiric, formulat de Juvenal (DC 60-127), fie considerând-o
înțelepciune populară, putem concluziona că o corectă interpretare a sa, ar trebui să constituie baza
programei școlare.
Scopul educației este de a creşte tineri sănătoşi, pregătiţi pentru provocările secolului XXI,
capabili să se integreze în societate și să îndeplinească aşteptările.
Educația fizică școlară joacă un rol semnificativ în formarea personalităţii echilibrate a
elevilor. Scopul fundamental este de a ajuta la creşterea unor generaţii sănătoase, cu încrederea în
sine bine dezvoltată, capabili să-şi domine propriul corp, apţi pentru activităţi în siguranță, orientaţi
spre succes [1]. Trebuie să trezească interesul elevilor pentru mişcare şi sport, să dezvolte
capacităţile de coordonare şi cele condiţionale de bază.
Elevii trebui să se familiarizeze cu funcționarea organismului și cu conexiunile directe dintre
sănătatea fizică, mentală şi exercițiile fizice regulate, respectiv timpul petrecut în aer liber.
În spiritul acestora, sarcinile principale ale educației fizice includ: conștientizarea
responsabilităţii faţă de evoluţia stării de sănătate şi dezvoltarea fizică proprie; îmbunătățirea
proprietăților funcționale ale sistemului de organe; ridicarea nivelului de adaptabilitate
fiziologică; dezvoltarea capacității portantă fizică și mentală; dezvoltarea aptitudinilor fizice;
dezvoltarea conştiinţei unui ritm de viaţă sănătos care se bazează pe mişcare, dezvoltarea
abilităților și aptitudinilor motorii, corectarea malformațiilor, leziunilor fizice, datorate forțărilor
asimetrice, respectiv prevenirea deteriorării în continuare; nevoia de mişcare şi de joc; trezirea
interesului pentru sport şi pentru competiţii; dezvoltarea unei conduite etice, a respectului faţă de
ceilalţi, faţă de reguli; modelarea atitudinilor şi a stilului de viaţă; formarea unei atitudini pozitive
faţă de sport. [1] [2]
Educația fizică școlară se poate desfășura în cadrul programului educativ sau în afara ei.
Mijloacele ei sunt: exercițiile fizice, lumina soarelui, aerul, apa.
Schiatul este unul dintre cele mai complexe și sănătoase sporturi, care contribuie la
realizarea obiectivelor educației fizice școlare. [3] Se poate practica doar în afara programului
școlar, în schimb este bogat în instrumente precum exercițiile fizice, lumina soarelui, apa.
Legătura dintre sistemul de obiective ale educației fizice școlare și schiatul
Este fapt demonstrat că activitatea sportivă regulată din copilărie are un impact pozitiv
asupra disponibilității de a practica sport la vârsta de adult. Majoritatea copiilor efectuează exerciții
fizice în mod regulat doar la orele de educație fizică, iar în afara programului școlar doar în cadrul
activităților extrașcolare organizate. Din acest motiv, este foarte important ca în limita acestor
activități să se stabilească angajamentul copiilor față de sport și față de un mod de viață sănătos.[2]
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Învățarea, practicarea schiatului conduce la dezvoltarea competenței specifice ”Valorificarea
cunoştinţelor şi a deprinderile tehnico-tactice însuşite, în rezolvarea eficientă a situaţiilor specifice
disciplinelor sportive, în întreceri/ concursuri” din cadrul competenței generale: ”Valorificarea
cunoştinţelor şi a deprinderilor sportive dobândite, în organizarea şi în practicarea competiţională şi/
sau necompetiţională a disciplinelor sportive” din programa școlară pentru educație fizică.
Schiatul, ca mișcare/ activitate sportivă necesită o coordonare avansată a mișcărilor. Schiorii
trebuie să învețe modul de funcționare a principiilor biomecanicii. Musculatura, sistemul osos
trebuie pregătit cu antrenament corespunzător, astfel încât să fie capabil să funcționeze corect la
viteză, accelerare, schimbare de direcție, să controleze echilibrul, centrul de greutate pe durata
activității sportive.
Prin exersare se realizează dezvoltarea elementelor neuronale și a activităților intelectuale:
obiective, determinare, inervație, dorință, curaj, autocontrol, recunoașterea-evaluarea situației,
adaptarea la diferite condiții de mediu (teren, nivel, pantă, gravitate, condițiile meteorologice,
schimbare în starea echipamentului).
Un alt avantaj al schiatului pe care putem să evidențiem este rolul fiziologic: un efect pozitiv
al antrenamentului, al mișcării la altitudine este creșterea circulației sanguine, prin urmare, se
dezvoltă funcționarea diferitelor organe ca inima sau plămânii. [2] Coborârea necesită mai puțină
energie, ca de exemplu un schiul de fond, deoarece durata alunecării nu ia mai mult de două sau trei
minute. Grupele musculare utilizate primordial sunt mușchi de întindere, mușchiul coapsei din
spate, cvadricepsul, gamba, coapsele și mușchii picioarelor. Într-o măsură mai mică, lucrează și
mușchii abdominali și cei ai brațelor. Schiul alpin îmbunătățește echilibrul, flexibilitatea, viteza și
întărește picioarele.
În cele din urmă este semnificativă conținutul emoțional oferit de experiența coborârii. Omul
din condițiile naturale, în aer liber își poate regăsii rădăcinile. Tot aici putem asocia formarea
comportamentului responsabil față de mediu. În timpul schierii apar oportunități excelente pentru a
descoperi minunile și distrugerile, consecințele cunoașterii și a ignoranței umane. [3]
Istoricul schiatului
Cuvântul finlandez „suksi” din care derivă cuvântul schi are aproximativ 4500-5000 de ani,
adică de fapt este de aceeași vârstă cu istoria omenirii. Au fost descoperite mai multe desene în
peșteri și pe stânci încă din epoca de piatră timpurie pe care sunt reprezentate oameni care poartă
schiuri.
Vârsta primelor schiuri, găsite în mlaștinile de lângă Hoting, Suedia este aproximată la 4500
de ani. Au o lungime de 110 cm, lățime de 10 cm, grosime de 1 cm, au fost făcute din lemn.
Există de asemenea texte vechi, de prin anii 770, când Paulus Diakonus le-a numit pe laponi
”finlandezi funiculare”. Totodată, în poveștile, legendele popoarelor nordice există numeroase
povestiri legate de schiat.
Apariția schiurilor se datorează faptului că pentru menținerea vieții a fost nevoie de hrană și
pe timpul iernii, dar în zăpada adâncă animalele sprintene erau în avantaj față de vânătorul care se
mișca greoi.
Schiatul, ca activitate sportivă pentru petrecerea timpului liber este o descoperire mult mai
tânără, a început să se extindă doar în secolul XVIII. Prima competiție menționată, s-a desfășurat în
mijlocul anilor 1700 între polițiștii de frontieră suedezi și norvegieni la biatlon.
Până la sfârșitul secolului al XIX-lea cele mai importante momente din evoluția schiatului se
leagă de Norvegia. În 1877 s-a înființat primul club de schi la Oslo, după care s-au înființat școlile
de schi, au apărut primele cărți științifice. Schiatul de agrement a cucerit şi celelalte ”țări cu zăpadă”
ale lumii.
În România, putem vorbi despre „sporturi de iarnă“ abia din secolul al XIX-lea în adevăratul
sens al cuvântului. Descoperirea vacanţelor de iarnă în munţi s-a împletit cu moda sportivă, urcările
şi schiul devenind parte integrantă a acestora, întocmai ca şi seratele sau balurile. Concursurile au
generat căutarea performanţelor şi a recordurilor.
În zilele noastre sute de mii de persoane adoră acest sport minunat. Cele mai bune pârtii de
schi din România ținând cont atât de lungimea, calitatea şi gradul de dificultate al pârtiei, cât şi de
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peisajul şi posibilităţile de cazare din zonă sunt: Poiana Brașov, Straja - județul Hunedoara,
Transalpina din munții Parâng, Predeal, Şuior din Maramureş.
Sporturi de iarnă pe schi
I. Schiul alpin, constă în coborârea unor pante pe zăpadă, prin anumite puncte de trecere
obligatorii, numite „porți”, cu schiuri cu legături cu călcâi fix. Disciplinele alpine sunt: coborâre,
slalom, slalom uriaș, superG, și combinata alpină.
Coborâre – lungimea pistei de coborâre este între 2000–4000 de metri, diferența de nivel la
competițiile masculine între 500–1000 iar la cele feminine între 500–800 de metri, lățimea maximă
de 30 de metri. Pârtia de concurs este marcată prin porți, are secțiuni drepte care alternează cu
porțiuni curbate, de multe ori chiar cu curbe ascuțite. Este apostrofată ”categoria rege” a
concursurilor pe schiul alpin, unde sportivii curajoși de multe ori coboară cu o viteză de 150 km/h,
trecând prin curbe și făcând salturi, punându-și în pericol chiar și viața.
Slalom – este cea mai înceată însă cea mai tehnică disciplină alpină, înclinația medie a pantei este
de 20–45 de grade, viteza maximă este de 40–50 km/h, diferența de nivel la competițiile pentru
bărbați este între 180–220, iar la femei între 140–200 de metri, iar lungimea pistei la bărbați 150–
700 respectiv 150–500 de metri la femei. Porțile așezate alternează în culorile roșu și albastru. Cele
roșii trebuie ocolite pe dreapta, cele albastre pe stânga, iar cele verticale din ambele direcții. În
zilele noastre, se concurează excluziv pe schiuri de tip carving, care are laturi curbate ce permite
întoarceri într-un unghi mai mic, iar drept rezultat crește viteza de parcurgere a pârtiei de concurs.
Slalom uriaș – a fost dezvoltat luând în considerare specificul probelor de coborâre și slalom.
Parametrii pistei referitori la lungimea, înclinația, numărul de porți, se încadrează între valorile
celorlalte două tipuri de pârtii de concurs.
superG (Super Giant Slalom) – a fost introdus la începutul anilor 1980, ca probă la concursurile
internaționale. Se situează între coborâre și slalom uriaș.
Combinata alpină – constă din două probe: coborâre și slalom iar rezultatul se compune din
cumulul timpurilor celor două probe. Primul astfel de concurs a fost organizat la GarmischPartenkirchen în 1928.
II. Schiul nordic, [5] constă în parcurgerea unor distanțe mari pe zăpadă, legăturile folosite
lasă călcâiele relativ libere tot timpul, schiorul neavând posibilitatea de a comuta între modul de
urcare și coborâre. Disciplinele nordice sunt: schi fond, biatlon, sărituri, combinata nordică.
Schi fond – concursurile de schi fond sunt organizate în două stiluri: clasic și liber. Distanțele de
parcurs sunt de la 400 metri la 50 km sau și mai mult. În stilul clasic schiurile sunt ținute paralel,
fără să devieze de la traseul prestabilit. În schimb, în stilul liber, de altfel mai rapid, lasă schiorilor
posibilitatea de a-și alege mișcările și tipul deplasării, de multe ori concurenții patinează pe schiuri.
Biatlon – combină schi fond în stil liber și tir.
Sărituri – constă în coborârea pe schiuri a unei rampe, având drept obiectiv aterizarea cât mai
departe posibil. Zborul durează între 5-7 secunde, timp în care săritorii încearcă să-și mențină o
poziție cât mai aerodinamică.
Combinata nordică – combină săriturile cu schiurile și schiul fond în stil liber.
Echipamentul de schi[4]
Schiatul este un sport la care prevenirea accidentării depinde foarte mult de starea și
calitatea echipamentului folosit.
Schiurile: la alegerea schiurilor trebuie să se țină cont de înălțimea, greutatea, vârsta (copil sau
adult), nivelul schiorului (începător, avansat), duritatea, raza de curbură, tipul schiului, tipul
terenului pe care dorim să schiem. În prezent schiurile cele mai populare sunt cele de tip carving.
Legăturile de schi: sunt cele mai importante elemente din punct de vedere al siguranței schiorului.
Reglarea lor se face în funcție de greutatea și nivelul schiorului, lungimea schiului. Este important
să se elibereze la nevoie, dar poate cauza accidente, dacă se deschide prea ușor. Este indicat ca
reglarea să fie efectuată de un profesionist.
Clăpari: deoarece clăparii stabilesc legătura dintre schior și schiuri este foarte important să aibă
mărimea corespunzătoare picioarelor. Piciorul nu are voie să se miște în interiorul clăparilor,
deoarece astfel nu se pot transmite comenzile către schiuri.
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Bețe de schi: lungimea ideală este ca înfipte în zăpadă, mânerul să se poată prinde cu antebrațul
îndoit în poziția orizontală. Este bine să aibă curea de carpiană.
Casca: este cel mai important echipamentul de protecție. O cască de bună calitate se potrivește
perfect cu forma capului.
Mănuși: protejează mâna de accidentare. Este indicat să fie impermeabile cu cinci degete.
Îmbrăcăminte: pantaloni, geacă, șosete speciale de schi, mască de schi.
Accesorii: ochelari de schi sau de soare, cremă de protecție solară.
Reguli de conduită pe pârtii[6]
Fiecare schior trebuie să cunoască regulile de conduită pe pârtii. Federația internațională de
schi a stabilit un set de reguli general valabile. În țările alpine, nerespectarea lor se pedepsește
conform legii. Cunoașterea și respectarea lor este în interesul și de datoria noastră.
1. Să fim atenți la ceilalți schiori!
Nimeni nu are voie să schieze în așa fel încât să-i pună în pericol pe ceilalți.
2. Să schiem în mod controlat!
Să schiem cu o viteză adaptată nivelului propriu, stării terenului, condițiilor de vizibilitate,
numărului de persoane care se află pe pistă.
3. Urmărirea
Este datoria celui care se apropie de sus, din spate să evite, să încetinească, să ocolească pe
ceilalți ajunși din urmă.
4. Depășirea, ocolirea
Depășirea se poate efectua din orice direcție, dar întotdeauna la o distanță să nu punem în
pericol pe cel din fața noastră chiar dacă face vreo mișcare neprevăzută.
5. Pornirea și alăturarea la o altă pistă
Cei care pornesc în alunecare trebuie să se uite în sus și să se asigure că nu reprezintă pericol
nici pentru ei, nici pentru alții.
6. Oprirea
Este interzisă oprirea în porțiunile înguste sau cu vizibilitate redusă a pârtiei. În cazul
căzăturilor, trebuie părăsită zona de mijloc a pistei cât mai repede posibil.
7. Urcarea sau circulația pe jos
Urcarea sau circulația pe jos de pe pârtii se efectuează doar pe marginile acestuia.
8. Să fim atenți la indicatoare!
9. Oferirea de ajutor
În cazul accidentelor trebuie să oferim ajutor. Dacă accidentul este grav, acesta trebuie
semnalizat cu bețe și schiuri înfipte încrucișat în zăpadă.
10. Legitimarea
Suntem obligați să ne legitimăm la solicitarea personalului de control al pârtiei, la prezența
sau implicarea într-un accident.
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GENERAȚIA X VERSUS GENERAȚIA Z
Inginer Liliana Gabriela Aida URZICĂ
Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai” Tîrgu Mureș, județul Mureș
Rezumat: Caracteristicile celor două generații “botezate” de către sociologi X și Z, care la prima vedere par complet
diferite, la o privire mai atentă ne conduc către o multitudine de caracteristici similare și anume : scepticismul,
pragmatismul, disponibilitatea unui efort prelungit, adaptabilitatea și dorința unui loc de muncă stabil.
Toate acesta conduc către o idee interesantă și anume, generația Z est de fapt un o generație X upgradată.

