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A MŰVÉSZETI NEVELÉS ÉS AZ INFORMATIKA KAPCSOLATA
LEGĂTURA DINTRE EDUCAȚIA ARTISTICĂ ȘI INFORMATICĂ
Profesor JAKAB Irma Tünde
Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” Tîrgu Mureș, județul Mureș
„Nem az a faj a túlélő, amelyik a legerősebb, még csak nem is az, amelyik a
legintelligensebb, hanem az, amelyik képes reagálni a változásokra.” (Darwin)
Rezumat: În lucrare doresc să identific legătura dintre informatică și exprimare culturală. În prima parte fac referire
la acele studii (EURYDICE), documente (Assessment and Teaching of 21st Century Skills, Partnership for 21st Century
Skills) în care sunt tratate, publicate rezultatele cercetărilor referitoare la direcțiile de urmat în educație în secolul 21.
În a doua parte prezint două competențe cheie ale secolului 21 și anume competența digitală respectiv
competența exprimare culturală, cu componentele de cunoștințe, deprinderi și atitudini.
În a treia parte prezint legăturile identificate în activitatea didactică dintre cele două competențe, domeniile
unde competențele digitale necesită competențe artistice la nivel de utilizare și la nivel de programare.

A 21. században diákjaink most és azonnal szeretnének választ kapni a kérdéseikre és az
információs technológia fejlettsége erre lehetőséget is teremt számukra. A nagy kérdés csak az,
hogy az információk tömkelegéből ki tudják-e választani a hasznosat, az értékeset és be tudják
ágyazni a meglévő ismeretik közé.
Eközben az iskolában a fekete táblával, a tudásközlő tanárral találkoznak, annak ellenére,
hogy a pedagógusok nagyrésze szeretné fejleszteni azokat a kompetenciákat, amelyekre szükségük
lesz az iskola befejeztével és erején felül próbál lépéselőnyhöz jutni, de nincs meg a megfelelő
képzettsége és eszköztára, mert, ahogy Jukes és Dosaj fogalmaz: a diákok „digitális bennszülöttek”
a tanárok pedig „digitális bevándorlók”.[1]
Elmondható hogy minden jelentősnek mondható nevelési rendszer utalt a művészeti és
esztétikai nevelés fontosságára. A 20. század pedagógiai szemlélete a gyermek komplex
személyiségének fejlesztését helyezi előtérbe, kiemelve a gyermek alkotókészségének fontosságát.
Az Európa Oktatási Információs Hálózata (EURYDICE) egy jelentős tanulmánnyal nyitotta
21. századot, részletes képet adva a művészetoktatás céljairól, tantervi kérdéseiről, a tanórán kívüli
művészeti foglalkozásokról és az iskolai művészetoktatás fejlesztését célzó kezdeményezésekről, a
tanulók értékeléséről művészetoktatási szempontok szemszögéből illetve a művészeti tantárgyakat
de nem csak oktató pedagógusok képzésének helyzetéről.[3]
Ezzel párhuzamosan az utóbbi évtizedekben más neves szakemberek, a fejlesztendő
kompetenciák feltárásán, új oktatási stratégiák kidolgozásán tevékenykedtek. Nyolc
kulcskompetenciát dolgoztak ki (A Kulcskompetenciák Európai Referenciakerete (Európai
Közösségek, 2007; European Communitie, 2007); A „21. századi készségek mérése és tanítása”
(Assessment and Teaching of 21st Century Skills, Binkley és mtsai 2012) keretrendszer;
„Partnerség a 21. századi készségekért” (Partnership for 21st Century Skills, Trilling és Fadel,
2012) keretrendszer), ezek közül az egyik a digitális kompetencia, egy másik pedig a kulturális
kompetencia. [2]
A digitális kompetencia meghatározása
A digitális kompetencia az információs társadalom technológiáinak (ITT) magabiztos és
kritikus használatára való képesség a munkában, a szabadidőben és a kommunikációban. Ezek a
kompetenciák a logikai és kritikai gondolkodással, a magas szintű információkezelési készségekkel
és a fejlett kommunikációs készségekkel állnak kapcsolatban. Az információs és kommunikációs
technológiák (IKT) alkalmazásához kapcsolódó készségek a legalapvetőbb szinten a multimédia
technológiájú információk keresését, értékelését, tárolását, létrehozását, bemutatását és átadását,
valamint az internetes kommunikációt és a hálózatokban való részvétel képességét ölelik fel.
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A kompetenciát alkotó ismeretek
Az ITT természetének és a mindennapi élet különféle kontextusaiban betöltött szerepének,
illetve lehetőségeinek alapos ismerete, amely magában foglalja:
 a legfontosabb számítógépes alkalmazások, köztük a szövegszerkesztés, a táblázatkezelés, az
adatbázisok, az információtárolás és -kezelés ismeretét;
 az internet és az elektronikus kommunikáció (e-mail, videokonferencia, egyéb hálózati
eszközök) használata által nyújtott lehetőségek, valamint a valóság és a virtuális világ közötti
különbségek felismerését;
 az ITT felhasználási lehetőségeinek az ismeretét a személyiség kiteljesítését, a társadalmi
beilleszkedést és a foglalkoztathatóságát elősegítő kreativitás és újítás terén;
 a
rendelkezésre
álló
információk
megbízhatóságának
és
érvényességének
(elérhetőség/elfogadhatóság) alapszintű megértését és annak felismerését, hogy az ITT
interaktív használata során bizonyos etikai elveket tiszteletben kell tartani.
A kompetenciát alkotó készségek
Mivel az információs társadalom technológiáinak alkalmazására egyre több lehetőség van a
mindennapi életben, így a tanulásban és a szabadidőben, a szükséges készségek a következők:
 elektronikus információk, adatok és fogalmak keresése, gyűjtése és feldolgozása (létrehozása,
rendszerezése, a fontos és nem fontos, szubjektív és objektív, a valóságos és a virtuális közötti
különbségtétel), valamint szisztematikus módon történő felhasználása;
 a megfelelő segédeszközök (prezentációk, grafikonok, táblázatok, térképek) használata összetett
információk létrehozása, bemutatása vagy értelmezése céljából;
 internetes oldalak elérése és az azokon történő keresés, valamint internet alapú szolgáltatások,
pl. vitafórumok és elektronikus levelezés használata;
 az ITT használata a kritikai gondolkodás, kreativitás és újítás szolgálatában különböző
kontextusokban otthon, a szabadidőben és a munkahelyen.
A kompetenciát alkotó attitűdök:
 Hajlandóság az ITT használatára az önálló és a csapatban végzett munka közben, kritikai és
reflektív szemlélet alkalmazása a rendelkezésre álló információk értékelése során.
 Pozitív viszonyulás az internet-használathoz és fogékonyság a világháló biztonságos és felelős
használata iránt, beleértve a személyes szféra és a kulturális különbségek tiszteletben tartását is.
 Érdeklődés a látókör szélesítése érdekében történő ITT használat iránt kulturális, társadalmi és
szakmai célú közösségekben és hálózatokban való részvétel révén.
A kulturális kompetencia meghatározása
A gondolatok, élmények és érzések különféle módon – többek között zene, tánc, irodalom,
szobrászat és festészet – történő kreatív kifejezésének fontosságát foglalja magában.
A kompetenciát alkotó ismeretek:
 Az emberiség történelméről tanúskodó jelentős kulturális alkotások alapszintű ismerete,
beleértve a populáris kultúrát is.
 A nemzeti és európai kulturális örökség és ezek a világban elfoglalt helyének az ismerete.
 Az európai kulturális és nyelvi sokszínűség tudatosítása.
 A közízlés alakulásának és az esztétikai tényezők mindennapi életben betöltött fontosságának a
felismerése.
A kompetenciát alkotó készségek:
 A különböző kifejezésmódokon keresztül történő művészi önkifejezés a saját tehetségnek
megfelelően. A kultúra tág értelmezésén alapuló műalkotások és előadások értékelése és
élvezete.
 A saját egyéni kreatív és kifejezési szempontok és megnyilatkozások másokéhoz való
viszonyítása.
 A kulturális tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása.
A kompetenciát alkotó attitűdök:
 Nyitottság a kulturális kifejezés sokfélesége iránt.
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Hajlandóság az esztétikai érzék fejlesztésére a művészi önkifejezés és a kulturális élet iránti
folyamatos érdeklődés révén.
 A diverzitás tiszteletével párosuló erős identitástudat.
[7], [8]
Informatika-számítástechnika tanárként nemcsak az a célom, a hogy digitális kultúrában
szocializálódó diákok tanulását megértsem és az infokommunikációs eszközök használatát
megtanítsam, hanem az is, hogy megismertessem velük az infokommunikációs eszközök
alkalmazhatóságát a tudásszerzésben és fejlesszem a kulturális készségeiket is.
A digitális mában a korábbinál sokkal inkább szükség van arra, hogy lefoglaljuk a diákokat,
ezt pedig úgy valósíthatjuk meg leghatékonyabban, ha olyan feladatokat gondolunk ki számukra,
amelyek megoldásnál szabadon engedhetik a képzeletüket, vagyis élhetnek az alkotás
szabadságával. A feladatuk végzése közben aktivizálódik a tanulás, nő a motivációs szint mivel az
új ismeretre az önkifejezéshez, önmegvalósításhoz van szükségük.
A kreativitás, a művészi érzék fejlesztésére két szinten ad lehetőséget az informatikaszámítástechnika tantárgy:
- alkalmazói szinten
- programozás szinten.
Alkalmazói szinten történő alkotás alatt azt kell érteni, hogy a diák egy számítógépes
alkalmazás (program) segítségével elkészít egy valamilyen természetű saját terméket, használva a
alkalmazás által rendelkezésre bocsájtott eszközöket.
Alkalmazói szinten már a legfiatalabb diákok is képesek alkotni a hang illetve a
képszerkesztő szoftverek segítségével: a windows operációs rendszer kelléke a Diktafon vagy a
Paint program, de nagyon sok okos alkalmazás ingyenesen letölthető az Internetről mint például a
hangvágást segítő Audacity vagy érdekességként a zongora tanulást támogató Everyone Piano vagy
az elég „okos” Gimp képszerkesztő.
A számítástechnika órán tanulható hangrögzítés, hangvágás nem helyettesítheti a klasszikus
értelemben vett zenei nevelést, de a digitális eszközök használata másfajta élményekhez juttathatja
a diákokat, mint az, hogy „kívülről hallottam elmondani valamit a saját hangomon”. A technika
segítségével megtanulják hangulatok, érzelmek kifejezését, tartalmak kiemelését hanganyag
segítségével, találkoznak különféle zenei stílusokkal, bővül az önkifejezés eszköztára, fejlődik a
zenei ízlésük.
A képszerkesztés közben, az egér használatának következtében fejleszthető a gyermek
finom motorikája, a kéz és szem koordinációjának összehangolása, az egér mozgásától függ a vonal
iránya, hossza-ezáltal fejlődik a térbeli tájékozódás, a beépített alakzatok felhasználása fejleszti
kompozíciós érzéket, a színekkel kísérletezés következtében fejlődik a színérzékelés, az esztétikai
érzék, a kreativitás, a „mindent újra lehet kezdeni” lehetőség pozitív vetülete az önkorrekció
elsajátítása. [6]
Nagyobb osztályokban tovább lehet lépni a filmvágáshoz. Saját film készítése közben az
eszközök használata csak a technikai lehetőségek tárházát bővítik, de a nyersanyag elkészítése
tulajdonképen az alkotás folyamata. A képi és hangi önkifejezés együttes kezelése, a kívánt hatások
elérésének érdekében, fejleszti a kreativitást, a képzeletet, az intellektust.
A 21. századi egy másik fontos kompetenciája a szövegértési-szövegalkotási kompetencia.
Szöveges formátumú dokumentumok készítése közben, igyekezni kell arra, hogy a tartalom a
lényeget tükrözze, a kinézet legyen esztétikus. Ezt az igényt két szinten kell kialakítani, a szöveg
szerkezeti szintjén, ezzel fejlesztve a kritikus olvasást illetve megjelenítés szintjén, itt figyelni kell a
tartalom jellegére, a színekre, méretarányokra, kalligráfiára, a harmonikus elhelyezésre.
A digitális világunkban nemcsak az a fontos, hogy hozzáférhetünk a mások által
rendelkezésre bocsájtott információkhoz, hanem, hogy mi is közölhessük a saját eredményeinket,
megvalósításainkat. Az egyik legegyszerűbb eszköz, amely használatát az iskolában is tanítjuk, az a
bemutató vagy prezentáció. Egy jó bemutató ötvözi az előadó szónoki képességeit és a használt
program technikai elemeit. Fontos a jó minőségű tényanyag. A szelektálás feltételezi a kritikus
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gondolkodást. Ha megvan a nyersanyag, át kell gondolni, hogy melyek a legátütőbb elemek, csak
ezek kerülnek a bemutatóra. Hatásosan kell kombinálni a tartalomelemeket: szöveg, kép, hang
videó, animáció. Figyelni kell a tartalomelemek választékosságára, kifinomultságára és vigyázni
kell az összhangra, ízléseségre, a „kevesebb néha több” alapelvére.
A nagyobb diákok esetén az esztétikai hatás fokozása érdekében bevezetünk matematikai
ismereteket is, mint például az aranymetszés alkalmazása a szövegszerkesztésben,
képfeldolgozásban, weblaptervezésben, reklámgrafikában.
Sokak számára idegennek tűnik az a megközelítés, hogy a programozást művészetnek lehet
tekinteni. Pedig ez akár több formában is megvalósulhat, mint például az algoritmus eljátszása, a
programkód előállítása, mint intellektuális termék vagy a programkód végrehajtásának eredménye,
mint animáció, szimuláció, játék, oktató program, weboldal, alkalmazás akár egy teljes virtuális
világ.
A programozás lehet művészi, mert egy problémára lehet több megoldás és ezek közül van
amelyik szebb, kreatívabb mint a többi megoldás. A programozás fejleszti az algoritmikus
gondolkodást, a problémamegoldó készséget, a tervezési stratégiák – mint modularizáció és iteratív
tervezés – megtanulását. Ahhoz, hogy a számítógép segítségével, tervezni és alkotni lehessen,
szükséges valamilyen programozási nyelv ismerete.
Azt gondoljuk, hogy ez sokak számára hozzáférhetetlen, pedig vannak olyan vizuális
környezetek, mint például a Scratch, Python vagy amelyek, ingyenesek, könnyen tanulhatók, már
kisgyerekek is használhatják és persze vannak hatékonyabb programozói nyelvek is, mint a C/C++,
amelyek operációs rendszerek írására is alkalmasak.
A mai igényeknek megfelelően, egy alkalmazás nemcsak funkcionálisan kell tökéletes
legyen, hanem tetszetős felületet kell biztosítson a felhasználó számára. Ezen a szinten valósul meg
a programozás és a művészet kapcsolódása, mert egy játék nem lehet unalmas, a figurák
visszataszítók, egy weboldal nem lehet igénytelen, összecsapott vagy éppen tirki-tarka, egy
alkalmazói felület nem lehet zsúfolt, rendezettlen.
Egy jó végtermék ötletes, kreatív és szép, találékonyan ötvözi a hang és grafikai elemeket,
újszerű és dinamikus.
Könyvészet:
1. TÓTH-MÓZER SZILVIA : Digitális nemzedék a tanulási folyamatban. Középiskolások
internethasználati és tanulási preferenciái, énképe és digitális kompetenciája, doktori (phd)
disszertáció, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar,
Neveléstudományi Doktori Iskola vezető: Dr. Szabolcs Éva, egyetemi tanár
2. http://www.eltereader.hu/media/2014/05/Halozatosodas_es_tanulas_READER.pdf
3. http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/113RO.pdf
4. http://barankovics.hu/cikk/mit-jelent-az-oktatas-a-21-szazadban
5. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_felzarkoztatas_es_
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8. Institutul de Științe ale Educației, Descriptivul competențelor cheie europene
9. http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/jogyak_090323_04.pdf
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MUZICA ÎN ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE
Profesor înv. primar Cătălina Viorica MATE
Școala Gimnazială Papiu Ilarian, județul Mureș
„Muzica este oglinda sufletului omenesc. Ea pornește din inimă și se adresează inimii.”
George Enescu
Școala oricât de bine ar fi organizată, oricât de bogat ar fi conținutul cunoștințelor pe care le
comunicăm elevilor, nu poate da satisfacție setei de investigare și cutezanță creatoare, trăsături
specifice copiilor. Ei au nevoie de acțiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească
setea lor de cunoaștere, să le ofere prilejul de a se emoționa, de a fi în stare să iscodească singuri
pentru a-și forma convingeri durabile.
Activitățile extracurriculare contribuie la adâncirea și completarea procesului de învățământ,
la dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor, la organizarea rațională și plăcută a timpului lor liber. Ele
reprezintă unele particularități prin care se deosebesc de activitățile din cadrul lecțiilor. Acestea se
referă la conținutul activităților, durata lor, strategii și forme de organizare.
Dintre formele și mijloacele folosite în activitățile extracurriculare pentru realizarea
educației muzicale, menționez: ansamblul coral, orchestra de copii, participarea organizată la
concerte, concursuri muzicale, formații școlare, excursii, serbări, carnavaluri, șezători muzicale.
Scopul acestora este să formeze elevilor deprinderi de interpretare vocală individuală și de grup, să
le stimuleze interesul, să acompanieze ritmic cântecele, să folosească tehnica instrumentală, să
interpreteze cântece din diferite genuri, să audieze, să compare și să interpreteze lucrări muzicale, să
reprezinte prin mișcare, vers, culoare conținutul sugerat de muzică, să elaboreze proiecte artistice:
ilustrații sonore la tablouri, desene animate, texte, scenarii, programe artistice.
Serbarea școlară constituie prilej de destindere, de bună dispoziție, dezvoltând sentimentul
apartenenței la grup, elevii deprinzându-se să-și stăpânească emoțiile provocate de prezența
spectatorilor. Este o modalitate eficientă de cultivare a capacităților de vorbire și înclinațiilor
artistice ale elevilor. Prin conținutul vehiculat în cadrul serbării, elevii culeg o bogăție de idei,
impresii, trăiesc autentic, spontan și sincer situațiile redate.
Tematica pieselor muzicale prezentate în cadrul serbărilor vizează:
 activități specifice din viața de elev: Serbarea Abecedarului, serbarea de
sfârșit de an școlar;
 evenimente din viața copiilor: 1Iunie- Ziua copilului, în luna Martie- Ziua
mărțișorului, a mamei;
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 natura în diferite anotimpuri, valorificând cântece însușite pe parcursul anului
școlar la unitățile de învățare care vizează acest aspect;
 evenimente religioase: Sfântul Nicolae, Crăciun, Sfintele Paști;