Două generații prima născută conform sociologilor între anii 1966-1976, iar cealaltă între
1995-2012. Două tipologii umane care la prima vedere par complet diferite, chiar dacă distanța
dintre ele este de doar 30 de ani.
Una născută în plină epocă comunistă, copii crescuți cu cheia la gât, care în timpul liber se
jucau prin curțile blocurilor sau pe străzi pe care mașinile erau o raritate, copii ai cravatelor roșii și
ai lipsurilor, copii care devorau cărțile deoarece ele erau singura poartă spre lume, copii care au
crescut într-un sistem în care educația avea foarte mare valoare, în care reușita școlară era elementul
care te făcea foarte “ popular”, în care uniforma era haina cea de toate zilele și în care sâmbăta toți
mergeau la școală.
Cealaltă, crescută într-un capitalism primitiv, cu părinți mereu preocupați de locul de muncă,
de joburi nesigure și de o economie care stă tot timpul sub spectrul unei crize globale, copii cu
cheile în buzunare sau în ghiozdane, cu după amiezele petrecute nu prin curțile blocurilor ci pe la
after-school-uri, copii pentru care cărțile sunt extrem de plictisitoare dar care sunt mereu conectați,
iar „a fi popular” nu are nimic comun cu rezultatele școlar.
Sociologii au caracterizat generația X astfel:
Anii de naștere 1966-1976, maturitate 1988-1994, vârsta prezentă 48-38 ani.
Se spune despre ei că sunt generația ”pierdută”, expusă divorțurilor și grădinițelor cu
program prelungit, copii care nu au avut relații prea sănătoase cu părinții lor. Generația cu cea mai
scăzută prezență la vot a devenit cea mai pasivă în relație cu evenimentele curente. Relațiile dintre
părinții lor și relațiile cu aceștia au influențat mult propriile lor familii.
Generația X are cei mai mulți intelectuali dintre cele anterioare, iar aceasta a dus la formarea
familiilor cu mai multă responsabilitate, cu atenție la relațiile cu soțul/soția, astfel încât copiii să nu
repete propriile lor experiențe dureroase, dar și la planificare financiară mai bună.
În România, generația este mai bine cunoscută ca ”decreței” copiii născuți începând din vara
lui ’67, când rata fertilițății în România a explodat de la 1,9 la 3,7 copii/femeie, în urma politicii de
interzicere a avorturilor. Această generație a umplut câțiva ani mai târziu grădiniţele, școlile
generale și s-a bătut apoi pe locurile din licee și facultăți. Sunt tinerii de la Revoluție și cei care au
copilărit în comunism, tranziție și au griji din capitalism.
Eu personal cred că generația X este generația echilibrului, generația obligată să-și schimbe
modul de viață radical, să facă față provocărilor economiei de piață când ei nici nu auziseră prea
bine de acest fel de economie, să se adapteze unei societăți care se schimba într-un ritm atât de
rapid că nici ea nu se înțelegea câteodată, să meargă tot timpul pe sfoară încercând să mențină
echilibrul între familie și serviciu, între evoluție personală și evoluție profesională.
Acum să vedem ce spun sociologii despre generația Z.
Anii de naștere 1995-2012, maturitate 213-2020, vârsta prezentă 10-19 ani.
Încă nu se știu suficient de multe despre această generație, ci mai mult despre mediul în care
cresc: foarte divers! Nivelul ridicat de tehnologie la care sunt expuși va genera din ce în ce mai
multă educație personalizată și oportunități mai interesante.
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Telefonul mobil este poarta digitalilor către lume. Dorm cu telefonul lângă ei, îl folosesc
pentru a vorbi cu prietenii sau a se conecta la social media și se aşteaptă ca produsele pe care le
folosesc să le fie accesibile și aici.
Studiul"Generaţia Z - Digital in their DNA", realizat de JWT Intelligence, arată că 90%
dintre membrii generaţiei Z nu pot trăi fără internet. Atunci când nu pot fi online au o reacție
emoțională puternică, fiind cu adevărat supărați pentru că nu pot intra în contact cu lumea și
prietenii lor.
Digitalii preferă să rămână în fața calculatorului decât să meargă la film sau un eveniment
sportiv.
Tinerii Z sunt conectați emoțional la Social Media. Chiar dacă Facebook permite doar
persoanelor peste 13 ani să aibă cont în rețeaua de socializare, digitalii sunt prezenți pe site cu mult
înainte de a împlini această vârstă. Aici ei vorbesc cu prietenii, postează poze și se joacă. Printre
activitățile lor nu sunt incluse susținerea de cauze sau pornirea unui trend. Pentru ei este foarte
importantă legătură cu prietenii.
De asemenea, tinerii Z acceptă foarte ușor să dea like unei pagini și să intre în dialog cu un
brand, însă conținutul oferit trebuie să fie într-adevăr interesant pentru ei.
Din cauza crizei economice pe care o trăiește, generația Z nu este foarte optimistă în ceea ce
privește viitorul. Există deja probleme legate de șomajul în rândul tinerilor, iar digitalii se gândesc
cu pesimism la oportunitățile lor de angajare.
Nu cred în idealuri și resping promisiunile unui trai perfect, preferă comunicarea realistă
care să vină în ajutorul lor. Caută personalizare și independență deoarece sunt primii care s-au
născut în mediul digitalizat și au copilărit online.
Crescuți în ani de lipsuri, cu părinți care și-au pierdut joburile și cu greutăți financiare,
tinerii generației Z au fost educați să fie mai atenți cu banii, să fie pragmatici și mai sceptici cu
privire la lucrurile obținute ușor. Cum se reflectă acest lucru asupra comportamentului lor la job?
Vor vrea stabilitate la locul de muncă, de aceea vor munci din greu pentru a demonstra că sunt cei
mai buni, dar vor vrea și să fie răsplătiți pe măsura muncii lor.
La o simplă privire diferențele dintre aceste două generații par uriașe, ai putea spune că nu le
despart 30 de ani ci 300 și totuși ..... ,acum dacă ne uităm cu atenție la caracteristicile celor două
generații observăm câteva puncte comune și anume:
scepticismul,
pragmatismul
disponibilitatea de a munci din greu
dorința stabilității locului de muncă,
adaptabilitatea.
Toate acesta mă conduc către o idee interesantă și anume, generația Z este de fapt un o
generație X upgradată.
Bibliografie:
1. Northeastern University, Innovation Imperative: Meet Generation Z
2. Claudia Tocilă, Cine sunt generațiile X,Y și Z și ce urmează după ele?
3. http://www.realitatea.net/cine-este-generatia-z-si-ce-surprize-vor-aveaangajatorii_872467.html#ixzz3Ro0auCkQ
4. http://hrp.ro/generatia-z-se-angajeaza-cum-schimba-tinerii-crescuti-in-epoca-apple-piatamuncii-si-care-le-sunt-abilitatile/
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DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A EDUCAŢIEI
Profesor Camelia CERNĂIANU
Şcoala Gimnazială „Gheorghe Tătărăscu”, Tg-Jiu, județul Gorj
Rezumat: În educaţie, dimensiunea europeană este percepută ca finalitate, dar se întâlnește acest termen și în cadrul
curriculum-ului. Este un concept specific european, cu repercusiuni directe asupra politicilor educaționale.
Dimensiunea europeană ca finalitate a educației implica un demers pentru a deschide un spațiu de libertate
suplimentar în educație.
Datorită rolului crescut al Europei în viaţa poporului român, generaţiile actuale de elevi trebuie să
dobândească treptat conștiinţa faptului că sunt tineri români şi tineri europeni. Sentimentul apartenenţei la o
comunitate mai largă de naţiuni îi face pe elevi mai conștienţi, mai încrezători, mai pregătiţi şi mai doritori de a
participa într-un mod mai complet şi mai complex la construirea Europei viitorului.

În educaţie, dimensiunea europeană este percepută ca finalitate, dar se întâlnește acest
termen și în cadrul curriculum-ului. Este un concept specific european, cu repercusiuni directe
asupra politicilor educaționale. Dimensiunea europeană ca finalitate a educației implică un demers
pentru a deschide un spațiu de libertate suplimentar în educație.
În sensul curriculum-ului focalizat pe Uniunea Europeana (discipline care au în vedere
studierea elementelor de istorie, geografie, economie a U.E.), dimensiunea europeană presupune
transmiterea informațiilor despre U.E. ca o entitate, în special despre instituțiile europene, cum ar fi
Consiliul European, Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul Miniștrilor etc.
Dimensiunea europeană poate fi gândită în termeni de curriculum-uri (fie introducerea unei
discipline suplimentare, fie o abordare interdisciplinară) și competențe, cum ar fi:
competențe de baza generale – aptitudini analitico-matematice, comunicaționale,
civice, artistice și etice;
competențe generale superioare;
competențe profesionale specializate – aptitudini sociale și cooperative.
Unii înțeleg prin dimensiunea europeană o sporire a învățării limbilor străine, alții
presupun o intersecție a culturilor, dar cel mai bine, în ultimul timp, dimensiunea europeană
presupune manifestarea conștiinței europene (împărtășirea acelorași valori, respectarea acelorași
drepturi și libertăți, fundamentarea acțiunilor pe aceeași filosofie, inspirarea atitudinilor și
comportamentelor din aceeași cultura).
Dimensiunea europeană poate fi definită în raport cu alți termeni sau abordări, cum ar fi:
educația globală – folosit în SUA, educația internațională – folosit de UNESCO.
Dimensiunea europeană este orientarea dincolo de elementele particulare naționale ce s-au
format din punct de vedere istoric, geografic, politic în Europa și luarea ca reper a ceea ce este
comun diverselor entități naționale.
Apartenența la civilizația europeană presupune: spațiul cultural, geografic, istoric, social,
economic, mentalitatea colectivă, univers religios, mituri etc.
O lista completă a valorilor comune ale civilizației europene a fost propusă de Consiliul
Europei în 1996: drepturile omului, demnitatea umană, libertățile fundamentale, legitimitatea
democratică, pluralismul, pacea și respingerea violenței ca mijloc sau metodă, diplomația, dialogul,
respectul pentru alții, solidaritatea umană, dezvoltarea echitabilă, egalitate de șanse, principiile
gândirii raționale, responsabilitatea individuală.
Dimensiunea europeană implica o dorință de înțelegere, de depășire a prejudecaților și de
recunoaștere a intereselor comune, respectul diversității, pune accent pe democrație, pluralism și
interculturalitate.
Constatăm astfel că educația deține un rol strategic în procesul de formare a unei identități
și conștiințe europene și este responsabilă în egală măsură de formarea în rândul tinerilor, ca și a
adulților, a unor deprinderi în ceea ce privește cultivarea și respectul drepturilor omului, libertăților
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fundamentale, cultivarea dialogului, respectul pentru cultură și identitatea celorlalți, precum și a
responsabilității individuale.
Dimensiunea europeană devine într-o manieră continuă și sistematică, o componentă de
bază a politicii educaționale. Dimensiunea europeană a educației poate fi definită ca finalitate prin
care se urmărește formarea cetățenilor europeni cu o conștiință și o identitate europeană. Ea trebuie
să vizeze domeniile curriculum-ului, formării cadrelor didactice, legislației școlare, organizării
activităților școlare și extrașcolare.
În procesul educaţiei, şcoala nu asigură numai deprinderi cognitive, ci şi cadrul principal în
care se pun bazele unor atitudini pozitive față de cei din jur.
Asemenea valori sunt toleranţa, democraţia, solidaritatea, înțelegerea, aprecierea valorilor
proprii şi ale celorlalți.
În contextul marii familii a Europei din care şi România face acum parte, aceste valori
europene capătă noi valențe, mai cuprinzătoare şi de mai mare importanţă.
Datorită rolului crescut al Europei în viaţa poporului român, generaţiile actuale de elevi
trebuie să dobândească treptat conștiinţa faptului că sunt tineri români şi tineri europeni.
Sentimentul apartenenţei la o comunitate mai largă de naţiuni îi face pe elevi mai conștienţi, mai
încrezători, mai pregătiţi şi mai doritori de a participa într-un mod mai complet şi mai complex la
construirea Europei viitorului.
Acestea sunt în primul rând, în cadrul curriculum-ului prin materiile de studii individuale şi
în al doilea rând prin activităţile extra-curriculare prin contactele cu alte şcoli care să le vorbească
elevilor despre subiecte legate de integrarea europeană sau proiecte comune cu alte ţări.
Sunt trei niveluri prin care se poate promova dimensiunea europeană în educație.
Primul nivel se refera la conștiinţa europeană. Acesta implică dobândirea de către elevi a
cunoștințelor despre geografia Europei, înţelegerea istoriei Europei, a evoluției Uniunii Europene şi
a rolului acesteia în dezvoltarea întregului continent. Presupune, de asemenea, cunoaşterea şi
conştientizarea vieţii cotidiene a altor europeni. Pentru a dezvolta sentimentul conştiinţei europene
la elevi, curriculum trebuie să cuprindă conţinuturi şi activităţi care să vizeze informații despre
copiii din alte ţări cu accent pe modul acestora de viaţă şi mai puţin pe o catalogare de fapte, cifre,
localizări şi produse. Poveştile şi povestirile despre alte ţări trebuie folosite pentru a lărgi orizontul
geografic al elevilor şi pentru a dezvolta înțelegerea importanţei elementului uman în corespondenţa
cu mediul geografic.
Conștiinţa culturală este o parte importanță a conștiinţei europene, iar elevii trebuie să
cunoască - şi astfel să ajungă să aprecieze - atât valorile naţionale cât şi pe cele internaţionale.
Educația pentru o “cetăţenie europeană” are drept scop încurajarea tinerilor să devină
membri informaţi şi responsabili ai societăţii, membri conștienţi de ceea ce se petrece în jurul lor.
Cetățenia europeană este elementul cheie al abordării europene și de aceea se pune
problema construirii ei prin educație. Dimensiunile principale ale programului de educație a
cetățenilor sunt: recunoașterea demnității și centralității personalității umane, cetățenia socială,
drepturile și obligațiile sociale, lupta contra excluderii, excluderea prejudecaților discriminatorii,
înțelegerea valorilor diversității, cetățenia interculturală, cunoașterea și respectarea valorilor
diversității și descifrarea lumii plurale, cetățenia ecologică ș.a. Se urmărește ameliorarea
componentelor lingvistice și cunoașterea diferitelor culturi, modernizarea curriculum-ului,
investirea în formarea profesorilor și favorizarea mobilității lor în Europa.
Educația interculturală este un proces social care necesită parcurgerea mai multor etape:
acceptarea egalității în drepturi și renunțarea la practici discriminatorii, cunoașterea reciprocă prin
intercunoașterea culturilor, organizarea unor acțiuni comune, colaborare și ajutor reciproc, luarea
deciziilor și soluționarea problemelor împreună.
Bibliografie:
1. Duțu, Alexandru, Ideea de Europa și evoluția conștiinței, Editura All, București, 1999.
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INSTRUMENTE DE MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
Profesor Ferenczi Margit
Inspectoratul Școlar Județean Mureș
Profesor Ferenczi Levente
Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai” Tîrgu Mureș, județul Mureș
Rezumat: Instrumentele de management sunt tot mai mult utilizate în managementul educațional, tocmai pentru a oferi
un feed-back permanent al activității manageriale, urmărirea realizării indicatorilor de performanță propuși, gradul de
satisfacție al personalului, dar și al altor beneficiari.
Principalele instrumente utilizate sunt: diagrama Gantt a activității manageriale, Tabloul de bord, procedurarea
activităților, evaluările de performanță, analiza riscurilor și chestionarele de satisfacție a personalului/beneficiarilor în
domeniul educației.