 sărbători naționale, cu mesaje patriotice: 1 Decembrie, 24 Ianuarie, 1 Mai,
9 Mai .
Renunțarea la serbări înseamnă sărăcirea vieții sufletești a copiilor, privarea lor de
sentimente și emoții estetice de neînlocuit.
Șezătorile folclorice pot cuprinde cântece populare românești sau din folclorul
naționalităților conlocuitoare, dansuri populare însoțite de strigături. Costumația copiilor se va
realiza conform momentului folcloric ales și se va asigura un fond muzical folcloric adecvat.
Carnavalurile, prin ritmurile vioaie, utilizând texte cu iz de umor, dau un plus de
atractivitate și creează o atmosferă de bună dispoziție.
În cadrul programelor distractive se poate include orchestra de copii. Astfel, unele cântece
pot fi însoțite de o orchestră ritmică, de un acompaniament muzical format din instrumente de
percuție, instrumente cu clape, corzi. Cele mai folosite instrumente muzicale folosite de elevi sunt:
toba, clopoțelul, trianglul, tamburina, castaniete, talgerele, xilofonul, chiar și pianul, pianina, vioara,
chitara de către elevi cu înclinații în acest domeniu al artei.
Rolul orchestrei este de a marca ritmic și melodic cântecul, dezvoltând simțul ritmicomelodic, deprinderea de a cânta dirijat și mijlocește însușirea unor noi cunoștințe și deprinderi
muzicale legate de instrumentele muzicale folosite.
De exemplu:
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La intonarea strofei, corul de copii va fi acompaniat de triangluri și clopoței, iar la refren de
castaniete și tamburine.
Recomand în special tamburine cu clopoței pentru acompanierea cântecelor în mișcarea ¾,
în care se bate timpul întâi pe tobă, iar timpii doi și trei pe clopoțeii tamburinei.
Orchestra de copii, organizată și bine condusă de către cadrul didactic completează cu
succes gama de mijloace folosite în educația muzicală a copiilor.
Mișcarea expresivă și ritmată a corpului, reprezentarea plastică a gesturilor, mimicii și
pantomimei sunt redate prin dans. În postura de interpret, executant și cea de spectator, elevul își
satisface, prin dans, trebuința de mișcare artistico – ritmică, melodică, grațioasă, energică.
Modalități de realizare sunt:
 reproducerea spontană a muzicii ritmate;
 învățarea și interpretarea dansurilor;
 vizionarea spectacolelor muzical – coregrafice, populare, de balet;
 exprimarea prin dans a trebuințelor estetice de mișcare, cu prilejul
sărbătorilor, a omagierii diferitelor evenimente;
 cultivarea și întreținerea hobby – urilor.
Deci, dansul este un comentariu plastic al muzicii prin caligrafia mișcării.
Prin activitățile extracurriculare elevii se deprind să folosească surse informaționale diverse,
să sistematizeze informații, învață să învețe. Acționând individual sau în cadrul grupului, elevilor li
se dezvoltă spiritul practic, operațional, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii
sale.
Muzica însoțește toate manifestările vieții, ne incită, ne bucură, ne înalță, ne întristează, ne
dezvăluie bogate sentimente și idei, ne ajută să înțelegem mai profund viața, ne înnobilează ființa,
idealurile, ne face mai buni, mai drepți, ne înfrumusețează viața.
Dezvoltând continuu elementele sale de expresie, muzica a ajuns la un înalt grad de
reflectare și oglindire a vieții afective, a înrâurit nespus de mult omenirea contribuind, împreună cu
celelalte domenii ale culturii, la cunoașterea și transformarea omului și a lumii înconjurătoare.

Bibliografie:
1. Aldea, G., Munteanu, G. (2005), Didactica educației muzicale în învățământul primar,
ediția a II-a revizuită, Editura didactică și pedagogică, București.
2. Cucoș, C. (1998), Pedagogie, Editura Polirom, Iași.
3. Ionescu, A.M. (1980), Cântece și jocuri pentru preșcolari, Editura didactică și pedagogică,
București
4. Pârâială, V., Pârâială, D.D., Bălan, C., Vasilache, A., Tănasă, T. (2003), Activități în
completarea programului la ciclul primar, Editura Euristica, Iași.
5. Voiculescu, D. (1987), Un șirag de melodii pentru cei mai dragi copii,, Editura Muzicală,
București.
6. Zâmbete pe portativ,(1999), Editura Euro Print S.R.L. Satu-Mare.
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CONFERINȚA CU PARTICIPARE NAȚIONALĂ

CREATIVITATE ȘI INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE
Ediția a VI-a, Tîrgu Mureș, 23 – 24 mai 2017

SECȚIUNEA 2.
LIMBĂ ȘI COMUNICARE/
ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI PREȘCOLAR
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ÎNVĂȚĂM LIMBA ROMÂNĂ CU ZICĂTORI
MONDÓKÁZVA TANULNK ROMÁNUL
Educatoare GALFALVI Amalia
Liceul Tehnologic „Domokos Kazmer” Sovata, județul Mureș
Rezumat: Având copii de grădiniță, vârsta grupei mici – am început să scriu zicători pentru copii foarte mici, care se
întâlnesc cu limba și literatura română pentru prima oară. Zicătorile s-au dovedit a fi de mare folos în reținerea și
memorizarea expresiilor și denumirilor, în dezvoltarea vocabularului, în exersarea pronunției corecte, prin jocul
muzical al cuvintelor. M-am străduit la muzicalitate, ținând ca zicătorile să nu fie mai lungi de două rânduri, și să
conțină număr egal de silabe, astfel asigurând posibilitatea de a reține jucăuș expresiile cheie. După sesizarea
succesului cu zicători scandate, am editat o carte de colorat cu zicătorile scrise de mine și cu imagini desenate de
colega Erika Pop, carte apărută la editura Kreativ: Recităm și colorăm/Galfalvi Amalia, Pop Erika – Tîrgu Mureș,
Kreativ 2016. ISBN 978-606-646-430-7.