Instrumentele de management sunt tot mai mult utilizate în managementul educațional,
tocmai pentru a oferi un feed-back permanent al activității manageriale, urmărirea realizării
indicatorilor de performanță propuși, gradul de satisfacție al personalului, dar și al altor beneficiari.
Principalele instrumente utilizate sunt: diagrama Gantt a activității manageriale, Tabloul de bord,
procedurarea activităților, evaluările de performanță, analiza riscurilor, chestionarele de satisfacție a
personalului/beneficiarilor în domeniul educației, etc.
Sunt prezentate în continuare câteva exemple de instrumente de management utilizate în domeniul
educațional:
1.Diagrama Gantt a activității manageriale: -exemplu
09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.
Activitatea
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
managerială/Luna
15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16
Emiterea deciziilor de
numire a comisiilor
1 pentru examenele de



diferență/corigență
susţinute la nivelul
unității
Elaborarea/Revizuirea
PDI de către comisia de
elaborare/revizuire
2


aprobată de CA,
dezbaterea și avizarea lui
în CP, aprobarea în CA
Emiterea deciziilor de
constituire a comisiilor
metodice, a formațiunilor
de studiu, de numire a

3 coordonatorului pentru
proiecte şi programe
educative, a
responsabilului cu
formarea continuă
Solicitare către Primărie

4 și Consiliul Local de

desemnare a membrilor în
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Activitatea
managerială/Luna
CA.
Emiterea deciziilor de
numire a diriginților,
responsabililor de comisii,
a membrilor CA aleși de
către CP, CŞE, CRP, a
secretarului CP, a
secretarului CA.
Stabilirea tematicii CA şi
5
CP
Aprobarea regulamentelor
6

09.
20
15



10.
20
15

11.
20
15

12.
20
15

01.
20
16

02.
20
16

03.
20
16

04.
20
16

05.
20
16

06.
20
16

07.
20
16

08.
20
16





2.Chestionar privind managementul instituțiilor de învățământ:-exemplu
1.Obișnuiți să aplicați chestionare în unitățile de învățământ pe care le conduceți?
a)Da
b)nu
2.Care este frecvența cu care aplicați chestionare în unitățile de învățământ pe care le conduceți?
a)anual
b)semestrial
c)sporadic
d)de câte ori doresc să cunosc părerea
personalului d)niciodată
3.Cu ce ocazie aplicați chestionare?
a)în luarea deciziilor
b)pentru a cunoaște gradul de satisfacție al personalului
c)autoevaluarea activității
d)inovare în activitate
4.Considerați că se respectă în totalitate legislația în unitatea de învățământ pe care o conduceți?
a)Da
b)nu întotdeauna
5.Compartimentele funcționale din instituție(secretariat, contabilitate, etc.) colaborează cu
angajații:
a)Da
b)nu întotdeauna
6.Conducerea este receptivă la ideile/sugestiile constructive pe care personalul le inițiază?
a)Da
b)nu întotdeauna
7.Este asigurată transparența instituțională pe toate palierele?
a)Da
b)nu întotdeauna
8.Care este stilul de conducere al personalului de conducere?
a)autocratic b)democratic c)laissez-faire
9.Comprtamentul conducătorului este:
a)preocuparea pentru oameni
b)preocuparea pentru sarcini
10.În instituția dvs. conducerea este :
a)orientată spre șef
b)orientată spre subordonați
11.Conducătorul instituției este:
a)capabil și disponibil b)incapabil dar disponibil
c)capabil dar nedisponibil d)incapabil și
nedisponibil
12. Competența managerului este mai degrabă:
a)profesională b)organizatorică c)social-umană
13.Conducătorul instituției:
a)ia o decizie și o anunță
b)prezintă problema, ascultă sugestiile primite și ia decizia
c)permite colaboratorilor să ia decizii
14.Conducătorul își respectă angajații:
a)Da
b)Nu întotdeauna
15.Conducătorul instituției monitorizează activitatea din unitate:
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a)Da
b)deseori
c) rar
d)Nu
16.În instituție este mai degrabă o atmosferă:
a)calmă, de lucru
b)tensionată
c)indiferentă
17.Angajații sunt informați permanent de schimbările ce i-ar putea afecta:
a)Da b) Nu c)nu întotdeauna
18.Regulamentul intern al instituției a fost comunicat angajaților/ a fost discutat cu angajații:
a)Da
a)Nu
19.Nivelul preocupării față de beneficiarii direcți în unitatea școlară este:
a)ridicat b)scăzut c) indiferent
20. Metodele de evaluare a angajaților sunt:
a)obiective b)subiective
21.Conducătorul instituției întocmește planuri manageriale pentru atingerea obiectivelor:
a)Da b)Nu
c)doar documente formale
22.Este monitorizată îndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți:
a)Da b) Nu c)doar sporadic
23.Se iau măsuri în cazul în care se constată neîndeplinirea obiectivelor stabilite:
a)Da b) Nu c)Doar sporadic
24.Sunt stabilite proceduri scrise pentru principalele activități:
a)Da b)Nu
c)Doar proceduri formale
25.Este asigurată perfecționarea periodică a personalului?
a)Da b)Nu
26.Cum sunt acceptate schimbările în organizație?
a)foarte rapid b)cu mare greutate c)întâmpină rezistență
3.Tabloul de bord:-exemplu
REALIZARE INDICATORI
AN ȘCOLAR
AN ȘCOLAR

INDICATORI
Populația școlară- numeric- pe nivele și secții
Nr. clase pe nivele și secții
Personal didactic, auxiliar și nedidactic( titular,
supl. calif., supl.necalif.)-numeric
Absenteism- numeric
Abandon școlar pe parcurs- numeric
Abandon școlar cls. a VIII-a- numeric
Nr. cazuri de violență
Nr. abateri disciplinare elevi
Procent note scăzute la purtare sub 7/peste 7
Rezultate la sf. sem I-% promovabilitate
Rezultate la sf. de an-% promovabilitate
Promovabilitate pe discipline-%
Rezultate la concursuri și olimpiade-numeric/%
Rezultate la evaluări naționale cls II IV VI /%
Rezultate la evaluări naționale cls VIII/%
Rezultate la bacalaureat-%
Perfecționare prin grade didactice-numeric
Perfecționare prin cursuri-nr. credite/%
Rezultate cu elevi cu nevoi speciale-numeric/%
Nr. parteneriate
Nr. activități extrașcolare/extracurriculare
Cercuri metodice-numeric
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Nr. inspecții la clasă realizate
Nr. sesizări înregistrate/ soluționate
Nr. calificative personal(FB, B, S, N)
Rezultate admitere
nr. elevi/% înv. profesional
nr. elevi/% înv. tehnic
nr. elevi/% înv.teoretic
Prin analiza realizării indicatorilor se pot întocmi grafice anuale/semestriale comparative, pe ani
școlari.
4. Analiza riscurilor
Fiind stabilite obiectivele/activitățile organizației/instituției, nerealizarea acestora constituie un risc,
care duce la pierderi; acestea putând fi evitate prin analiza periodică a riscurilor și luarea de măsuri
pentru reducerea lor, inclusiv prin evaluarea impactului produs.
Obiectiv/Activitate

Riscul identificat

Impactul produs

Măsuri de reducere a
riscului

Bibliografie:
1. Avasilcăi, S. –2001, Managementul performanţei organizaţionale, Editura Tehnopres, Iaşi
2. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015, cu modificări, Monitorul oficial
3. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 201/2016, Monitorul oficial
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PROFESORUL CONTEMPORAN ÎN FAȚA DILEMEI VOCAȚIE SAU ȘTIINȚĂ
Prof. Elena Cornelia PUIAC
Colegiul Economic „Transilvania” Tîrgu Mureş, judeţul Mureş
“Singurul mod rezonabil de a face educație este de a fi tu însuți exemplar.”
[Albert Einstein]
Rezumat: Profesia dascălului este de o încărcătură umană foarte de puternică, fapt care implică nu doar cunoştinţe şi
competenţe, ci şi atitudini, valori, într-un cuvânt o conştiinţă profesională. Dascălul nu este doar un pion, care se
supune unui sistem de reguli, ci şi un jucător, care se implică în ceea ce face, conferă semnificaţii, trăieşte activitatea
cu elevii, cu un grad important de intervenţie personală.

Multă vreme, în pedagogia comunistă, modelul dascălului era calchiat după o povestire de-a
lui Sadoveanu, celebra „Domnul Trandafir”.
…„Domnu nostru a fost un om deosebit. Îi scânteiau privirile și era și el mișcat când ne
spunea despre mărirea strămoșilor. Când făcea un semn cu mâna, așa, într-o parte, parcă ridica o
perdea de pe trecut, și eu vedeam tot ce spunea glasul lui… Și când mă gândesc bine, când judec cu
mintea de-acum, când caut să adun unele fapte pe care atunci, copil, le treceam cu vederea, găsesc
cu mirare că Domnu era un om foarte năcăjit, hârțuit de administrație, că cu greu își ducea
gospodăria lui, că venea de multe ori amărât, ca să ne dea cu dragoste învățătura de toate zilele…
Dar atunci nu, n-avea alta grija decât să ne spuie istorii mișcătoare.”
Problema este în ce măsură, astăzi, când știința a evoluat, iar chingile ideologice au fost mult
slăbite, un astfel de model patriarhal mai constituie o sursă de inspirație. Dacă putem salva ceva,
într-o discuție modernă, din acest model, această salvare e noțiunea de vocație. Și dacă vrem să
ridicăm problema la nivelul gnoseologic actual, ea s-ar enunța așa: care este, în contemporaneitate,
raportul dintre vocație și pregătirea profesională? Pentru a răspunde, trebuie să reformulăm oarecum
întrebarea: este un tânăr abilitat și motivat vocațional suficient pentru a fi socotit capabil de o
carieră didactică sau trebuie să se țină cont doar de „nevoile învățământului”? Dilema aparține lui
Max Weber, unul dintre întemeietorii sociologiei moderne. Vocația pedagogică reprezintă tendința
internă de manifestare a unei personalități obiectivată prin aptitudinea acesteia de a proiecta și de a
realiza activități de educație/instruire la standarde de performanță superioare. Cauzele profunde ale
vocației pedagogice vizează structura de bază a personalității, de natura cognitivă și afectivmotivațională care implică și zona inconștientului "care presează literalmente subiectul sa aleagă o
anumita activitate mai mult decât alta" . (Dictionnaire de psyhologie). Aceste cauze au "la baza un
ansamblu de predispoziții și aptitudini puternic integrat" care asigură canalizarea talentului
pedagogic în cadrul unei activități prioritar formative, la nivelul corelației dintre subiectul și
obiectul educației (Dicționar de pedagogie). Valorificarea vocației pedagogice angajează atât
dezvoltarea generala a personalității, realizabilă în sensul educației permanente, cât și capacitatea
acesteia de integrare socioprofesională, optimizată, de regulă în perioada tinereții la nivelul unor
activități didactice/educative care solicita o pregătire de tip universitar. "Un profesor bun nu poate
să se bazeze doar pe vocație. El trebuie să deprindă tehnologia predării, să învețe să-și cunoască
elevii și să se cunoască pe sine. Vocația pedagogică înseamnă, de fapt, știință, tehnică și artă”, cum
ne spune Ion-Ovidiu Pânişoară, conferențiar doctor la Facultatea de Psihologie și Științele Educației
a Universității din București. "Există prejudecata că „rolul de prieten” știrbește din autoritatea
profesorului" dar dacă vocația există nativ, profesorul va avea o intuiție mai bună privind modul în
care se adaptează la vârsta și la personalitatea elevilor. Dar, în multe cazuri, aceste competente se
educă. "Profesorul trebuie să îndeplinească simultan mai multe roluri în relația cu elevii. Trebuie să
fie un model, un susținător al stimei de sine a elevilor, un lider de grup, un înlocuitor de părinți, un
prieten, un confident, un judecător, o sursă de cunoștințe, un detectiv și lista nu se oprește aici".
"Din păcate, la noi există o prejudecată că rolul de prieten ar știrbi din autoritatea pe care profesorul
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trebuie să o exercite asupra elevilor. Și poate că există o justificare a acestei prejudecăți. Experiența
le-a arătat unora dintre profesori că elevii depășesc adesea anumite limite. De aceea, rolurile
profesorului trebuie să fie în echilibru", afirmă conf. Pânişoară. Deci, cel puțin un lucru pare clar:
principala calitate a unui cadru didactic este vocația pedagogică, exprimată în a te simți chemat, ales
pentru această sarcină și apt pentru a o îndeplinii, după René Hubert (1965). El consideră că
vocației pedagogice îi sunt caracteristice trei elemente: iubirea pedagogică, credința în valorile
sociale și culturale, și conștiința responsabilității. Arta pedagogică înseamnă, înainte de toate, arta
de a te pune la dispoziția copiilor, de a simpatiza cu ei, de a le înțelege universul, de a le sesiza
interesele care îi animă cum afirmă M. A .Bloch (1968) și este un dar pe care candidații la funcția
de profesor îl au sau nu. O bună formare profesională poate ajuta acest dar să se dezvolte. A înzestra
copiii cu știință pare un lucru relativ ușor, dar a forma oameni în plinătatea cuvântului este deosebit
de greu. Cheia problematicii educației ne-o dă cunoașterea copilului. Oricât de stăpân pe sine ar fi
educatorul, acțiunea sa nu poate începe fără o foarte bună cunoaștere a potențialului copiilor, fără a
stabili un scop, o tendință, un ideal pentru demersurile sale educative.
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IMPLICAREA PĂRINŢILOR PREŞCOLARILOR
ÎN ACTIVITĂŢILE ORGANIZATE DE GRĂDINIŢĂ
- EXEMPLE DE BUNE PRACTICI Profesor Sabina-Elena ALZNER
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 4 Reghin, județul Mureş
Profesor Alina-Iuliana MOLDOVEANU
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 4 Reghin, județul Mureş
Rezumat: Pentru noi, educatoarele, stabilirea unei relaţii frumoase şi fructuoase cu familiile copiilor din grupele pe
care le conducem este imperios necesară în pregătirea preşcolarilor pentru şcoală şi pentru viaţă. De aceea,
parteneriatul efectiv cu familiile preşcolarilor şi responsabilizarea acestora faţă de educarea copiilor, prin implicarea
în activitatea şi decizia educativă, reprezintă o preocupare permanentă.
Prin activităţile propuse am dorit să arătăm că, implicând părinţii în activitatea instructiv-educativă a grupei de
preşcolari din care face parte copilul lor, beneficiile sunt pentru toţi partenerii: copii, părinţi, educatoare, acest lucru
reflectându-se în dezvoltarea emoţională a preşcolarului.