Óvónő vagyok, több, mint 20 év tapasztlattal, de zenetanár is ugyanakkor. Munkám során
mindig bámulattal figyeltem a kisgyermek és a zeneiség kapcsolatát. A ritmus, a dallam, és a
mozgás szorosan összafügg a nyelvtanulással az óvodáskor kezdetén, legyen szó anyanyelvről,
vagy idegen nyelvről.
Amint saját gyermekeim ebbe a korba kerültek, nagyon fontosnak tartottam megismertetni
velük a roman nyelv szépségeit, felkészítve így őket a romániai társadalomba való beilleszkedésre.
Hiszen a kontaktusteremtés elsődleges eszköze a nyelv ismerete. Jelen felgyorsult világunkat a
beszédkapcsolatok beszukülése jellemzi, ezért különösen fontos hangsúlyt fektetni erre a területre.
Csakhogy a roman nyelv folklórkincsét böngészve hamar rájöttem, hogy a népi mondókák
alkalmatlanok a roman nyelvvel először találkozó apró gyermek számára nyelvtanulás céljából,
mert nagyon nehézkes a szövegük, archaikus a nyelvezetük, adott vidékre jellemző a
szókészletetük.
Fórumkon találtam mai nyelvelzetu mondókákat, amelyek azonban még mindig túl nehezek
voltak a magyar ajkú gyerekek számára. Így kezdtem el mondókákat írni előbb a saját gyermekeim
számára, amelyek rövidek voltak, és egy adott játékot írtak le, két tőmondatban, két sorban. Pontos
szótagszámra törekedtem, mert a zeneiség kulcsfontosságú volt a játékosság eléréséhez. Később
kedvenc állatokról, személyekről, vagy nevekre rímelve szerkesztettem mondókát, míg egész
csokorra való gyult össze belőlük.
A mondókák skandálásakor elsődlegesen arra törekedtem, hogy a kiscsoportos gyermek a
kulcsszót megértse, megtanulja, és úgy megjegyezze, hogy felismerje
más szövegkörnyezetben is. Ez nagyon jól sikerült, és tartós eredményu tanulási módszernek
bizonyult. Ezert alkalmazni kezdtem az óvodában is, és jó eredményeket értem el a kevés számú
kötelező foglalkozások alatt is. Nagyon jó volt a gyermekek érzelmi azonosulása a feladatokkal, és
így hiteles lett a tanulási folyamat.
Pl. Hai, vino și-nchide ușa
Să nu intre găinușa!.
Később jött az ötlet, hogy ha képanyag is lenne a mondókákhoz, akkor még hatékonyabb
tudna lenni. Megkértem tehát Pop Erika kolléganőt, hogy illusztrálja a mondókákat. A képek
elkészültek, és elhatároztuk, hogy színező könyv formájában adjuk ki, mert így a gyermek
mondogathatja a mondókákat, amíg színez, és többféle inger útján rügzül az információ. Hiszen
óvodáskorban a nyelv használata összefügg a tevékenységgel, cselekvés, mozgás útján teremt
kapcsolatot a környezetével.
A Kreativ kiadó ki is adta az anyagot, Mondókás kifestő címen, 2016-ban. (Recitam si
coloram / Galflavi Amalia, Pop Erika – Targu Mures: Kreativ 2016.
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ISBN 978-606-646-430-7). Hiánypótló ez a kiadvány, mert kiscsoportos kezdő román anyag eddig
nem állt az óvónők rendelkezésére. A meglévő gyujtemények nem speciálisan magyar
gyermekeknek íródtak, és túl nehéz nyelvezetuek, hosszuak.
Nagyon pozitív a szülők visszajelzése, akik a módszer következtében már kiscsoportban
észlelik a romántanulás eredményeit. A gyermekeknek nagy megvalósítást, egyéni sikerélményt
jelent megnevezni a képen levő tárgyakat, állatokat, személyeket, és kiszínezni őket:
Pl. Am ascuțit un creion,
Desenez un avion.
A mondókázva színezés tehát a gyermek tevékenységén keresztül a fejlesztés tartlami
eszközeivel – nyelvi, irodalmi, zenei, vizuális, környezetismereti eszközökkel – a sokoldalú,
harmonikus személyiség kibontakoztatását biztosítja. A gyermekre figyelő, jól artikuláló, szép
beszédmintát adó, választékos beszéd pozitívan befolyásolja a gyermek nyelvi fejlődését.
Személyes példával, odafigyeléssel, kommunikációs helyzetek megteremtésével öszötönözni lehet a
gyermekek kommunikációs igényét.
A hatékonyság érdekében szem előtt tartottam az általános didaktikai alapelveket:
érvényesül a hozzáférhetőség elve, a szemléletesség elve, a tartós, aktív elsajátítás elve, a
rendszeresség, folytonosság elve, az elmélet és gyakorlat összekapcsolásának elve, az életkori
sajátosságok, adottságok, készségek figyelembevételének elve.
A mondókák között előfordul arcsimogató, hintáztató, ököl-ütögető mondóka is,- ezeknek a
beszoktatási időben van nagy jelentőségük, mert általuk meghitt, közvetlen kapcsolat alakul ki a
pedagógus és a gyermek között. De van mozgást utánzó (nagymozgásos, karmozgásos, járásugrásgyakorlatos):
Pl. Joacă fetele în cerc,
Mă duc și eu și încerc.
környező világ jelenségeivel kapcsolatos:
Pisicuța Mariana
Toată ziua-și linge blana.
hangutánzó:
Strigă rața mac, mac, mac,
am mâncat un cozonac.
érzelmet kifejező:
Câinele e furios,
n-a mâncat azi niciun os.
találós kérdés:
Are două piciorușe,
doi ochi, două urechiușe,
gyermeki tevékenységekkel kapcsolatos:
Nu mai e rotundă mingea.
Hai s-o umflăm, zice Mircea.
sőt, humoros témájú is, amely harsány kacagásra készteti a gyermeket:
pl. Cine vine pe cărare?
E cocoșul, și-i călare!
Vagy: Unde mi-e prosopul oare?
Strigă broasca-n gura mare.
A természettel kapcsolatos mondókákban a gyermek legtöbbször megszólítja,
megszemélyesíti a tárgyakat, állatokat, akikről szól. Vannak hívogatók, rovarcsalogatók, röpültetők,
virágébresztők, de beugratók, játékba invitálók, kiolvasók is, hiszen az óvodáskorú gyermek
gondolkodásában a konkrét jelleg dominál, egy tárgyhoz, cselekvéshez kötődik.
A színezés közben átélt nyelvi, zenei élmény örömforrás a gyermeknek. A mondókák
témájukban közel állnak a gyermekhez, és közvetlen környezetből merítenek mondanivalót. Így
nem csak értelmükkel, de érzelmeikkel is ráéreznek a román nyelv dallamára, szépségére. A képek
alkalmat adnak a gyermeki képzelet szabad szárnyalásának. A zenei élmény és a nyelvtanulás így
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szorosan összekapcsolódik a gyermekben ritmusban, nyelvi dallamban, hangsúlyban, szerkezetben.
A mondókák zenei ritmusa azért fontos, mert a legújabb kutatások szerint a mondókákat,
kiolvasókat énekelték a gyermekfolklórban. A dallamokat viszont nem jegyezték le, mert
legtöbbször nem tudtak kottát írni a gyujtők. De a szájhagyomány bizonyítja ezt. – mondja Forrai
Katalin.
A mondókák által megtanult kifejezések olyan nyomot hagynak a gyermekben, amely
érzelmi asszociációkat és esztétikai értéket hordoz, és fejleszti a figyelmet, a mozgási képességeket,
koordinációt, finommotorikát, térbeni eligazodást, de a pontos hangzóejtés, a folyamatos lüktetés
elősegíti a beszédfejlődést, a szép kiejtést is. A beszédritmus koncentrációt, határozottságot,
beidegző képességet is fejleszt. A hangerő változása, a hangszín – hallószervük élesítője. A
gyermek megbecsüli a saját kiszínezett munkáját és büszke rá, így fejlődik az önbizalma,
önbecsülése.
A mondókáim szövegei erősen ritmizáltak, dallamosak, sokszor megzenésített versekre
emlékeztetnek. Nagyrészük kibővíthető, toldható, a gyermek korának, tudásának megfelelően
alakítható. Utat mutatnak a gyermekeknek az egyszeru mondatszerkesztés felé, amit csak később
fognak használni.
A gyermek akkor nyílik meg és jár örömmel óvodába, ha érzelmi biztonságban van, derus a
légkör, és a személye iránti érdeklődést tapasztal. Ezt mind meg lehet teremteni mondókás színezés
által: a jól irányzott mondókás román-foglalkozás öröm, vidámság forrása, mindig élmény, amely
szép emlék marad a mondókák elfeledése utáni iskolás korban is.
A gyermekre a mondóka, mint zenei egység hat – a ritmust, mozdulatot egy egységes zenei
emlékképben őrzi. A megtanult, berögzött mondókák kitunően használhatók nyelvi játékokra:
gyorsasági versenyre, nyelvgyötrőként, magánhangzó-időtartam gyakorlatokra, magánhangzó-párok
gyakorolatatására, kiejtési hibák kiküszöbölésére, játékos ajaktornára, (pl. súgok egy mondókát, te
mondd el ajakmozgással!) logopédiai nyelvtornára, artikulációs gyakorlatokra, de menetelésre is.
Az artikulációs játékok során a gyermekek nyelve ügyesedik, erősödik ajkuk, állkapcsuk. Egy idő
után a jellegzetes román magánhangzókat, hangegyütteseket, könnyen, tisztán, érthetően ejtik ki:
Berzele-au venit
Broasca a fugit.
Ezek a játékok bizonyos önfegyelmet, figyelemkoncentrációt kívánnak, ennek ellenére
kedvelik őket a gyermekek. Lehet velük visszhangjátékot alkalmazni, szótagolni Orff-hangszereket
használva, kiszámolóként mondani, ritmuskórust játszani. Lehet gyakoroltatni szabályos lüktetéssel,
ismétlődő mozdulatokkal, vagy szabálytalan lüktetéssel, pl. ujjakon kiszámolva.
Ha jól ismerik már a kifejezéseket, lehet kitalálóst játszani: pl. Melyik mondóka jut eszedbe
a szamárról? A kalácsról? A környezet hangjairól vagy magyarul megnevezett tárgyról emlékezni
egy mondókára akkor lehet, mikor már egy csokor mondókát jól tudnak. A metakommunikációs
elemek (arckifejezés, testtartások, gesztusok) nagyban segíthetik a játékosságot, amikor a
mondókák anyagát „eljátszuk”. Ezáltal jobban rögzülnek a kifejezések:
Pl. Barza grațioasă
zboară peste casă.
A beszédfejlődés kedvelt színtere a játék, ahol a gyermekek élethelyzetekben kerülnek
egymással kontaktusba. Különösen szükség van erre a kicsi csoportban, ahol először találkoznak a
gyerekek. A felvállalt szerepek könnyítitk a barátkozást. Kedvelt játékunk a pantomim: egy gyerek
„eljátssza” a mondókát, a többiek pedig ki kell találják, melyik mondókára gondolt. Vagy
nagyobbaknál két gyermek szembeáll, és az egyik mímeli a mondóka cselekvését, a másiknak pedig
tükörként kell utánozni:
Pl. A venit la grădiniță
Dar nu-ncape pe portiță.
Labdával lehet játszani, hogy a megkezdett mondókát mondja tovább az, akinek dobjuk a labdát.
De szoktuk megzenésíteni is közösen.
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A jó román kommunikáció az életben való boldogulás egyik legfontosabb eszköze, amit a
gyermeknek tanulni, tanítani kell. Aki jól kommunikál románul, minden téren könnyebben halad
tanulmányai során.
A mondókázás célja, hogy a nyelvtanulás intenzív módon beépüljön az óvoda életébe,
mindennapi tevékenységébe. A gyújtemény fejleszti az óvodapedagógusok módszertani kultúráját,
segítséget nyújt a mindennapi román nyelvi nevelés eszköztárának bővítéséhez. Hosszú távon
megkönnyíti az óvoda-iskola átmenetet, zökkenőmentessé teszi a román nyelv tanulását. Indokom,
hogy nagyon fontos a problémamentes román kommunikáció az egész élet során. Az óvodáskor
pedig a legfogékonyabb kor a nyelvtanulás szempontjából. Saját tapasztalatom tanított meg erre:
Szászrégenben nőttem fel, német óvodába jártam, és román meg szász gyerekekkel játszottam
együtt az óvoda udvarán. A három nyelvet együtt tanultam, és mai napig használom. Soha nem volt
hátrányomra a korai nyelvtanulás. Sőt. Felnőttkorban játszi könnyedséggel tanultam hozzá még két
nyelvet írni és olvasni, beszélni, valamint értek további néhányat.
A mondókák megismerése által a szülők is ízelítőt kapnak abból, ahogyan kell a
nyelvtanulás feladatához hozzálátni, (játékosan, vidáman), illetve megismerik a gyermekük
tudásszintjét, építőelemet, alapot kapnak, amire építhetnek tovább az otthoni foglalkozások során.
Bibliográfia:
1. http://www.bekescsaba.hu/download.fcgi/8938_0_2_anyanyelvi_neveles.pdf
2. http://www.nyeomszsz.org/orszavak/pdf/NeprajzOvodabanSzokeA.pdf
3. Vers, ének, játék, mese az óvodában, 1971, Editura didactica si pedagogica, Bucuresti.
4. Orosz Pál József,
Székelyudvarhely.

2003,

Kör,

kör,

ki

játszik?

Ének-zene

5. Forrai Katalin, 1974, Ének az óvodában, Zenemukiadó, Budapest.
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tantárgypedagógia,

CREATIVITATE LA ORELE DE GRAMATICĂ
KREATIVITÁS NYELVTAN ÓRÁN
Profesor înv. primar și preșcolar, IMRE Tunde
Școala Gimnazială „Sf. Nicolae” Laslău Mare, Suplac, județul Mureș
„Azt amit már tudsz, próbáld meg jól felhasználni a gyakorlatban, s ha igy teszel, idővel fölfeded
majd a rejtett dolgokat, amelyekre kiváncsi vagy. Hasznositsd, amit tudsz, és ez segit majd tisztázni,
amit még nem ismersz. ” (Rembrandt)
Rezumat: Datorită creativității omul poate gândi flexibil, poate realiza produse valoroase și poate rezolva problemele
cu care se confruntă zi de zi. Fiecare individ poate deveni creator și în orice moment al vieții poate apărea
creativitatea.
Pentru dezvoltarea creativității trebuie să creăm un mediu în care elevii pot crea liber. Să acceptăm realizările
lor, pentru că așa dăm dovadă că i-am acceptat pe ei ca persoane. Să oferim libertatea de exprimare simbolică a
elevului, astfel îl îndemnăm să prelucreze simțurile, reacțiile spontan și în mod jucăuș. Dacă reușim să creăm în clasă
libertate și siguranță în care elevul poate fi liber și îndrăzneț, nereușitele nu-i vor peria de la rezolvarea creativă a
problemelor.
Dezvoltăm creativitatea elevilor, dacă-i ajutăm în inițierea proprie, care apare în curiozitatea și admirația lor.
Noi, cadrele didactice trebuie să facem tot posibilul pentru dezvoltarea creativității elevilor. Asta putem realiza prin
folosirea unor jocuri didactice, exerciții de tip joc. În lucrarea de mai sus am prezentat câteva astfel de exerciții.