Pe lângă modalităţile clasice de desfăşurare a activităţilor extracurriculare şi a activităţilor
desfăşurate în parteneriat cu părinţii preşcolarilor din grupă, am iniţiat şi desfăşurat, la grupa mare,
câteva activităţi în care am implicat mai mult părinţii preşcolarilor.
Astfel, am desfăşurat o excursie în comuna Gurghiu, judeţul Mureş, la 12 kilometri de
Reghin, cu vizitarea grădiniţei din localitate, a Muzeului de Vânătoare şi o plimbare în Parcul
Dendrologic din localitate. La Grădiniţa cu Program Normal Gurghiu am vizitat unitatea şi am
cunoscut copiii de vârstă preşcolară cu care ne-am jucat în aer liber. Astfel, atât noi, educatoarele,
cât şi copiii şi părinţii, am avut ocazia să socializăm, să împărtăşim experienţe şi să realizăm un
schimb de bune practici de un real folos.
De asemenea, am vizitat Muzeul de Vânătoare din cadrul Colegiului Silvic Gurghiu unde
am observat diferite specii de peşti, păsări şi animale din fauna zonei aflate în colecţia acestui
muzeu. Cu toţii ne-am îmbogăţit cunoştinţele în acest domeniu. Părinţii au avut ocazia să petreacă
timp cu copiii lor, să răspundă la întrebările acestora şi să observe modul în care aceştia se comportă
în acest mediu. Consider că pentru toate persoanele participante a fost o experienţă utilă, binevenită.
Echipa noastră de „Mici ecologişti”, cum s-a putut vedea şi pe ecusoanele de la piept, a făcut
apoi o plimbare în Parcul Dendrologic, unde copiii s-au simţit în largul lor, s-au bucurat de prezenţa
lebedelor de pe lac, iar părinţii au fost uimiţi de diversitatea de arbori, arbuşti şi plante existentă în
acest parc, la doar câţiva kilometri de localitatea noastră. Bucuria, fericirea s-au văzut lesne pe
chipurile noastre îmbujorate de aerul proaspăt şi de mişcarea în natură.
Colaborarea grădiniţă-familie pentru dezvoltarea emoţională şi a personalităţii copiilor am
avut-o în vedere şi când am organizat şi desfăşurat o activitate, numită „Rămas bun, toamnă
bogată!”, la care am invitat părinţii copiilor din grupă să asiste şi să participe activ în cadrul unor
ateliere de lucru. Scopul acesteia a fost dezvoltarea capacităţii copiilor de a stabili diverse legături
între cunoştinţele dobândite despre toamnă şi aplicarea în contexte diferite a informaţiilor şi
abilităţilor dobândite în diferite domenii experienţiale, cu participarea şi implicarea părinţilor.
Ne-am gândit să solicităm permanent părinţii în desfăşurarea activităţii. Au lucrat alături de
copii la centre, au fost întrebaţi diverse lucruri legate de tema activităţii şi chiar au fost rugaţi să
recite o poezie despre toamnă sau să cânte un cântec despre acest anotimp. Reacţiile au fost diferite:
de la uimire la implicare, de la râs la apreciere. Copiii i-au sprijinit şi îndrumat permanent pe
părinţi, fiecare dorind să formeze o echipă cu părintele său. Încurajările, aplauzele au fost prezente
permanent. La finalul zilei, copiii au oferit părinţilor lucrările realizate la centre.
O altă activitate desfăşurată în cadrul activităţilor extracurriculare, împreună cu părinţii, a
fost serbarea-şezătoare „La joc şi voie bună”. În prima parte a acesteia, am prezentat părinţilor un
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program artistic specific acestor tipuri de activităţi: dansuri populare, strigături şi cântece populare
interpretate cu acompaniament instrumental.
După prezentarea programului de către copii, am rugat părinţii să urce pe scenă alături de
aceştia. Împreună am cântat un cântec popular şi am dansat o horă. Părinţii au fost rugaţi din timp să
îmbrace şi ei costume populare la fel ca şi copiii lor pentru acest eveniment, nedezvăluind nimic din
ceea ce avea să se desfăşoare pe scenă.
După momentul comun, am rugat copiii să coboare de pe scenă şi să ocupe loc în sală,
realizând, astfel, un schimb de roluri. Pentru părinţi am pregătit câteva probe în cadrul şezătoarei
noastre, cum ar fi: interpretarea unui cântec popular acompaniaţi de instrumentişti, executarea unui
dans popular, un concurs de depănat sfoara pentru mămici şi unul de desfăcut porumbul de pe ştiulete
pentru tătici, câştigătorii fiind recompensaţi cu premii: o lingură de lemn şi o farfurie de ceramică.
Aceştia au realizat toate sarcinile, s-au străduit să-şi facă mândri copiii de prestaţia lor şi au fost
recompensaţi cu aplauze puternice de către „micii spectatori”. La rândul lui, un tătic, Adrian C., ne-a
făcut surpriza de a ne recita o poezie populară.
Utilizând metoda observaţiei, am obţinut informaţii diverse referitoare la activitatea
preşcolarilor, la abilităţile şi competenţele practice, la aspecte comportamentale în prezenţa părinţilor.
Astfel, menţionez comportamentele non-verbale ale preşcolarilor constituite din mişcări corporale
care ne-au furnizat informaţii utile în observarea lor, în deducerea abilităţilor practice pe care le deţin,
a potenţialului energetic, plăcerea de a realiza activităţi comune cu părinţii lor şi uneori starea de
nesiguranţă, dacă e bine sau nu e bine modul în care lucrează, execută o sarcină de lucru, acţionează
ca participant la activitatea comună. De asemenea, putem spune că, datorită cadrului în care au fost
derulate activităţile, precum şi datorită noutăţii mijloacelor de realizare a activităţilor ce i-au activat
profund pe copii, aceştia erau dornici să realizeze cât mai multe lucruri şi cât mai frumoase, motivaţi
fiind de prezenţa părinţilor. Comportamentul non-verbal al copiilor, starea de dorinţă mult aşteptată a
activităţilor împreună cu părinţii, zâmbetul, bucuria, străduinţa în a nu greşi spun totul despre eficienţa
acestor activităţi comune.
Pe de altă parte, părinţii au fost puşi în situaţii practice din viaţa copilului lor, reacţiile acestora
fiind observate permanent şi fiind foarte diferite: bucurie, mândrie, implicare, stângăcie, reţinere,
apreciere, ş.a.
Am observat comportamentele care au rezultat pe parcursul desfăşurării activităţilor din
modul în care copiii şi părinţii s-au ajutat reciproc în cadrul realizării jocurilor şi activităţilor, s-au
corectat, s-au încurajat şi s-au apreciat permanent.
Am folosit observaţia participativă, activă, sistematică, participând la desfăşurarea
evenimentelor pedagogice la care am devenit membre în cadrul activităţilor, jucătoare, fără a lăsa
impresia de studiere, observare a ceea ce se întâmplă. În ceea ce priveşte situaţia de observare,
aceasta a fost spontană, naturală uneori, dar şi indusă, pentru a urmări realizarea obiectivelor
propuse.
Desfăşurarea acestor activităţi extracurriculare educatoare-copii-părinţi au ajutat copiii în
formarea unor sentimente morale, a unor comportamente socio-emoţionale. Atât copiii, cât şi
părinţii acestora, au dat dovadă de multă implicare, colaborare, cooperare şi întrajutorare, formând
astfel un adevărat colectiv unit.
Părinţii copiilor din grupă au reuşit să cunoască mai bine specificul activităţilor din
grădiniţă, precum şi să-şi cunoască mai bine copiii. Totodată, părinţii au o atitudine mai deschisă
faţă de grădiniţă, cu manifestarea dorinţei de implicare în activităţile şcolare şi extraşcolare ale
copilului lor.
Copiii din grupă au participat la activităţi cu plăcere, s-au implicat activ la dobândirea de noi
cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, precum şi la consolidarea şi verificarea lor, toate acestea în
prezenţa părinţilor. Am observat permanent o cooperare constructivă între copil-educatoare, copilcopil, copil-părinte, părinte-părinte şi educatoare-părinte, iar astfel au fost facilitate schimburile
afective, motivaţionale, volitive, cognitive şi s-au canalizat resursele pentru munca în echipă.
Putem afirma că, în urma activităţii copiilor împreună cu părinţii, a analizei produselor
activităţii, a rezolvării sarcinilor de către copii, activităţile extracurriculare realizate împreună cu
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părinţii îi mobilizează şi îi stimulează să se implice conştient şi activ în rezolvarea sarcinilor
primite, contribuind la dezvoltarea socio-emoţională a copiilor.
Analizând opiniile părinţilor exprimate liber am constatat că, în unanimitate, s-au simţit mult mai
aproape de grădiniţă în demersul educaţional, au învăţat să se implice, să comunice, să participe la
găsirea de soluţii, în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi instructiv-educative şi
extracurriculare, la procurarea de materiale didactice şi, nu în ultimul rând, am dedus un mai mare
interes pentru a-şi stimula copilul şi pentru a-1 sprijini în activitatea lui de cunoaştere şi de formare
pentru şcoală şi pentru viaţă.
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METODE INTERACTIVE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR
Educatoare: Valentina BOLOGA
Grădinița cu Program Normal Nazna, județul Mureș
Educatoare Ana CIOBAN
Grădinița cu Program Normal Sâncraiu de Mureș, județul Mureș
Rezumat: Prezenta lucrare oglindește preocuparea autoarelor pentru aplicarea metodelor interactive, participative în
activitățile desfășurate cu preșcolarii.
În acest demers, am pornit de la ideea că atingerea idealului educațional, pregătirea optimă a copilului
preșcolar pentru activitatea școlară și pentru viață, este posibilă și prin adaptarea metodelor interactive la specificul
învățământului preșcolar.
În acest sens, Piaget susținea că ”cerința primordială a educației progresiste 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 independentă.”
Lucrarea subliniază valențele formativ –informative ale metodelor interactive care se răsfrâng asupra
personalității copilului.
În lucrare sunt descrise câteva metode interactive folosite în activitatea cu grupa de preșcolari, exemplificate cu
activități concrete desfășurate cu aceștia.

1.1.

Valoarea formativă şi beneficiile metodelor interactive în grădiniţa de copii

Realizarea idealului educaţional este sigură dacă activitatea de predare-învăţare-evaluare
dispune de un sistem corect de căi, de mijloace de înfăptuire, de o instrumentalizare procedurală a
paşilor ce urmează făcuţi pentru atragerea scopului propus.
Educatoarea trebuie să creeze un proces de învăţare lejer, în care copilul învaţă lucruri noi,
stabilindu-şi singur, sau în grup, împreună cu educatoarea tema, subiectul învăţării; după cum
spunea F. Fraebel “scopul educaţiei şi instrucţiei este de a scoate din ce în ce mai multe informaţii
de la individ, decât de a le introduce din ce în ce mai multe informaţii în mintea acestuia.” În
activitatea cu preşcolarii, educatoarea trebuie să dea dovadă de fiabilitate şi creativitate în abordarea
situaţiilor didactice pentru a se evita rutina şi a transforma învăţământul, care încă se mai bazează
pe informaţie şi reproducerea ei, într-un învăţământ global, integrat şi creativ, bazat pe creaţie, pe
formare.
În acest context este necesară adaptarea metodelor interactive şi de grup la specificul
învăţământului preşcolar, maximizând beneficiile fiecărei metode pentru dezvoltarea preşcolarului.
Astfel J. Piaget susținea că “cerinţa primordială a educaţiei progresiste este de a asigura o
metodologie diversificată, bazată pe îmbinarea activităţilor de învăţare şi de munca independentă,
cu activităţile de cooperare, de învăţare în grup şi de muncă independentă.”. Tot în acest sens, Ioan
Cerghid preciza: “Învăţarea în grup exersează capacitatea de decizie şi iniţiativă, dă o notă
personală muncii, dar şi o complementaritate mai mare aptitudinilor şi talentelor, ceea ce asigură
o participare mai vie, mai activă, susţinută de foarte multe elemente de emulaţie, de stimulare
reciprocă, de cooperare fructoasă.”
Se poate concluziona că utilitatea metodelor interactive aduce mari beneficii asupra
dezvoltării copilului.
Ştiind că jocul este formă de organizare, metodă şi procedeu în activitatea instructiveducativă din grădiniţă, aplicarea oricăror metode interactive este un joc cu multiple
valenţe formativ-informative ce se răsfrâng asupra personalităţii copilului.
Utilizarea metodelor:
- dezvoltă şi stimulează capacităţile intelectuale,cognitive, gândirea divergentă, gândirea
critică, gândirea laterală, capacitatea de ascultare, ascultarea activă, capacitatea de comunicare,
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capacitatea de înţelegere, înţelegerea de sine, recunoaşterea calităţilor partenerilor,coechipierilor;
capacitatea de evaluare şi autoevaluare, capacitatea de sinteză, capacitatea de decizie, de comparaţie
şi generalizare, de descriere, de abstractizare, de argumentare, de aplicare;
- dezvoltă spiritul de observaţie, de cercetare, de exprimare şi investigaţie a fenomenelor,
faptelor, problemelor;
- stimulează şi dezvoltă cooperarea şi ajutorul reciproc, spiritul de echipă, competiţia
constructivă, munca în grup;
- dezvoltă şi exersează inteligenţele multiple şi permit instruirea diferenţiată respectând
posibilităţile reale ale copilului în realizarea obiectivelor;
- stimulează şi dezvoltă curajul, încrederea în sine şi în partenerii de grup, stăpânirea de sine;
- educă toleranţa, înţelegerea faţă de opinia celuilalt, înfrângerea subiectivismului,
egocentrismului;
- stimulează creativitatea individuală şi de grup;
- dezvoltă interacţiunea şi inter-relaţionarea în grup;
- implică şi activizează întreg colectivul în realizarea sarcinii;
- facilitează învăţarea “altfel” în activităţile integrate;
- stimulează şi declanşează buna dispoziţie, prin asumarea de roluri şi responsabilitate;
- stimulează capacitatea de a formula întrebări, de a face conexiuni şi interacţiuni logice;
- stimulează copiii să găsească mai multe răspunsuri la întrebări, mai multe soluţii în
rezolvarea unei problem;
- învaţă copiii cum să înveţe prin generarea de momente de relaxare, în învăţare prin joc;
- îmbină armonios învăţarea frontală cu învăţarea individuală şi pe grupuri;
- învaţă copiii să îşi exprime liber şi curajos părerea şi s-o susţină permanent cu argumente
sau contra argumente;
- dezvoltă spiritul şi capacitatea de organizare a grupului, echipei sau perechilor, le educă
capacitatea de a aştepta;
- educă răbdarea în respectarea regulilor de joc, de rezolvare a sarcinilor;
- învaţă copiii să formuleze predicţii, să caute soluţii în rezolvarea lor;
- învaţă copiii să extragă informaţii din mai multe surse;
- dezvoltă imaginaţia, flexibilitatea, perseverenţa;
- învaţă să aplice în situaţii noi ceea ce au învăţat abordând tema în manieră
interdisciplinară, pluridisciplinară, transdisciplinară.
Toate aceste efecte ale aplicării metodelor interactive şi de grup le recomandă ca fiind cele
mai adecvate în contextul evoluţiei societăţii moderne, a evoluţiei ştiinţei şi cercetării actuale, în
acest mod putând forma generaţia viitorului.
1.2. Metode interactive folosite în activitatea cu preşcolarii
Bula dublă: este o metodă de predare-învăţare uşor de aplicat. Ea grupează asemănările şi
deosebirile dintre două obiecte, fenomene, idei, concepte; se reprezintă grafic prin două cercuri mari
în care se aşează imaginea care denumeşte subiectul care se va analiza. Între cele două cercuri mari
se află relaţionate cercuri mici în care se specifică asemănările, iar în cercurile exterioare se
specifică caracteristicile fiecărui termen, particularităţile şi deosebirile lor.
Exemplu activitate: domeniu știință –Păsări călătoare – Rândunica și barza-imaginile lor se
plasează în cele două cercuri mari,în cercurile mici dintre ele se specifică asemănările iar în cele
mici exterioare, deosebirile, caracteristicile specifice fiecărei păsări.
Schimbă perechea: această metodă are ca obiectiv stimularea comunicării şi rezolvarea de
probleme prin lucru în perechi. Copiii formează două cercuri concentrice, cu ecusoane specifice.
Copiilor din cercul exterior li se dau obiecte, imagini, teme pe care trebuie să le analizeze cu
perechea din cercul interior. După 3-5 minute, la comanda “schimbă perechea” copilul din cercul
interior se deplasează formând altă pereche. Copiii din cercul exterior fac sinteza observaţiilor
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anterioare şi continuă analiza şi cu noua pereche. Jocul continuă până la epuizarea ideilor copiilor şi
când s-au epuizat variantele de perechi.
Exemplu activitate: domeniul știință – Fructe și legume de toamnă – copiii din cercul
exterior au câte un jeton cu imaginea unui fruct sau a unei legume; împreună cu perechea din cercul
interior au sarcina de a analiza imaginea, de a preciza tot ce știu despre aceasta.
Brainstormingul: asaltul de idei sau furtuna în creier, este o metodă folosită pentru a
stimula copiii să emită cât mai multe idei despre un obiect, fenomen, problemă, fără teama de a
greşi sau a fi criticat, toate ideile fiind acceptate. Se stimulează imaginaţia, creativitatea,
spontaneitatea copiilor.
Exemplu activitate: domeniul estetic –creativ – Zâna toamnă e la noi – se formează trei
grupe, sarcina fiecăreia este de a realiza un desen cu tema ”Toamna a venit la noi”. Foaia circulă pe
la fiecare membru al echipei care trebuie să deseneze câte trei elemente care vor compune desenul
grupei. Fiecare grupă și-a expus desenul și au dat un titlu acestuia, titlu care să respecte tema
propusă. Exemple de titluri date de copii:”Toamnă harnică și darnică”; ”Toamnă bine ai venit”; ”
Bogățiile toamnei”. Aceeași metodă am folosit-o la grupa mare în cadrul activității ”Limbă și
comunicare” – povestire creată de copii-povestire cu început dat ” Bogățiile toamnei”.
Explozia stelară: este o metodă de stimulare a creativităţii, o modalitate de valorificare a
cunoştinţelor dobândite; se bazează pe formularea de întrebări pentru rezolvarea de probleme. Se
foloseşte o stea mare pe care se aşează imaginea care ilustrează problema, tema abordată; pe alte
cinci stele mai mici se scrie câte o întrebare: ce? cine? unde? de ce? când?. Colectivul se împarte în
cinci grupuri fiecare cu steluţa lui şi are sarcina de a formula cât mai multe întrebări despre tema
propusă.
Am aplicat metoda în cadrul unei activități de limbă și comunicare povestea ”Punguța cu
doi bani” de Ion Creangă, obiectivul fiind fixarea conținutului poveștii. După citirea poveștii de
către educatoare, pe steaua mare se așează o imagine cu personajul principal, cocoșul. Acesta
împarte cinci steluțe cu întrebări la cinci copii. Fiecare copil își alege câte doi colegi formându-se
cinci echipe. Fiecare echipă are sarcina să formuleze cinci întrebări cu ce?, cine?, unde?, de ce?
când?
Diagrama Venn: metodă interactivă de fixare, consolidare şi evaluare a cunoştinţelor.
Diagrama Venn este formată din două cercuri care parţial se suprapun. În spaţiul comun celor două
cercuri se desenează sau se scrie asemănările dintre două obiecte, idei, concepte, iar în cercurile
mari se aşează aspectele specifice ale acestora- imagini cu obiecte, fenomenele care se analizează.
Exemplu:
 grupa mică – Mărul și Para – domeniul știință
 grupa mijlocie – Băiatul și fetița – domeniul știință
 grupa mare – Fata moșului și fata babei – domeniul limbă și comunicare.
Metoda Cubului: este folosită în cazul explorării unui subiect din mai multe perspective şi
dă copiilor posibilitatea de a dezvolta competenţele unei abordări complexe şi integratoare. Pe feţele
unui cub, pe fiecare dintre ele se notează câte un cuvânt: descrie, compară, analizează, asociază,
aplică, argumentează. Se anunţă copiilor tema, subiectul pus în discuţie.
Grupa se împarte în şase grupuri mici, fiecare grup rezolvând cerinţa scrisă pe faţa cubului.
Se comunică grupei întregi rezultatul activităţii fiecărui grup.
Se poate lucra în perechi sau grupuri restrânse, Este recomandat ca fețele cubului să fie
parcurse în ordinea prezentată urmând pașii de la simplu la complex.
Ex. În cadrul temei ”Când, cum și de ce se întâmplă”, subtema ”Primăvară bine ai venit”,
nivel de studiu trei cinci ani, după tranziție în care s-a folosit jocul ”Primăvara” se descoperă cubul
cu imagini de primăvara, fiecare față a lui având câte o sarcină:
1. Descrie anotimpul primăvara;
2. Compară anotimpul primăvara cu iarna;
3. Asociază cuvântul primăvara cu alte cuvinte;
4. Analizează comportamentul copiilor, animalelor, plantelor în anotimpul primăvara;
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5. Aplică informațiile dobândite despre primăvară pentru a descrie vremea în acest
anotimp;
6. Argumentează copiii iubesc primăvara pentru că….
Metodele interactive și de grup câștigă tot mai mult teren, reprezentând o alternativă la
didactica tradițională în beneficiul copiilor și al cadrelor didactice în egală măsură. Regândirea
educației formale se impune și ne obligă să schimbăm modul de relaționare cu copiii și între copii,
promovând sprijinul reciproc și dialogul constructiv prin utilizarea de noi strategii. Prin aplicarea
acestor metode copiii își exersează capacitatea de a selecta, combina, învăţa lucruri, de care vor
avea nevoie în viața de școlar și de adult. Fiind prezentate ca niște jocuri de învățare, de cooperare,
distractive, nu de concentrare, metodele interactive învață copiii să rezolve problemele cu care se
confruntă, să ia decizii în grup și să aplaneze conflictele.
Bibliografie:
1. Bocoş M. (2002)– Instruire interactivă, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca;
pag. 24
2. Brăgan A. V. (2008) – Metode interactive de grup (articol) Revista Învăţământul Preşcolar,
Nr. 3-4, pag. 68
3. Breben S.(2002) – Metode interactive de grup. Ghid metodic pentru învăţământul preşcolar,
Editura Arves; pag. 11-12, 13-15
4. Cerghit I.(2006) – Metode de învăţământ, Editura Polirom, Iaşi; pag.57
5. Dobroică A., Cimponerescu T. (2007) – Jocul, activitatea dominantă la vârsta preşcolară,
Revista Învăţământul Preşcolar, Nr. 4 pag. 49
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ÎN GRĂDINIŢĂ
Profesor Victoria COZMA
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 6 Tîrgu Mureș, județul Mureș
Structură Grădinița Arlecchino Tîrgu Mureș, județul Mureș
Activităţile extracurriculare sunt activităţile care se desfăşoară în afara activităţilor
obligatorii prevăzute de programa şcolară şi curriculei în vigoare.
Aceste activităţi au o importanţă majoră, deoarece ele vin să completeze şi să
îmbunătăţească abilităţile şi competenţele însuşite în cadrul activităţilor desfăşurate în grădiniţă. Ele
sunt riguroase şi foarte atractive pentru copii.
Activităţile extracurriculare se desfăşoară atât în grădiniţă, cât şi în afara ei, în diferite locuri
adecvate temelor şi a proiectelor desfăşurate de către cadrele didactice. Activităţile extracurriculare
se pot desfăşura sub formă de concursuri, activităţi pe o anumită temă de proiect educaţional,
programe artistice prezentate pe diferite scene ale oraşului cu ocazia diferitelor evenimente (8
martie, 1 iunie, zilele oraşului, etc.), participarea la unele spectacole de teatru şi muzică sau chiar la
spectacole susţinute în scop caritabil. Conducând în acest an şcolar grupa mare în grădiniţa noastră,
organizăm şi participăm la foarte multe activităţi extracurriculare. Grădiniţa noastră a încheiat
protocoale de colaborare cu Grădiniţa „Paradisul copilăriei”, prin care participă la două proiecte
educaţionale iniţiate de această grădiniţă şi anume : „Prin împărăţia florilor” şi „În lumea celor care
nu cuvântă”, fiind prezente la activităţile pe care colegele noastre le organizează. Grădiniţa
„Arlecchino” a încheiat parteneriate educaţionale cu Grădiniţa Hărănglab, o grădiniţă din zonă
rurală, precum şi cu Biserica „Trei ierarhi” din cartierul Dâmbu Pietros, cu care avem în derulare
diferite activităţi şi întâlniri.
Împreună cu colegele din grădiniţă, am iniţiat şi derulăm două proiecte educaţionale şi
anume „Prietenul meu necuvântător”, care cuprinde trei activităţi desfăşurate împreună cu copiii şi
proiectul „Mândru sunt că sunt român” al cărui iniţiatoare şi coordonatoare sunt. În continuare
vreau să vă prezint aspectele importante ale proiectului educaţional „Mândru sunt că sunt român”
pentru anul școlar 2015 – 2016 cuprins în C.A.E.J. la poziția nr. 24.
A. INFORMAŢII DESPRE PROIECT
A.1. Titlul proiectului: „MÂNDRU SUNT CĂ SUNT ROMÂN”
A.2. Domeniul în care se încadrează proiectul:
Domeniul folcloric (tradiţii şi obiceiuri româneşti)
A.3. Ediţia nr. 3
A.4. Număr participanţi: 50 copii de la următoarele grădiniţe:
- Grădiniţa cu P. P. „Arlecchino” Tîrgu Mureş
- Grădiniţa cu P.N. și P.P. Nazna Tîrgu Mureş
- Grădiniţa cu P. P. „Paradisul copilăriei” Tîrgu Mureş
- Grădiniţa cu P.N. și P.P. Ungheni, judeţul Mureş
- Grădiniţa cu P. P. „Lumea copiilor” Tîrgu Mureş
B. REZUMATUL PROIECTULUI
Număr de preşcolari şi număr de cadre didactice implicate: 50 copii şi 10 cadre de la
grădiniţele partenere
86