A kreativitás magába foglalja mindazokat a tényezőket, melyek képessé teszik az embert
arra, hogy rugalmasan gondolkodjon, értékes, produktumot hozzon létre és megoldja a kihivásokat,
melyekkel napról-napra szembesül. Minden egyén válhat alkotóvá és minden élethelyzetben létezik
kreativitás. A tanulók kreativitásának fejlesztése érdekében fontos az olyan környezet
megteremtése, melyben szabadon alkothat. Alkotásukat fogadjuk el, mert azzal biyonyitsuk, hogy
elfogadtuk őt, mint személyt.
Próbáljuk meg az egyénnek a szimbólikus kifejezés teljes szabadságát biztositani, mert
ezáltal arra ösztönözzük, hogy spontán és játékos módón kezelje és dolgozza fel benyomásait,
érzelmeit. Ha képesek vagyunk a tanulóknak olyan szabadságot és biztonságot teremteni, amelyben
spontán és merész lehet, az esetleges kudarcok nem fogják elrettenteni a kreativ problémamegoldástól.
Tanulóink kreativitását fejlesztjük, ha támogatjuk és elősegitjük a kiváncsiságban és
csodálkozásban megnyilvánuló saját kezdeményezésüket. Adekvát visszajelzsésekkel bátoritsuk
kezdeményezéseiket. Vigyázzunk mert sem a fantázia visszaszoritása, sem a visszatartás, a tiltás
nem kedvez a kreativitásnak.Több kutató is emliti a játékot, mint a kreativitás fontos feltételét.
A pedagógusok sokat tehetnek a tanulók kreativitásának ösztönzésére. Ezen a területen
végzett kutatások (E.P Torrance, M. Fryer, T. Amabile) kimutatták, hogy a tanár pozitiv attitüdje a
kreativitással szemben az egyik legfontosabb kreativitást fejlesztő faktor. A tanuló kreativitása
fejlesztésének elsődleges feltétele, hogy a pedagógus ismerje a kreativitás fogalmát, pszichológiáját
valamint azokat a lehetőségeket, amelyeket az oktatási tevékenységben alkalmazhat. Ellenkező
esetben nem bátorithatja azt, amiről keveset tud, vagy nem ért meg. Fontos továbbá a tanulók
személyiségének tiszteletben tartása, a pedagógusok ne fojtsák el a kreativ tanulók
megnyilvánulásait, bátoritsák az önálló, szabad véleményalkotást, ösztönözzék a képzelőerőt és a
különleges megoldásokat.A tanulóknak lehetőséget kell adni a spontaneitás és a szabad kiváncsiság
megnyilvánulására. A tanulókat arra kell késztetni, hogy önállóan gondolkozzanak, hogy toleránsak
legyenek az új ötletekkel szemben, hogy szabadon cselekedjenek es konstruktiv kritikát
alkalmazzanak.
A játék az egyéniség szabad megynyilatkozási területe. A játékos tevékenység, csak az
egyén bizonyos szabadsága mellett képzelhető el, amely szabadság lehetővé teszi a tanuló
kreativitásának, alkotó készségének, újitó erejének fejlesztését.A kreativitásra nevelő pedagógus
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dicséri a saját kezdeményezésű, kreativ megoldásokat, a problémák többszempontú megközelitését,
a tárgyakkal és gondolatokkal való folyamatos manipulációt. Önálló és nem kötött gondolkodásra,
az új gondolatokkal szembeni toleranciára, a problémák meglátására, a megoldások kidolgozására
és a konstruktiv kritikára nevel.Az iskolának alapvető feladata, hogy a tanulók nyelvhasználatából
fokozatosan kibontsa és tudatositsa meglevő anyanyelvi-nyelvtani tudásukat és ezzel
nyelvhasználatukat tudatosabbá formálja.Az eredményes nyelvtantanitás és tanulás egyik lényeges
feltétele az elvont nyelvi jelenségek életközelsége. Ez azt jelenti, hogy a kisiskolás értelmi
képességeit figyelembe véve, a tanitó a nyelvtant ’’kézzelfogható’’ szemléletességgel tanitsa,
érdekesen, játékosan, gyakorlati vonatkozásait kidomboritva, úgy, hogy az élő nyelv-legyen a
forrás is, meg a tenger is, a kiindulás és a cél, ahova el kell jutni. Fejlessze a tanulók képességét,
hogy a nyelv megismert törvényeit, szabályait beszédükben és irásukban szivesen és jól alkalmazzák.
Mindez csak úgy képzelhető el és valósitható meg, ha a pedagógusnak sikerül a tanuló
érzelmi hozzáállását is biztositania. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a gyermeket érdekellté kell
tennie a nyelvtani ismeretek elsajátitásában, hogy a nyelvi ismeretek és a vele kapcsolatos
tevékenségek jelentsenek valamit az életben. A nyelvtani ismeretek elsajátitása, rögzitése és tudatos
használata, alkalmazása alapvető feltétele a további anyanyelvi nevelésnek. A nyelvtan egy
varázskapu, amelyet ha nem jókedvvel nyitunk ki a gyerekek előtt, botladozva érünk az anyanyelv
csodakertjébe.
A tanulók aktivitását és alkotókedvét nagymértékben fokozhatjuk ösztönző jellegű
eljárásokkal és intézkedésekkel, a pozitiv megerősitésnek az elvével,a játékosságnak a
beiktatásával. Igen fontos tényező a tanitási óra derűs légkörének a biztositása. A jókedvvel végzett
munka eredményesebb. Játékosság, jókedv, öröm-életközelségből származó pozitiv érzelmek-ezek
a feltételei az eredményes, hatásos nyelvtanórának.
„Az alkotás nem csak ott van jelen, ahol az ember nagy történelmi jelentőségű műveket
teremt, hanem mindenütt, hol az ember elképzel,kombinál, változtat, valami újat teremt, bármilyen
szegényesnek is tűnjék az a zsenik alkotásához képest. ”( Vigotszkij, 1967)
Most pedig bemutatnék egy pár nyelvtani játékos gyakorlatot, amelyek alkalmazása nagy
mértékben hozzájárul a kreativitás alkotás fejlesztéséhez.
Kiegészités: Az egyik legismertebb, leghatékonyabb és legtöbb változatot nyujtó készségfejlesztő
eljárás. A kiegészitő munka valamely hiányzó rész megfelelő pótlásásra irányul, s valamely
nyelvtani-helyesirási tudnivalóhoz kapcsolódik. A tevékenység sokirányú gondolkodási műveletet
igényel és kiterjed a nyelvművelés valamennyi területére. A kiegészitő munka játékos, érdeklődést
keltő jellegű.
a) Keresd úgy a mássalhangzókat, hogy igét találj!
a-á: talál, kapál
e-é: kefél, elér
e-i: veszi, teszi, lesi
Kialakitás: Az úgynevezett alakitó-alkotó tipusú feladatok közé tartozik. E tevékenységben
meghatározott betűcsoport , illetve szóalak szab határt a kifejezésformák kialakitásának. Az eredeti,
a kiindulást képező betűállomány vagy szóalak többnyire megmarad, felismerhető. A játékosság a
helyes megoldások keresésében, a variálás lehetőségében, a változatos és szokatlan szó és
mondatformák kialakitásában van.
Az ötletszerűség , a találékonyság mellett jelentős szerepet kap a logika, az átgondoltság is. Az
ismeretek és készségek fejlesztése együtt jár annak a ténynek a felismerésével, hogy az anyanyelvet
tudatosan kell használnunk.
b) Mennyit lehet? A megadott betűkből állits össze igéket!
t,k,e,e,r
ó,g,t,l,a
a,t,l,l,á
teker
lógat
talál, tálal
Most szaporitsd a szót!
A megjelölt szó betűiből alkoss annyi igét, amennyit csak tudsz!
Gőzfűrész: ég, ér, fő, sző, fér
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Átalakitás: Ez a tevékenység is alakitó jellegű. A lényeg itt is a megadott szavak vagy mondatok
átformálásán, megváltoztatásán van, de ez a változtatás gyakran teljesen új nyelvi alakot
eredményez. A nyelvismeret, a nyelvtani tudás mellett ebben a munkában is érvényre jut a helyes
gondolatvezetés,a felismerőképessség, az ötletesség.
És ha röviditesz?
fejjelfüllelhassalszemmelfennszájjaltérddelVegyél el egy betűt!
Az alábbi szavakból úgy kell elvenni egy mássalhangzót, hogy új jelentésű szavak jöjjenek létre.
Ezután meg kell állapitani a szavak szófaját is. Holló, forgalom, kapu, domb, fél, estély
Cseréld ki!
a) Ki kell cserélni a következő szavak betűjét j-re vagy ly-re úgy, hogy főneveket kapjunk
hab
autó
fogod
tesz
súg
malom
szám
vas
puska
mos
tág
zab
fotó
hegy
más
páva
b) A megadott szó első betűjét kell kicserélni egy másikra úgy, hogy mellékneveket kapjunk
fiú
hús
kép
ruha
kakas
szarka
város
borz
zakó
konda
vágy
szén
c) Adj hozzá egy betűt!
A megadott szavak elé egy olyan betűt kell illeszteni, amellyel összeolvasva melléknevet kapunk.
Kos, ágy, ék, ürge, ösvény
Szógyűjtés
a) Olyan főneveket gyüjtünk, amelyeknek utolsó szótagja –da vagy –der
b) Olyan szavakat gyűjtünk, amelyekben a szótagok felcserélése után új jelentésű szó jön létre.
Pl. Róka, karó
c) A megadott szótagok után egyetlen szótagot kell irni, úgy, hogy helyesen elválasztott
főnevet kapjunk.
góópoposrekéd) Olyan két szótagú szavakat gyüjtünk, amelyeknek az utolsó szótagja újabb értelmes szót ad.
(Nem lehetnek összetett szavak) Pl. : aj-tó -> tó
ko-moly->moly
e) Úgy kell kiegésziteni a megfelelő hosszú magánhangzókkal a következő betűcsoportokar,
hogy két szótagú szavakat kapjunk. Pl: kvn-kiván
kgy
gygyt
gyjt
ksr
szl
gr
fs
gyr
jsg
Hagyd el!
Ha elhagyjuk az alábbi három szótagú szavak második szótagát, egy újabb szót kapunk.De
vigyázni kell, mert előfordul, hogy megváltozik az igy létrehozott szavak helyesirása.
Pl: pocsolya->po-cso-lya- >pólya
Tenyerem, bélyeget, kazetta, egyszerre, valakit, sejtelmes
Szófűzés: A gyerekeknek úgy kell mondatot alkotniuk, hogy az egymást követő szavak utolsó,
illetve első betűje azonos legyen. Versenyezhetnek is egymással a tanulók. Természetesen ilyenkor
az győz, aki a leghosszabb mondatot alkotja. Pl: Két takarót tettem melléd délután.
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Könyvészet:
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2. Kiss Kinga: Kreativitás, játék, terápia, PTEBTK belső anyag 2007
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DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII DE ANALIZĂ A TEXTELOR
ÎN CICLUL PRIMAR PRIN METODA COOPERATIVĂ
A SZÖVEGELEMZŐ KÉPESSÉG MEGALAPOZÁSA KOOPERATÍV MÓDSZERREL AZ
ELEMI ISKOLÁBAN
Profesor învățământ primar SZÁSZ Réka
Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Tîrgu Mureș, județul Mureș
Rezumat: Pentru învățământul primar familiarizarea elevilor cu instrumentele muncii intelectuale, în primul rând cu
cititul și scrisul, constituie conținutul esențial al întregii sale activități, funcția sa de bază. Capacitatea de receptare a
mesajului scris, ca instrument al muncii de învățare, este un proces îndelungat în care se recomandă atât valorificarea
metodelor tradiționale, cât și a celor moderne.
Prin aplicarea în clasă a metodelor de învățare prin cooperare copiii își exercită capacitatea de a selecta
informații, de a comunica idei și deprind comportamente de învățare necesare în viața de școlar și adult.
Metode propuse pentru activitățile de învățare: metoda ȘTIU/VREAU SĂ ȘTIU/AM ÎNVĂȚAT, metoda
SINELG, metoda DIAGRAMA VENN.
Lucrarea conține exemple din practica didactică.