Beneficiari direcţi şi indirecţi: preşcolari, părinţi, membri ai comunităţii locale.
Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura:
1. Întâlnirea echipei manageriale a proiectului, stabilirea sarcinilor şi responsabilităţilor septembrie 2015
2. Transmiterea calendarului de activităţi şi a regulamentelor de desfăşurare a activităţilor prin
poşta electronică sau personal - 1 - 9 octombrie 2015
3. Derularea activităţilor noiembrie 2015 - mai 2016, după cum urmează:
 „România, LA MULȚI ANI !”- sărbătorirea Zilei Naționale a României în fiecare
grădiniță participantă în proiect;
 „Noi umblăm să colindăm”- festival de tradiţii şi obiceiuri de iarnă - decembrie 2015
 „Drag mi-e portul românesc !”- activitate desfășurată în colaborare cu Muzeul de
Etnografie și Artă Populară Tîrgu Mureș;
4. Evaluarea proiectului
Descrierea activităţilor desfăşurate şi prezentarea unor aspecte din timpul
derulării acestora cu ajutorul unei prezentări ppt. - discuţii
5. Parteneri organizare (alţii decât unităţile de învăţământ participante).
- Ansamblul Artistic „Mureşul” Tîrgu - Mureş
- Muzeul de Etnografie şi Artă Populară
- Ziarul „Zi de Zi”, TTM, Antena 1, „Cuvântul Liber”
C. PREZENTAREA PROIECTULUI
Motto:
„Într-o ţară aşa de frumoasă, c-un trecut aşa de glorios, în mijlocul unui popor atât de deştept, cum
să nu fie o adevărată religie iubirea de patrie şi cum să nu-ţi ridici fruntea, cu falnicii strămoşi de
odinioară, mândru că poţi spune: Sunt român!” (Alexandru Vlahuţă, „România pitorească”)
D. 1. Argument justificare, context
Am conceput proiectul „Mândru sunt că sunt român” ca un ansamblu de activităţi ce vin în
sprijinul preşcolarilor care încă nu au intrat în contact sau sunt puţin iniţiaţi cu astfel de activităţi,
majoritatea locuind în zona urbană, unde se păstrează şi se promovează mai puţin folclorul
românesc, tradiţiile şi obiceiurile străbune.
Pe parcursul activităţilor propuse, copiii vor afla numeroase informaţii utile, îmbogăţindu-şi
bagajul de cunoştinţe, îşi vor forma noi deprinderi şi abilităţi şi nu în ultimul rând, îşi vor forma noi
prieteni.
Calendarul activităţilor este stabilit de comun acord cu partenerii implicaţi dar rămâne
deschis, flexibil unor sugestii pertinente si viabile din partea copiilor participanţi, a profesoarelor
sau a partenerilor.
Proiectul se desfăşoară în perioada octombrie 2013 - mai 2017, având o fază pregătitoare,
de dezbatere a proiectului, de stabilire a activităţilor şi de încheiere a protocoalelor de colaborare, în
luna septembrie a fiecărui an.
Calendarul activităţilor, fişa de înscriere şi regulamentul se trimit fiecărei unităţi participante
prin poşta electronică până în data de 15 octombrie a fiecărui an în curs.
Este un proiect ce se doreşte a se desfăşura şi în alte ediţii viitoare.
Proiectul conţine activităţi de informare, schimburi de experienţe, vizite, activităţi artistice
şi practic-aplicative, fiind urmate de activitatea de evaluare a proiectului.
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Echipa de proiect va întocmi un raport privind activităţile desfăşurate de cadrele didactice
implicate în proiect, raport însoţit de imagini document, de la fiecare activitate în parte, fie
fotografiate, fie filmate.
Specialiştii pe care i-am cooptat în acest proiect ca şi parteneri vor fi factori importanţi în
activităţi, fiind sursă de documentare şi informare şi apreciere a rezultatelor proiectului.
Proiectul educaţional urmăreşte atingerea unor obiective de natură formală, informală şi
socio-comportamentală a copiilor într-un cadru bine organizat, diferit faţă de sala de grupă.
Activitatea extraşcolară dă posibilitate copiilor să evadeze din matca microgrupului social
din care fac parte în grădiniţă, oferind ocazia socializării cu alţi preşcolari, din diferite unităţi de
învăţământ în cadrul unor activităţi de dobândire de cunoştinţe, abilităţi, aptitudini, fapt ce duce
indiscutabil la dezvoltarea personalităţii acestora.
D. 2. Scopul proiectului
Educarea unei atitudini pozitive faţă de folclorul românesc, cultivarea sentimentelor de
dragoste pentru tradiţii şi obiceiuri.
D. 3. Obiectivele specifice ale proiectului
 Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere a folclorului românesc şi stimularea curiozităţii
copiilor în ceea ce priveşte obiceiurile şi tradiţiile româneşti.
 Dezvoltarea unor deprinderi în vederea realizării unor jocuri populare
 Stimularea sentimentelor de dragoste pentru tot ceea ce reprezintă poporul român:
costume naţionale, jocuri populare, obiceiuri şi tradiţii româneşti.
 Familiarizarea copiilor cu folclorul românesc în vederea păstrării şi transmiterii lui
din generaţie în generaţie.
D. 4. Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul
Proiectul se adresează copiilor din grădiniţele partenere înscrise în proiect, părinţilor
acestora şi cadrelor didactice colaboratoare, precum şi instituţiilor partenere.
D. 5. Durata proiectului: octombrie 2013- mai 2017
Aş vrea să subliniez faptul că toate activităţile extracurriculare s-au desfăşurat cu acordul şi
implicarea părinţilor care şi-au oferit ajutorul ori de câte ori a fost nevoie pentru buna desfăşurare a
activităţilor.
Bibliografie:
1. Curriculum pentru învățământul preșcolar, București 2008;
2. Revista „Învățământul preșcolar” nr. 1/2, 2014.
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POLITICI EUROPENE ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI EDUCAŢIONAL
Profesor Adriana-Cristina RĂDOI
Şcoala Gimnazială „Gheorghe Tătărăscu”, Tg-Jiu, județul Gorj
Rezumat: Dimensiunea europeană poate fi gândită în termeni de curriculum-uri (fie introducerea unei discipline
suplimentare, fie o abordare interdisciplinară) și competențe, cum ar fi:
competențe de bază generale – aptitudini analitico-matematice, comunicaționale, civice, artistice și etice;
competențe generale superioare;
competențe profesionale specializate – aptitidini sociale și cooperative.
Unii înțeleg prin dimensiunea europeană o sporire a învățării limbilor străine, alții presupun o intersecție a
culturilor, dar cel mai bine, în ultimul timp, dimensiunea europeană presupune manifestarea conștiinței europene
(împărtășirea acelorași valori, respectarea acelorași drepturi și libertăți, fundamentarea acțiunilor pe aceeași filosofie,
inspirarea atitudinilor și comportamentelor din aceeași cultură).

În procesul educaţiei, şcoala nu asigură numai deprinderi cognitive, ci şi cadrul principal în
care se pun bazele unor atitudini pozitive faţă de cei din jur.
Asemenea valori sunt toleranţa, democraţia, solidaritatea, înţelegerea, aprecierea valorilor
proprii şi ale celorlalți.
În contextul marii familii a Europei din care şi România face acum parte, aceste valori
europene capătă noi valente, mai cuprinzătoare şi de mai mare importanţă.
Datorită rolului crescut al Europei în viaţa poporului român, generaţiile actuale de elevi
trebuie să dobândească treptat conștiinţa faptului că sunt tineri români şi tineri europeni.
Sentimentul apartenenţei la o comunitate mai largă de naţiuni îi face pe elevi mai conștienţi, mai
încrezători, mai pregătiţi şi mai doritori de a participa într-un mod mai complet şi mai complex la
construirea Europei viitorului.
Acestea sunt în primul rând, în cadrul curriculum-ului prin materiile de studii individuale şi
în al doilea rând prin activităţile extra-curriculare prin contactele cu alte şcoli care să le vorbească
elevilor despre subiecte legate de integrarea europeană sau proiecte comune cu alte ţări.
Sunt trei niveluri prin care se poate promova dimensiunea europeană în educație.
Primul nivel se refera la conștiinţa europeană. Acesta implică dobândirea de către elevi a
cunoștințelor despre geografia Europei, înţelegerea istoriei Europei, a evoluţiei Uniunii Europene şi
a rolului acesteia în dezvoltarea întregului continent. Presupune, de asemenea, cunoaşterea şi
conştientizarea vieţii cotidiene a altor europeni. Pentru a dezvolta sentimentul conştiinţei europene
la elevi, curriculum trebuie să cuprindă conţinuturi şi activităţi care să vizeze informaţii despre
copiii din alte ţări cu accent pe modul acestora de viaţă şi mai puţin pe o catalogare de fapte, cifre,
localizări şi produse. Poveştile şi povestirile despre alte ţări trebuie folosite pentru a lărgi orizontul
geografic al elevilor şi pentru a dezvolta înţelegerea importanţei elementului uman în corespondenţa
cu mediul geografic.
În educaţie, Dimensiunea europeană este percepută ca finalitate, dar se întâlnește acest
termen și în cadrul curriculum-ului. Este un concept specific european, cu repercusiuni directe
asupra politicilor educaționale. Dimensiunea europeană ca finalitate a educației implica un demers
pentru a deschide un spațiu de libertate suplimentar în educație.
În sensul curriculum-ului focalizat pe Uniunea Europeana (discipline care au în vedere
studierea elementelor de istorie, geografie, economie a U.E.), dimensiunea europeană presupune
transmiterea informațiilor despre U.E. ca o entitate, în special despre instituțiile europene, cum ar fi
Consiliul European, Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul Miniștrilor etc.
Dimensiunea europeană poate fi gândită în termeni de curriculum-uri (fie introducerea unei
discipline suplimentare, fie o abordare interdisciplinară) și competențe, cum ar fi:
competențe de bază generale – aptitudini analitico-matematice, comunicaționale, civice,
artistice și etice;
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competențe generale superioare;
competențe profesionale specializate – aptitudini sociale și cooperative.
Unii înțeleg prin dimensiunea europeană o sporire a învățării limbilor străine, alții presupun
o intersecție a culturilor, dar cel mai bine, în ultimul timp, dimensiunea europeană presupune
manifestarea conștiinței europene (împărtășirea acelorași valori, respectarea acelorași drepturi și
libertăți, fundamentarea acțiunilor pe aceeași filosofie, inspirarea atitudinilor și comportamentelor
din aceeași cultură).
Dimensiunea europeană poate fi definită în raport cu alți termeni sau abordări, cum ar fi:
educația globală – folosit în SUA, educația internațională – folosit de UNESCO.
Dimensiunea europeană este orientarea dincolo de elementele particulare naționale ce s-au
format din punct de vedere istoric, geografic, politic în Europa și luarea ca reper a ceea ce este
comun diverselor entități naționale.
Apartenența la civilizația europeană presupune: spațiul cultural, geografic, istoric, social,
economic, mentalitatea colectivă, univers religios, mituri etc.
O listă completă a valorilor comune ale civilizației europene a fost propusă de Consiliul
Europei în 1996: drepturile omului, demnitatea umană, libertățile fundamentale, legitimitatea
democratică, pluralismul, pacea și respingerea violenței ca mijloc sau metodă, diplomația, dialogul,
respectul pentru alții, solidaritatea umană, dezvoltarea echitabilă, egalitate de șanse, principiile
gândirii raționale, responsabilitatea individuală.
Dimensiunea europeană implică o dorință de înțelegere, de depășire a prejudecaților și de
recunoaștere a intereselor comune, respectul diversității, pune accent pe democrație, pluralism și
interculturalitate.
Sistemul de management al calităţii:
•
identifică procesele necesare sistemului de management al calități și aplicarea
acestora în întreaga organizație.
•
determină succesiunea și interacțiunea acestor procese.
•
determină criteriile și metodele necesare pentru a se asigura că atât operarea,
cât și controlul acestor procese sunt eficace.
•
asigură disponibilitatea resurselor și informațiilor necesare pentru a susține
operarea și monitorizarea acestor procese.
•
monitorizează și analizează aceste procese și implementează acțiuni necesare
pentru a realiza rezultatele planificate îmbunătățirea continuă a acestor procese.
La nivelul oricărei organizații trebuie să se constituie o structură formată din persoanele
nominalizate prin decizie, care are rolul de a elabora standardele de management şi control intern.
Prin control se constată abaterile rezultatelor de la obiectivele propuse, se analizează cauzele
care le-au determinat şi se dispun măsuri corective sau preventive. Acesta instrumentează o abatere,
neregulă, disfuncționalitate apărută pe parcursul desfășurării unei activități prin verificarea
respectării prevederilor legale, a cadrului normativ procedural aflat în vigoare.
Categorii de acte normative, prezentate în ordinea forței lor juridice:
Tratate și pacte internaționale la care România este parte;
Constituția României;
Legi, OUG, OG;
HG;
Ordine de ministru, instrucțiuni;
Acte ale administrației publice locale.
Constatăm astfel că educația deține un rol strategic în procesul de formare a unei identități și
conștiințe europene și este responsabilă în egală măsură de formarea în rândul tinerilor, ca și a
adulților, a unor deprinderi în ceea ce privește cultivarea și respectul drepturilor omului, libertăților
fundamentale, cultivarea dialogului, respectul pentru cultura și identitatea celorlalți, precum și a
responsabilității individuale.
Dimensiunea europeană devine într-o manieră continuă și sistematică, o componentă de
bază a politicii educaționale. Dimensiunea europeană a educației poate fi definită ca finalitate prin
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care se urmărește formarea cetățenilor europeni cu o conștiință și o identitate europeană. Ea trebuie
să vizeze domeniile curriculum-ului, formării cadrelor didactice, legislației școlare, organizării
activităților școlare și extrașcolare.
Conştiinţa culturală este o parte importantă a conștiinţei europene, iar elevii trebuie să
cunoască - şi astfel să ajungă să aprecieze - atât valorile naţionale cât şi pe cele internaţionale.
Educația pentru o “cetăţenie europeană” are drept scop încurajarea tinerilor să devină
membri informaţi şi responsabili ai societăţii, membri conștienţi de ceea ce se petrece în jurul lor.
Cetățenia europeană este elementul cheie al abordării europene și de aceea se pune problema
construirii ei prin educație. Dimensiunile principale ale programului de educație a cetățenilor sunt:
recunoașterea demnității și centralității personalității umane, cetățenia socială, drepturile și
obligațiile sociale, lupta contra excluderii, excluderea prejudecăților discriminatorii, înțelegerea
valorilor diversității, cetățenia interculturală, cunoașterea și respectarea valorilor diversității și
descifrarea lumii plurale, cetățenia ecologică ș.a. Se urmărește ameliorarea componentelor
lingvistice și cunoașterea diferitelor culturi, modernizarea curriculum-ului, investirea în formarea
profesorilor și favorizarea mobilității lor în Europa.
Bibliografie:
1. Duțu, Alexandru, Ideea de Europa și evoluția conștiinței, Editura All, București, 1999.
2. Tudorică, Roxana, Dimensiunea europeana a învățământului romanesc, Institutul European,
2004.
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CONFERINȚA CU PARTICIPARE NAȚIONALĂ

CREATIVITATE ȘI INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE
Ediția a V-a, Tîrgu Mureș, 24 – 25 mai 2016

SECȚIUNEA 7.
ÎNVĂŢĂTOARE, EDUCATOARE
Secţia maghiară
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CREATIVITATE ȘI DEȘEURI REFOLOSITE LA ORELE DE MUZICĂ
profesor înv. primar NYÁRÁDI -FODOR Márta
Liceul Teologic Romano-Catolic TîrguMureș, județul Mureș
Rezumat: Cercetările arată cât îi dezvoltă pe copii, dacă joacă pe instrumente muzicale și anume li se dezvoltă
abilitățile motrice, imaginația, ritmul, concentrația.
Unul dintre cei mai mari muzicieni maghiari, Kodály Zoltán, spune să ne proiectăm orele în așa fel încât
elevul să aștepte următoarea. Dacă vrem, ca orele de muzică să fie mai creative mai distractive, putem să aducem la
ore instrumente muzicale. Trebuie avut grijă, să folosim acestea adecvat ca să nu facem zgomot enervant în loc de ritm
sau melodie.
Când nu avem diferite instrumente, putem să le facem noi împreună cu copiii. Aducem la școală tot felul de capace,
elastici, cutii, etc. și ne apucăm de alcătuit sunătoare, tamburină, chitară, clopoței. Fiecare instrument are propriile
sale tehnici. Învățătoarea poate să arate imaginea sau chiar obiectul făcut de ea. Copiii pot să lucreze în echipe.

ÚJRAHASZNOSÍTÁS ÉS KREATIVITÁS A ZENEÓRÁKON
„Minden órát úgy kell felépíteni, hogy ne
fáradtságot, hanem ereje gyarapodását érezze a tanuló, s
alig várja a következőt” (Kodály Zoltán)1
Ritmushangszeres játékok
Érdekesebbé tehetjük az énekelést, a zeneórákat, ha hangszereket hozunk be az órára,
ugyanis ezek is fejlesztik a gyerek személyiségét. A hangszerek használata következtében jobban
fejlődik a finommotorika, a memória, figyelemkoncentráció képessége, a figyelemmegosztó
képesség, az észlelés pontossága, az alkotó képzelet, az alkotó gondolkodás.
Akár óvodában, akár iskolában be lehet és be kell hozni a különböző ritmust játszó ütő
hangszereket, de akár furulyát is, hiszen könnyen tanítható.
A hangszerek használata segíti a dallamfelismerést, a hallásfejlesztést többek között, de arra
kell vigyázzon a pedagógus, hogy ne támaszkodjanak túlságosan rá, ne legyen egy nagy zűrzavar,
káosz az osztályban, ricsaj „A ritmushangszerek alkalmazásával azonban csínján kell bánni. Túlzott
szerepeltetésük zavaros csörömpöléssé fajulhat. A hangszereket úgy kell párosítani, hogy
hangszínük egymástól eltérő s egyben mégis kellemesen összecsengő legyen” (Friss, 1981, 103)
Zeneórára alkalmas hangszerek: furulya, xilofon, metallofon, triangulum, kisdob, réztányér,
csengettyű, köcsögduda, ritmusbotocskák, rumbatök és kerepelő.
Mivel nincsen lehetőség mindenféle hangszerre, ezért nagyon praktikus és olcsó, ha mi készítünk,
akár közösen a gyerekekkel zörgőket, dobokat.
Hangszerek készítése a hangulatosabb órákért
A legkönnyebben osztályban vagy akár otthon elkészíthető zeneórán használható
hangszerek a ritmushangszerek. Ezek közül is megkülönböztethetőek a dobolásra alkalmas, a
zörgőként használható hangszer utánzatok. Ezeket a gyerekek jó kedvvel is elkészítik és annál jobb
kedvvel használják, alkalmazzák zeneórákon. Arra viszont nagyon vigyázni kell, hogy ne legyen
zsibvásár, hanem jól érthető szabályok szerint használjuk mindezeket.
Csörgők
A legegyszerűbb hangszer, ami elkészíthető és biztosan találunk otthon hozzá alkalmas
hozzávalót. Egy befőttes üvegbe, dobozba, palackba, üvegbe, Kinder csoki belső játékdobozába,
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konzerves dobozba, arckrémes tégelybe, pezsgőtablettás dobozba, stb. bármilyen apró magot
(legyen az mák, só, cukor, búza, rizs, kukorica, bab, napraforgó), kavicsot, homokot szárított laskát,
makkot, gesztenyét, diót beletenni, visszatenni a fedelet, dugót vagy fóliával, papírral lefedni és
rárögzíteni. Ez után be lehet vonni színes vagy krepp-papírral, kiszínezni. Fontos, hogy ha az óvónő
vagy tanítónő készítik el ezeket a ritmushangszereket, hogy mindenikből legalább kettőt-kettőt
készítsenek. Így különböző módon lehet felhasználni őket, több ritmusos játékban alkalmazható.
Rázogatók
Hasonlóak a csörgőkhöz, ugyanis azokat is rázni kell, hogy megszólaljanak, ezeket általában
drótra helyezünk fel. Kerítsünk valahonnan egy erősebb 30-40 cm-es drótot és hajlítsuk be, hogy
összeérjen a két vége. Gyűjtsünk otthon műanyag vagy fémdugókat, sőt az üdítős vagy sörös
fémdobozók nyitója, a geszetnye vagy dió, paszulysze, ha átfúrhatóis alkamas rázónak. Az
előbbieket lyukasszuk ki egy egy szeggel vagy forró szeggel és máris felfűzhetőek akár a gyerekek
által is.
Egy másik változata ezeknek a rázókáknak a csörgettyűk. Háttal összeragasztjuk a sörös,
üdítős fémkupakokat, közéjük illesztve egy spárgát. Több ilyen kupakos spárgát felkötünk a
30-40 cm-es pálcára és azzal rázogatjuk a megadott ritmust.
Hangszer sajtosdobozból
Nyissátok ki a sajtos dobozt és helyezzetek, fektessetek rá több fonalat, kötőt (ahányat
szeretnétek), ezután tegyétek vissza a doboz tetejét. Ha túl vastag a spárga, akkor a doboz oldalára
kis lyukakat készítsetek és azokon keresztül dugjátok be a kötelet és húzzátok ki a másik felén. A
spárga mindenik végére kössetek egy-egy gyöngyöt vagy kifúrt nagyobb magot. Egy a
hurkapálcánál kissé vastagabb pálcát fúrjatok át a dobozon és rögzítsétek oda akár egy parafa dugó
segítségével, hogy, amint sodorjátok-pörgetitek a tenyeretekben a pálcát a doboz is pörögjön
jobbra-balra vele együtt.
Dob konzerves dobozokból
Válogassunk vagy tegyünk félre különböző nagyságú és méretű konzerves dobozokat.
Azért, hogy jobban mutassanak mossuk le róluk a papírt vagy, ha több időnk van ragasszunk rá más
papírt vagy akár vonjuk be képzeletünk szerint bármivel. (Lehet a gyerek fantáziájáta hagyni, hogy
ő dekorálja ki a saját dob rendszerét). Ahhoz, hogy meg tudjuk szólaltatni még szükség lesz két
parafa dugóra és két hurkapálcikára is.
Ennek egyik továbbfejlesztett változata, amikor a dobozokba valamilyen szemeket teszünk,
sőt a legjobb lehetőség a régi vagy apró pénzérme és így ütögetjük azokat.
Csattogó
Egy erős kartont vágjunk fel téglalap alakúra és tűrjük kettőbe. Egy diót, vágjunk kettőbe,
fogyasszuk el a belét (akár közösen a gyerekekkel – biztos tetszeni fog a kicsiknek) és ragasszuk rá
a lapra úgy, hogy, amikor azt kettőbe hajtjuk a két fél dióhéj összeérjen és kopogjon. Mielőtt
azonban felragasztanánk rá a dióhéját, lyukasszuk ki a kartont, és húzzunk át rajta egy gumit két
lyukon, majd rögzítsük rá. Ebbe fogjuk majd az ujjunkat bedugni mindkét felén, és így fogjuk a kép
alapján csattogtatni a hangszert.
Pengetők (hárfa)
Először is egy képkeretre vagy fakeretre lesz szükség, amire majd a a befőttes gumikat
felhúzzuk, rátesszük. Ahhoz, hogy érdekesebb legyen a hangzása, illetve magasabb és vékonyabb
hangokat adjon ki, kerítsünk rá különböző vastagságú gumit, feszítsük jobban ki rá, sőt tegyük
sorrendbe őket, hogy jobban hasonlítson a pengetős hangszerekhez. Minél jobban kifeszítjük a
gumikat annál szebb hangzású „hárfát”
kapunk.
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Ugyanezt a pengető hangszert elkészíthetjük egy konzerves dobozzal és néhány milton
kapocs segítségével. A doboz felső felére lyukakat fúrunk, ezekbe bedugjuk a kapcsokat majd
ráhelyezzük a gumikat a kép alapján.
Bibliográfia:
1. Karp Á. (2006) Ignác, mit látsz? Zenei játékok, Hoppá kiadó, Marosvásárhely, pp.5,35
2.

Friss Gábor (1981) Az iskolai szolfézs- és énektanítás módszertana, i.m., Papp Géza:
Készségfejlesztés az általános iskolai ének – zeneórán, Tankönyvkiadó, Budapest, pp.103
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INSTRUMENTE MUZICALE LA GRĂDINIȚĂ
Educatoare GÁLFALVI Amália
Liceul Tehnologic „Domokos Kázmér” Sovata, județul Mureş
Rezumat: Prezenta lucrare încearcă să contureze ipostazele folosirii instrumentelor muzicale în procesul educativ
preşcolar muzical.
Am ales această temă din motiv că lucrez ca educatoare în învăţământ, am o experienţă de 20 ani cu
preşcolarii. Am conturat obiectivele educative muzicale specifice vârstei preşcolare, pe grupe, am analizat etapele
dezvoltării copilului, subliniind faptul că nici o altă perioadă de dezvoltare a psihicului uman nu are caracteristici atât
de explozive, numeroase şi neprevăzute ca această perioadă.
Am obţinut rezultate foarte bune cu copiii în domeniul cântării la instrument şi am dovedit faptul că
muzicalitatea copilului creşte în urma folosirii instrumentului, dezvoltând totodată o serie de alte abilităţi.

HANGSZEREK AZ ÓVODÁBAN
Az óvodai ének-zene tanítása képezi a jelen dolgozat tárgyát, azon belül a hangszerek bevezetése és
használata az óvodai nevelésben.
„A zene hatása olyan emberformáló erő, mely kihat az egész személyiségre. Az értékes zene
fogékonnyá teszi az embert a szép befogadására, formálja az ízlését és emberi magatartását.”–
mondja Forrai Katalin.
Húszévi tapasztalatom az, hogy a hangszerek megismertetése az óvoda feladata is,
kiváltsága is, hiszen nagyon hálás eszköz a pedagógus kezében, ugyanakkor örömet szerez az
éneklő, zenélő gyerekeknek.
Témaválasztásomnak szubjektív oka is van: gyerekkoromban sokat voltam kapcsolatban
hangszeres zenével, aminek következtében megtapasztaltam, hogy az éneklés változatossá tehető
hangszerkísérettel. „Mert legrégibb bizonyosságaink közül való az a meggyőződés, miszerint az
eszmény nevében érzékivé tett legbelsőbb tulajdonságok rendje zenei rend, hogy a lét zeneivé
szervezhető.” - vallom Angi Istvánnal.
A zenével való szoros kapcsolat jótékony hatását a tanulásnak szinte minden területén érezni
véltem, különösen a nyelvtanulás során. Ezért tartottam fontosnak, hogy óvodai nevelő munkámban
nagy hangsúlyt fektessek erre.
Szerepe volt ebben a munkaközösség buzdító hatásának is. A tanítóképző elvégzése után a
szovátai 1-es Számú Óvodába kerültem, ahol a vezető óvónő muzikális beállítottsága nagy hatással
volt rám, hiszen ő nemcsak az óvodai oktató-nevelő munkában fektetett nagy hangsúlyt a zenei
adottságok fejlesztésére, hanem óvodán kívül egy felnőttkórust vezetett és intenzíven részt vett a
város kulturális életének megszervezésében. A Fülöp Judit által vezetett kórusnak magam is tagja
lettem, néhány más szovátai pedagógussal együtt. Sok évig szívesen énekeltünk együtt az
országban és azon kívül, mindenféle műfajt megszólaltatva. Pedagógus mivoltunkból fakadóan
érdeklődéssel fogtunk hozzá gyermekdalok éneklésének is, és felismerve, hogy mennyire kevés a
kimondottan gyerekeknek készült értékes zenei hanganyag, Fülöp Judit ösztönzésére és vezetése
alatt kiadtunk egy CD-t, Mordizomadta libizári libzom címmel, amely gyerekdalokat tartalmaz. A
CD-n megszólaló dalok kánonok, két-, vagy háromszólamú kedves énekecskék, valamint Orff
hangszerekkel kísért rövid feldolgozások.
Nyilvánvaló tehát, hogy ilyen beállítottságú munkaközösségben nagy hangsúly került és
kerül a zenei nevelésre.
Alkalmam nyílt zenei képzésemet kiegészíteni a kolozsvári Gheorghe Dima
Zeneakadémián, ahol zenetanári oklevelet szereztem. Így abban a kivételesen szerencsés helyzetben
vagyok, hogy ismerhetem a zenei oktatás területeit mind óvodában, mind iskolában. Munkám tehát
eltér kissé a megszokottól, az általam, ismereteim és sokéves tapasztalatom alapján kialakított és
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alkalmazott eljárások, módszerek sajátosak. Folyamatos munkám során sikerült egy olyan zenei
nevelési, kifejezetten a zenei készségek, képességek fejlesztésére alkalmas eljárásrendszert,
módszert kidolgoznom, amelyben a nevelési területek összekapcsolódva, egymás hatását
maximálisan felerősítik. A zenei készségek-képességek fejlesztéséből adódó lehetőségeket
igyekszem oly módon kihasználni, hogy a tanulási képességeket meghatározó pszichikus funkciókat
is nagy hatékonysággal fejlesszem.
Dolgozatomban ezeket a területeket kapcsolom össze, az elméletet számos gyakorlati
példával is alátámasztva.
Az óvodában három-négy csoporttal dolgozunk a gyermeklétszám függvényében, és
mindenik csoportban intenzív zenei nevelés folyik. Ezt az évek során a szülők annyira megszokták,
hogy ma már magától értetődőnek tartják, kérik a zenei opcionális tevékenységeket. Sokan
hangszereket vásárolnak gyerekeiknek, tehát sikerült a szülők érdeklődését is ebbe az irányba
terelni.
A gyerekek nagyon fogékonyaknak bizonyultak a zenei nevelés iránt, és ez azt bizonyítja,
hogy az éneklés belső szükséglet a gyermeknek. A hangszer pedig érdekes játék, amit fel lehet
használni éneklés közben.
Az óvoda hangszerkészlete évek alatt gyűlt össze, főleg Orff-hangszerekből áll, de van egy
csoportra való furulyánk is, vannak saját készítésű pszeudo-hangszereink, és egy elektromos
orgona. Néha a saját gitárom is használom. Minden gyerek használhatja a hangszereket, és
használja is szívesen.
Intézményünknél az oktatás feladatait elsősorban a kötelező tevékenységek maximális
kihasználásával igyekszünk megoldani, s ehhez ad segítséget a többi terület.
A kötelező tevékenységeken kívüli foglalkozások funkciói: egyik részük tehetséggondozást,
a továbbtanulásra való felkészülést, másrészük a felzárkóztatást, fejlesztést szolgálja.
Célunk, hogy óvodásaink a különböző szintű adottságaikkal, eltérő mértékű fejlődésükkel,
óvodában és azon kívüli tanulásukkal (egyéb érdeklődési körüket érintő) tevékenységükkel,
szervezett ismeretközvetítéssel, tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben bontakoztathassák
ki személyiségüket.
Az anyag feldolgozása, összefüggéseinek feltárása, megértetése és gyakoroltatása
megalapozza a gyermek:
- műveltségét, zenei gazdagságát
- lelki egészségét
- világszemléletének, világképének formálódását
- társas kapcsolatát
- eligazodását a saját testi-, lelkivilágában
- tájékozódását szűkebb, tágabb környezetében.
Kiindulva abból, hogy gyerekkoromban sok örömet jelentett számomra a hangszerekkel való
„játék” arra gondoltam, hogy a zenei foglalkozások változatosabbá tehetőek, ha egyszerűbb
hangszerek is résztvesznek a tevékenységben.
Használni kezdtem tehát a különböző hangszereket mindenfajta foglalkozás keretén belül,
mint az énekhang kísérőit, vagy helyettesítőit. A gyermekek rajongtak a hangszerekért.
Megpróbáltam a kezükbe adni, rávezetni a gyermekeket a hangszerek használatára. Kitűnő volt a
válaszadásuk. Minden gyerek szívesen vette kézbe az ütős hangszerek bármelyikét, illetve nem
nyugodott, míg mindeniket ki nem próbálta az adott ének kíséretében. Ha egy mulatságos
mondókát előadtunk ütős hangszerkísérettel, vidám hangulatot teremtett. Egy-egy éneknek,
mondókának érdekes fordulata, esetleg fura refrénje nyugodt, derűs kedélyállapotot hozott létre.
Így az is megtörtént, hogy az ének-zenei foglalkozás ideje megkétszereződött a gyermekek
elmélyült tevékenysége folytán és igénye szerint. Ez a tény elégséges volt ahhoz, hogy belássam, a
gyermekeknek örömük telik ezeknek az új „játékeszközöknek” a használatában, ezért szükséges
erre nagyobb hangsúlyt fektetni, esetleg opcionális tevékenység keretén belül továbbfejleszteni.
Megbeszéltük ezt az óvoda vezetőjével, majd a szülőkkel, akik lelkesen helyeseltek a választáshoz.
97

Elkezdtünk együtt zenélgetni, s hamarosan csodás eredményeket értünk el, mindannyiunk
örömére.
A gyermekek hangszerekhez való hozzáállása nem változott semmit az óvodai évek során,
nagycsoportban is ugyanolyan szívesen használtak hangszert mint korábban, és ezért az ének-zenei
opcionális tevékenységek megmaradtak minden évben. Ennek eredményeképpen az én
csoportomból iskolába kerülő gyermekek legalább kétszerannyi zenei tevékenységen vettek részt
óvodás korukban, mint más csoportokból érkező társaik.
Kiscsoportban az egyenletes lüktetés érzékelésének kialakítása volt a fő célom. Erre a célra
kitűnően fel lehet használni az Orff-hangszereket, illetve az ezek mintájára általunk készítetteket.
Minden, ami mozgásra egyenletesen lüktető hangot tud kiadni, alkalmas „hangszer”.
Középcsoportban a gyermekek zenei készségei ugrásszerűen fejlődtek, szívesen énekeltek
önállóan is ütőhangszerrel. Ekkor már próbálkoztunk az ütős hangszerek használatának
tudatosításával is: elkezdtük gyakorolni az ismert mondókák, énekek ritmusát Orff-hangszereken.
A nagycsoportban már tudtunk zenei fogalmakat (gyors, lassú, halk, hangos) összekapcsolni
ritmushangszerek használatával. A tulajdonképpeni hangszerekkel való tapasztalatszerzésre is
ekkor került alkalom. Szabad volt a gyerekeknek az elektromos orgonához hozzányúlni,
nyomogatni a billentyűket, bekapcsolni a dobritmusokat, állítgatni a hangszíneket. Furulyán pedig
megtanultuk megszólaltatni az első két hangot. Sokan azonnal énekelni kezdtek a „zene” mellé.
Improvizáltak kis dallamokat, szövegeket.
Néhány év alatt sikerült örvendeztető eredményeket elérni az óvodásokkal, mégpedig úgy,
hogy az éneklést, zenélést élvezzék, szeressék, szívesen tegyék. Ezért döntöttem úgy, hogy leírjam
tapasztalataimat, munkámat, módszereimet, eredményeimet a hangszerek óvodában történő
használatáról.
„Az óvoda zenei élménynyújtásának a gyermeki lelket legmélyebben megragadó eszköze
az emberi hang. A népiességgel, nyelviséggel összetapadó, lélekidéző énekhanggal semmilyen
hangszeres instrumentum nem versenyezhet ebben az életkorban. Nem versenyezhet, de
szövetkezhet, „felhangjainak” messzeható zengést adva.” – mondja Törzsök Béla.
Bibliográfia:
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DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII ÎN GRĂDINIŢĂ
Profesor învăţământ preşcolar MARTON Emőke Csilla
Şcoala Gimnazială „Deák Farkas” Miercurea Nirajului, județul Mureș
Rezumat: Creativitatea, în sensul cel mai larg, reprezintă acea capacitate complexă a omului, acea structură
caracteristică a psihicului care face posibilă opera creatoare. L. Taylor vorbeşte despre cele cinci niveluri ale
creativităţii, dintre care, la vârsta preşcolară singurul nivel ce poate fi atins este cel al creativităţii expresive. Acest tip
de creativitate se caracterizează printr-o exprimare liberă şi spontană a persoanei, fără ca aceasta să fie preocupată
ca produsul activităţii sale să aibă un anume grad de utilitate sau valoare. (de ex. desenul, colajul, activităţile de
modelare etc.)
Preşcolaritatea este apreciată tot mai mult ca vârsta ce cuprinde cea mai importantă experienţă educaţională
din viaţa unei persoane; pe parcursul ei înregistrăm ritmurile cele mai pregnante în dezvoltarea individualităţii umane
şi unele din cele mai semnificative achiziţii cu ecouri evidente pentru etapele ulterioare ale dezvoltării sale.
La această vârstă, creaţia, chiar dacă nu are valoare pentru „omenire”, este extrem de importantă pentru „devenirea
umană” a copilului. Omul adult nu poate ajunge la forme superioare de expresie a creativităţii, dacă pe treptele
timpurii ale evoluţiei sale nu s-a dezvoltat potenţialul creativ, nu a fost încurajat să aibă manifestări independente şi
originale în răspunsuri şi soluţii la problemele ivite în copilărie şi tinereţe.

Kreativitás fejlesztése az óvódában
„A valóság nem olyan egyszerű dolog, mint ahogyan azt gyakran gondoljuk, hiszen felöleli az
ember fantáziáját is, s mindent, amit a fantázia megteremt…”
(Lázár Ervin)
Mi is az a kreativitás?
Kreativitás alatt szűkebb értelemben alkotó gondolkodást, tehát kifejezetten intellektuális
kognitív folyamatot értünk, tágabb értelemben azonban magában foglalja mindazokat a tényezőket,
amelyek képessé teszik az embert arra, hogy rugalmasan gondolkodjon, értékes produktumot
hozzon létre, és megoldja a kihívásokat, amelyekkel napról napra szembesül. Minden egyén válhat
alkotóvá, és minden élethelyzetben létezik kreativitás.
A kreativitás többet jelent, mint tehetség például zenei téren. A kreatív gondolkodás bármely
területre jellemző: lehet az tudományos felfedezés, képzelet, kíváncsiság, kísérletező kedv,
találmány. Arra való képesség, hogy új és váratlan kapcsolatokat fedezzünk fel, magolás helyett
magunk keressünk új választ az adott problémára, vagy akár új kérdéseket vessünk fel.
A legtöbb kutató egyetért abban, hogy szinte minden kisgyerek rendelkezik valamilyen
szintű kreativitással, hogy a kreativitást bátorítással, lehetőségek biztosításával és "edzéssel"
növelni lehet, s hogy az oktatás és bizonyos nevelési módszerek alkalmazásával a nullával lehet
egyenlővé tenni gyermekeink kreativitását.
Már a legkisebbek is rendelkeznek a kreativitás csíráival: gondoljunk csak arra, ahogyan
kézbe veszik a tárgyakat, rázzák őket, forgatják pici kezeikkel. Mivel ők még nem beszélnek, a
kísérletezéssel tanulnak, mely természetszerűleg kreatív: az eredmény saját cselekvésükből fakad, a
találgatásból, tesztelésből és módosításokból, amely a tárggyal való játékból ered.
A. J. Cropley ausztrál pszichológus szerint pszichológiai vizsgálatok egész sora mutatta ki,
hogy a gyermekek játéktevékenysége kreativitásuk mértékével korrelál. Azok a gyerekek, akik
fiatalkorukban többet játszottak, felnőttkorukban kreatívabbaknak mutatkoztak kortársaiknál.
A kreatív gyermek különösen érzékenyen reagál arra, amit érzékel (lát, hall, tapasztal) a
világból. Új ötletek szikraként pattannak ki agyából, melyek lehet, hogy butának tűnnek egy felnőtt
számára, de az ő korában meglepően eredetiek. Képzeletgazdag, humoros, játékos, rugalmas, de
lehet befeléforduló, makacs is a kreatív gyermek.
A szülők többsége, ha észreveszi, hogy gyermeke nem képes szépen színezni, vagy rajzolni,
esetleg rondább a kézírása, azonnal elkezdenek órák hosszat gyakorolni, amivel pont az ellenkezőjét
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érik el, amit szerettek volna. A gyermeknek elmegy a kedve az egész „ceruzásditól”, és ez akár az
egész tanulási folyamatot befolyásolhatja majd. A legjobb, amit ilyenkor tehetünk, hogy nem
erőltetjük a gyermeket, és inkább más típusú, de ugyan úgy a kéz finommozgásának fejlődésére
ható játékokkal próbálkozunk. Az itt felsorolt játékos feladatokkal nem csak a finommotorikára
hathatunk, hanem a kreativitásra és az önértékelésre is.Melyek ezek a játékok, amelyeket bátran,
otthon is játszhatunk? A lehetőségek tárháza végtelen, és akár házilag is elkészíthetitek ezeket a
remek eszközöket. Gyurmázzunk, fűzzünk gyöngyöt, tésztákat és terméseket, építsünk legóból,
tépkedjünk színes papírt, majd ragasszuk őket mozaikképként. Rajzoljunk a homokba, építsünk
belőle várat. Csak a képzeletünk szab határt, hogy hogyan ügyesíthetjük az apró kezeket.
Hogyan fejlesszük a kisgyerekek rajzkészségét óvódában? Érdemes beíratni rajztanfolyamra egy
kiscsoportos óvodást? Hogyan növeljük a kicsik önbizalmát?
Rajzkészség és önbizalom
A rajzolás képessége sok dologból tevődik össze. Az önbizalom ezek egyike. Az, hogy hiszünk
abban, hogy legalább annyira jól rajzolunk, mint amennyire élvezzük magát a rajzolást, pontosan
annyira fontos - ha nem fontosabb -, mint a jó rajztechnikai ismeretek.
Az első és legfontosabb tanács, hogy próbáljuk növelni a gyerek önbizalmát: higgyen abban, hogy
jól rajzol! A konkrét esetben azért, hogy minél inkább élvezze a rajzolást, de természetesen
általában véve is nagyon fontos, hogy mindig támogassuk, higgyen magában. Hogyan? Néhány
ötlet az alábbiakban:
1. Ne becsüld le a képességeid a gyerekek előtt!
Ha leülünk a gyerekek mellé firkálni, rajzolni soha ne mondjuk azt “Én nem tudok jól rajzolni”. Ha
nem tudsz egy valósághű, szép elefántot rajzolni, semmi gond! Aki ezt problémának hiszi,
túlbecsüli a dolog jelentőségét. A gyerekeket sokkal kevésbé érdekli, hogy mennyire élethű egy
elefánt, mint például az, hogy milyen színű. Nyugodtan rajzoljunk olyat, amilyet tudunk. Legyen
négy lába, egy kör a teste, egy másik a feje, szem, száj, hosszú orr. A kicsik imádni fogják.
2. Dicsérjünk átgondoltan
Ne intézzük el a gyerekek rajzát mindig csak annyival, hogy “Nagyon szép!”. Figyeljük meg
valóban a részleteket, formákat, vonalakat, színeket. Ha nehéz lenne kiemelhető pontot találni
legalább a befektetett energia elismerésével támogassuk az önbizalmát: “Tyű! Ezen aztán sokat
dolgoztál. Te aztán igazán ügyes vagy!”.
Jó megközelítés lehet az is, ha megpróbáljuk beszéltetni a kis művészeket a rajzaikról, de három
éves kor alatt az is teljesen normális, ha a gyerek még nem kapcsol jelentést a képhez és tényleg
“csak” firkál. A négy éves korhoz közelítve azonban egyre gyakrabban figyelhetjük majd meg,
hogy nem csak egy-egy jelentés, de akár egy teljes történet is kapcsolódik a rajzhoz.
3. Az igazi élmény az alkotás folyamata
Nagyon fontos tudnunk, hogy ebben a korban a kreatív munkák nem feltétlenül a végeredményről
szólnak. Sőt! A kreatív munka eredménye szinte eltörpül az ecset, ceruza, zsírkréta, ragasztó
használatának élménye mellett. Bátorítsuk a kicsit a lehető legtöbb technika kipróbálására és ami
legalább ilyen fontos, tudjunk hátrébb lépni és hagyni kibontakozni a kreativitását. Ha megoldható,
teremtsük lehetőséget arra, hogy ezeket a kreatív eszközöket a segítségünk nélkül is használhassa,
amikor csak eszébe jut.
4. Mindent a maga idejében
Visszatérve az elejére, a fentiekből is látszik, miért nem igazán szerencsés ötlet egy rajztanfolyam
hároméves korban. Ha mégis legyőzhetetlen késztetést érzünk ilyesmire, oldjuk meg ezt “házon
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belül”, mert ami ebben az időszakban a legfontosabb (bátorítás, támogatás, új technikák
felfedezése), azt a szülőknél hatékonyabban senki nem adhatja meg a kicsik számára.
Bibliográfia:
1. Kiss Kinga (2007): Kreativitás, játék, terápia PTE BTK belső anyag.
2. Farkas Aranka (2002): És ha játszik az ember... In:Iskolakultúra 1.,2.
3. Landau, Erika (1974): A kreativitás pszichológiája, Tankönyvkiadó, Budapest
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A KREATIVITÁS FEJLESZTÉSE A VÁLASZTOTT, OPCIONÁLIS
–DRAMATIZÁLÁS- KERETÉN BEELÜL
DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII ÎN CADRUL
OPȚIONALULUI –DRAMATIZARE
Profesor în înv. prim. și preșc: MOLNÁR Judit Rozália
Școala Gimnazială „Deák Farkas” MiercureaNirajului, județul Mureș
Rezumat: - Piesele de teatru de păpuși au o vechime de secole.
- Dramatizarea, teatrul de păpuși este prima experiență de teatru a copilului.
- Jocul de rol este considerat o artă magică a imitației și a prefacerii. În cadrul jocurilor de rol copilul reproduce fictiv
o situaţie reală (personaje, fenomene, funcții, relații) într-un scenariu prestabilit. Beneficiile pe care aceste activități le
au în dezvoltarea lui sunt nenumărate, dezvoltând abilități importante şi ajutându-l să înțeleagă o mulțime de concepte
și idei pe care altfel cu greu și le-ar putea explica.
- Jocul de rol nu este doar o activitate distractivă pentru cel mic, el devine un instrument esențial al învățării. Copilul
învață prin experiență, deoarece devine "actor" al vieții sociale și nu numai, și are ocazia să învețe lucruri noi, să își
formeze convingeri și să înfrunte situații complicate, în care se vede nevoit să găsească soluții creative pentru a le
depăși. Potrivit specialiștilor, prin acest tip de joc, el este încurajat să se joace și să dobândească o mulțime de abilități
și cunoștințe.

„A dramatikus folyamat kifejezési formája a megjelenítés, az utánzás; megjelenítési módja a
fölidézett vagy éppen megnyilvánuló társas kölcsönhatás, az interakció; eszköze az emberi és zenei
hang, az adott nyelv, a test, a tér és az idő; tartószerkezete a szervezett emberi cselekvés.”
(GABNAI 1999:9)
A színjátszásnak igen sokrétű szerepe van a gyermek-közösség nevelésében és igényes,
esztétikai élményt nyújtó szórakoztatásában.
Már a legkisebbek játék-tevékenységében, amely szellemi, fizikai, érzelmi fejlődésüket
segíti elő, megjelenik a szerepjáték, amelynek egyre tökéletesedő és gazdagodó formái végigkísérik
a felnőtt korig.
Az óvodás és kisiskolás a környezetét, a valóságot utánozza, amikor eljátsza az alapvető
élettevékenységeket, ugyanakkor megmutathatja önmagát, árnyaltabb érzelmeit, sőt csoportos
küzdőszellemét is kiéli. A nagyobb iskolásoknál a lélektani motiváció megerősödik tudatos
érdeklődéssel. Tehát a színjátszás a személyiség és jellemformálástól az esztétikai hatás
befogadásáig és a tudatos művészeti tevékenységig vezeti el az óvodásokat, iskolásokat.
Ugyanakkor a színjátszás kollektív jellegéből adódóan a közösségi ember alapvető jellemzőit is
kialakítja.
A bábjátékoknak és tréfás jeleneteknek több évszázados, nálunk is ismert hagyományai
vannak. A régi iskolai színjátszásban voltak olyan népies jellegű vidám jelenetek, amelyeket maguk
a diákok írtak, és a korabeli társadalmi élet alakjait is színre vitték. A bábjáték komikus vagy pedig
népi alakjai is mindig nagyon népszerűek voltak a gyermekek és a nép előtt. Az iskolai színjátszás
mellett a bábjátékosoknak is nagy nevelő hatása lehet az ifjúságra: gazdagítja életismeretét,
kifejleszti közösségi érzékét, a hazafiasságot, az önfeláldozás szellemét és az igazságérzetét, és
nevetségessé teszi a meghunyászkodókat vagy pedig a felfuvalkodott és öntelt, de üresfejű
embereket.
A bábjáték az első színházi élménye és egyben az első irodalmi, képzőművészeti, zenei
élménye is a gyermekeknek, tehát az óvodákra és különös módon a bábszínházakra jelentős feladat
megoldása vár: a gyermekkori élmények mély bevésésével szolgálni a gyermekek művészi
nevelését. A bábok világa közel viszi a gyermekekhez a mese képzelet szárnyalását, az
állattörténetek jelképességét, a szatírikus bírálatot és a legelvontabb lírát is.
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A játéknak fontos jellemformáló ereje van, különösen a drámajátékoknak. Általuk erősödik
a gyermekek akarati tulajdonságaik.
A drámajátékok a jó szokások megszilárdulását, egy-egy hibás viselkedés kijavítását, a
gyermek önállósodását segítik.
Fejlesztik a gyermek igazságérzetét és döntésképességét.
Legfontosabb célja a drámajátéknak önmagunk megismerése, elfogadása és elfogadtatása.
A már ismert meséket dramatikus játékkal dolgozzuk fel.
A gyermekeknek a dramatizálás is egy örömteli játékot jelent, amelyben önmagukat
adhatják.
A dramatizálás a kommunikációs nevelés legeredményesebb formája az óvodában.
Beszédfegyelemre nevel, hiszen arra szoktatja a gyermeket, hogy végighallgassa a társát, várja ki
amíg befejezi mondanivalóját.
De tulajdonképpen mikortól is képes a gyerek szerepjátszásra?
Mérei Ferenc írja: „Ha a két év körüli gyermek magányosan játszik, s ezt észrevétlenül
figyeljük, majd a megfigyelő láthatóvá válik, a gyermek másként viselkedik. S amint a másik
jelenlétével összefüggő feszültségtöbblet megjelenik, a gyermek már alkalmas szerepjátszásra”
Az óvodás kor a játékról szól. A játékon keresztüli tanulásról. A gyerekek játékon keresztül
fedezik fel magukat és a környező világot. Szerepeket játszanak. A szerepeken keresztül értelmezik
környezetüket: a velük megtörtént eseményeket, illetve színes fantáziájuk által teremtett
helyzeteket. A játékban újraélhetik vagy átélhetik a valóságban megtapasztalt élményeket. Nem
csupán helyzetekben, eseményekben gondolkodnak, hanem történetekben. Olyan történetekben,
amelynek van eleje, közepe és vége. Ezért olyan nagy a mesék iránti igényük, mesék iránti
szeretetük. Globális világnézetük van a meséken keresztül mozgósítva. Könnyen belekerülnek a
mesék világába.
A drámapedagógia az óvodás korú gyerekeknél hihetetlen erővel bír. Irányított cselekvésen
keresztül tudják felfedezni a történetet. A drámán keresztül fiktív világba kerülnek, ahol átélhetik a
szerepek adta biztonságban a problémákat, konfliktusokat. A játékban bármi lehetséges, bármilyen
utat végigjárhatnak a gyerekek, a kimenetel biztonságos, hiszen ott az óvonéni, aki szerepeken
keresztül irányítja az eseményeket, kérdez, kérdéseivel lendíti tovább a történetet. A játék során a
gyerekekben is kérdések fogalmazódnak meg. Átélik a drámajáték által ajánlott helyzetet, szerepet,
környezetet, elfogadják a szabályokat, ezek szerint gondolkodnak, cselekszenek. Szabadon
dönthetnek, szabadon gondolkodhatnak: nincsenek jó és rossz válaszok. A óvonéni felelőssége,
hogy a válaszok beépüljenek a közös játékba. A drámajáték biztosítja, hogy minél több élményt
szerezhessen az őt körülvevő környezetből, és ezáltal tanuljon magáról, társairól és a világról.
A drámajáték közben fejlődik a gyerekek személyisége, kreativitása, kommunikációs
készsége. Bátrabban mondják el véleményüket a történetben gondolkodva. Szerepeken keresztül
könnyebben megfogalmazzák gondolataikat, jobban kiállnak önmagukért. Játék közben aktívan
fejlődnek interperszonális kapcsolataik. Játszótársaival való társas kapcsolataik egyre jobban
kiteljesednek: együttműködnek, beszélgetnek, barátkoznak egymással, és a játékélmények mind
jobban összekovácsolják őket. A szerepjáték nem csupán a fantáziáról, a fikción belüli
gondolkodásról szól, hanem járulékos haszna az is, hogy a gyerekek szorongása és feszültsége
oldódjon, csökkenjen. Ezek a zsigeri tapasztalások visszahatnak a valós életbeli helyzeteikre pl.
jobban fogják keresni egymás társaságát, hatékonyabban formálódik a magatartása. Az
együttműködés könnyebbé válik, aktívabban hallgatják meg egymás gondolatát, véleményét.
Örömteli játék lehet a meséket mozgással megjeleníteni. A mese mimetizálását nonverbális
kommunikációs gyakorlatokkal kell előkészíteni. Olyan kommunikációs játékokkal, amelyben
beszédhang nélkül mozgásokkal, gesztusokkal, mimikával, testtartással stb. jelenítik meg az
elképzelt hősöket, társakat, érzelmeket, például: Legyetek picikék, mint a törpék!; Legyetek
óriások!; Hajladozzatok, mint a szélfútta fák!; stb. A gyerekek pantomim játékkal meg tudnak
jeleníteni cselekvéseket, tárgyakat, élőlényeket, például: a róka sompolygását, a szélben hajladozó
virágokat, a tüzet fújó sárkányt, a szomorkodó királylányt stb. Az egyik gyermeknek a fülébe
súghatunk egy mesei cselekményfordulatot, ezt eljátssza, és a társaknak ki kell találniuk, mit
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játszott el, és miből való a megjelenített meserészlet. A későbbiekben meseszereplőket is
mimetizálhatnak. A mimetikus játékok fejlesztik a különböző testrészek összehangolt mozgását, a
vizuális észlelést. Előkészítik a dramatikus játékot, a mese eljátszását.
A gyermekben megvan az a képesség, hogy beleélje magát a hallott mesébe, hogy
képzeletében magára öltse a meseszerepeket. Ezt az empatikus utánzást biztosítja számára a
dramatizálás módszere. A drámajáték az óvodában nem más, mint az óvodapedagógus által
kezdeményezett – többnyire irányított – képességfejlesztő módszer. A dramatizálás célja nem a
szerepeltetés, hanem a közösségi magatartást kialakító tevékenység: a gyermekek érzelmi nevelése,
a személyiségformálás, a kapcsolatfelvétel, a kapcsolattartás, a közlés megkönnyítése.
Dramatizáláskor a szöveg előadása reproduktív jellegű, de a szerep adta lehetőségek és a szövegek
kiegészítése, bizonyos kifejezések, a taglejtés, a mimika, a mozdulatok, a tekintet, a különböző
jellemek megformálása a produktív fantázia eredményei. A dramatizálás a személyiség minden
komponensét – értelem, érzékelés, emlékezet, figyelem, fizikum, jellem – fejleszti. Magva a
„mintha” szituáció: a valóságos és a lehetséges sűrítése. A játékban az egész személyiség részt vesz
külső és belső feltételeivel együtt. Belső feltétele a tudati működés, külső feltétele az egyén
megjelenése, mozgása, akusztikus-verbális megnyilvánulása. A dramatizálás erősíti a gyermek
aktivitását, ön- és emberismeretét, helyzetmeghatározási és döntési képességét, fantáziáját, önálló és
rugalmas gondolkodását, testi és térbiztonságát, időérzékét, beszédének tisztaságát,
kifejezőkészségének árnyaltságát, mimetikus eszköztárát.
A dramatizálás sikerességét biztosítják:
– a folyamatosan és tervszerűen alkalmazott dramatikus játékok,
– a gyermek életkorának megfelelő mesék,
– a mese többszöri, ismételt meghallgatása,
– a dramatikus kellékek, díszletek elkészítése (a gyermekek által készített kellékek
fokozzák a játék élményét),
– a játék megfelelő szervezése: önként vállalt szereplők kijelölése, a nézőközönség
elhelyezése, a játék kereteinek kijelölése
A pedagógus a mese dramatizálásakor tiszteletben tartja az önkéntességet. Segíti a
gyermekeket a kellékek kiválasztásában. A játékban szerepet nem vállaló gyermekekkel együtt
nézőként foglal helyet a „nézőtéren”, és figyeli a játékot. A játék megakadásakor segítenie kell, de
irányítása mindvégig csak indirekt lehet. A dramatikus játékot egymás után többször is
megismételhetjük, hogy minden vállalkozó kedvű gyermek szerephez juthasson.
Drámajátékfeldolgozásra alkalmasak a nép és műmesék, klasszikusaink és mai szerzőink
alkotásai. Az óvodai és kisiskolás gyakorlatban inkább a rövidebb és könnyebben előadható
darabokat kedvelik. A gyermek és ifjusági színdarabok nevelőértéke nem kétséges.
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