A szövegértés az egyik legfontosabb képesség, amely a tanulás korai szakaszában
fokozatosan alakul ki. Ez az alapja a tanulásnak, a kikapcsolódásnak, a személyes fejlődésnek, és ez
ad eszközt a gyermeknek ahhoz, hogy kompetensen és aktívan vegyen részt a saját közössége és a
társadalom tagjaival folytatott kommunikációban.
A szövegértést nagymértékben elősegítik a kooperatív tanulási formák.
E módszereket évek óta ismerem és alkalmazom szinte minden tantárgy tanításakor,
bármelyik évfolyamon. Legutóbb nagy segítségemre voltak polgári nevelés órán, amikor a IV.
osztályos tanulóimmal a Hovatartozásunk című fejezet keretében a szülővárosunkat, lakhelyünket
(a mi esetünkben Marosvásárhely) próbáltuk alaposabb megismerni. A következőkre tértünk ki:
Marosvásárhely neve, nevének története, földrajzi fekvése, lakossága, története, nevezetes épületei,
híres személyek, hagyományai. A fejezetet tanulmányi sétával zártuk.
A fejezet feldolgozása során leggyakrabban alkalmazott módszerek:
A TTM-módszer („Tudom, Tudni szeretném, Megtanulom”)
E módszer abból a tapasztalatból indul ki, hogy hatékony tanulás csak akkor jöhet létre,
ha az elsajátítandó információkat a tanulók be tudják építeni a már meglévő ismereteik, készségeik,
képességeik hálózatába, és hogy az adott tananyagra irányuló kérdések megfogalmazása segíti a
tanulási kedvet és az új ismeretek elsajátítását.
Frontálisan, tanári irányítással végzett csoportmunkában vagy egyéni tanulási
tevékenységként is végezhető.
Alkalmazásának alapja egy három oszlopból álló táblázat, amely az
ismeretszerzés folyamatában felmerülő kérdéseket, az előzetesen ismert elemeket és a tevékenység
irányultságát rögzíti.
A módszert a fejezet indításakor használtam a következő képpen:
Elkészítettem a következő táblázatot:
TUDOM
TUDNI SZERETNÉM
MEGTANULTAM
Első órán a táblázat első oszlopát töltöttük ki. Összegyűjtöttük és feljegyeztük, hogy mi
mindent tudunk már a városunkról.
A továbbiakban a gyerekek kis lapocskákat kaptak, erre írták rá kérdéseiket, vagyis, hogy
mit szeretnének megtudni még Marosvásárhelyről. A kérdéseket a táblázat középső oszlopába
ragasztottuk. A tananyag feldolgozása során ezekre a kérdésekre választ kaptak a tanulók.
Az utolsó oszlopot később, a fejezet befejezésekor töltöttük ki, s ezzel összefoglaltuk,
rendszereztük a városunkkal kapcsolatosan elsajátított ismereteket, a kérdésekre kapott válaszokat.
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A fejezet feldolgozása során városunk híres épületeivel, személyiségeivel kapcsolatosan
olvashattak a tanulók ismeretterjesztő szövegeket. Ekkor használtuk az INSERT-módszert:
Az INSERT-módszer (Interactive Noting System for Effective Reading and Thinking)
Az INSERT-módszer azon az elven alapul, hogy az olvasás folyamatára vonatkozó és az
elolvasott információk jellegéhez fűzött megjegyzések hatékonyabbá teszik a szövegértést és a
szövegtanulást. E módszer tehát nem más, mint az olvasást és gondolkodást
összekapcsoló interaktív jegyzetelés, amely lehetővé teszi, hogy a tanulók olvasás közben aktív
módon követhessék saját megértési folyamataikat.
A módszer használata során a tanuló a szöveg olvasása közben egyszerű jelekkel
jelöli meg az általa ismert tényeket (v), emeli ki az új információkat (+), valamint azokat, amelyeket
nem ért (?), vagy amelyek ellentmondanak korábbi ismereteinek (-). A négyféle jel elsajátítása és
konkrét szövegeken való begyakorlása után az interaktív szövegfeldolgozás gyorsan megy, állandó
odafigyelésre, gondolkodásra készteti a tanulókat, munkaformáját tekintve pedig egyéni és
kiscsoportos tevékenységként egyaránt végezhető.
A két Bolyairól szerzett ismeretek tartósabb megjegyzése érdekében alkalmaztam a Venndiagramot.
Venn-diagram
A Venn-diagram a matematikából ismert fogalom, de kitűnően alkalmazható
összehasonlításra, a közös vonások és különbségek felismerésére. Az olvasott szöveg témájától
függően két vagy több egymást átfedő síkidomból áll. Fontos, hogy a pedagógus mindig nagy
méretekben rajzolja meg a halmazokat, hogy a tanulóknak legyen lehetőségük beleírni.
A feladat előtt mindig magyarázzák el a diagram használatát, hová kerülnek a hasonló, és
hova a különböző dolgok. Itt is érvényes, hogy az elkészült diagramokat a tanulók közösen vitassák
meg.
A tanulók egy-egy szöveget kaptak Bolyai Farkasról és Bolyai Jánosról. A szövegek alapos
áttanulmányozását követte a Venn-diagram kitöltése. Ezt a tevékenységet kis csoportokban
végezték, majd közösen ellenőriztük a munkákat.
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Fürt-ábra (jelentésháló) készítése
A fürt-ábra olyan egyénileg, párban vagy csoportosan készített grafikai szervező, amely
gondolatok, információk, fogalmak és a közöttük lévő viszonyok feltárulását segíti elő egy adott
témához kapcsolódóan. Használható a már meglévő tudás összegyűjtésére, rendszerezésére, az
ismeretek közötti új asszociációk kiépítésére, a megértés segítésére stb. Az adott témához
kapcsolódó szabad és kreatív gondolkodásra bátorítja a tanulókat. A fürtábra lehet bonyolultabb formájú, hierarchikusan szerveződő (több fő- és alegységből álló) grafikai
modell, vagy egyszerűbb, egyetlen központi gondolat köré csoportosított, szerveződő asszociatív
ötletháló (pókháló-ábra).
A témánk összefoglalását e módszerrel valósítottuk meg.

E módszerek érdekesebbé tették a tanórákat, és hozzásegítették a tanulókat az alaposabb
ismeretelsajátításhoz.
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IUBIREA EMINESCIANĂ ÎNTRE REAL ȘI FICȚIONAL
Profesor Denisa Stăncuța CIACLAN
Liceul Tehnologic Iernut, județul Mureș

Tema iubirii a constituit, în opera lui Mihai Eminescu, un punct de referință, înscris în
romantismul românesc. Este o temă în care întâlnim, pe lângă comuniunea om – natură, acea
dragoste pasională, setea de ideal, de absolut care caracterizează două ființe care își unesc
sentimentele. Spațiul poetic primește valoare filosofică și este caracterizat de emoții și sentimente
profunde. Natura se lasă impregnată de elementele iubirii, alcătuind un tot unitar, o armonie
deplină. Textul poetic a constituit subiectul a numeroase cercetări literare, semiotice, critice. Textul
epistolar eminescian face obiectul altor cercetări interesante, cu atât mai mult cu cât unele dintre
scrisorile de dragoste care fac parte din corespondența dintre Mihai Eminescu și Veronica Micle au
fost incluse în programa de clasa a noua. Mulți dintre cei care au citit opera lui Mihai Eminescu au
încercat, la o primă lectură, să identifice poezia cu trăirile reale ale poetului, cunoscut ca un bărbat
frumos, admirat și iubit de femei. Un cititor avizat face, totuși, deosebirea între un text poetic și un
text nonliterar. Cu această diferență, dintre ficțional și nonficțional se ocupă programa de studiu a
primului an de liceu. În primul an de studiu liceal, elevul învață despre opera literară. Conform
definiției, o operă literară este o creație în care autorul inventează propriul său univers, cu ajutorul
elementelor reale și de ficțiune, conform viziunii sale despre lume. Textele, din punctul de vedere al
raportului realitate- ficțiune, se împart în texte ficționale sau literare și texte nonficționale sau
nonliterare. Cele două tipuri de text au următoarele trăsături:
TEXTUL FICȚIONAL1
- Reprezentarea artistică a realității
- Organizarea specială a comunicării
- Subiectivitatea: exprimarea punctului personal de vedere asupra realității
- Termenii cu sens figurat: CONOTAȚIA
- Exprimă un adevăr general sub aparența unui adevăr particular
- Se adresează sensibilității cititorului prin imagini artistice
TEXTUL NONFICȚIONAL
- Este rezultatul observării realității
- Informațiile sunt reale, verificabile
- Absența imaginilor artistice
- Obiectivitatea, prezentarea realității fără alte elemente
- Termenii cu sens propriu, adesea specializat: DENOTAȚIA
- Se adresează unui anumit tip de cititor2
Referitor la cele două tipuri de text, Alina Pamfil explică faptul că textul ficțional prezintă
lumea creată în și prin cuvinte, pe când textul nonficțional sau nonliterar este lumea din afara
textului, având totdeauna un referent, o lume la care textul se referă și pe care o poate re-compune.
În procesul de predare-învățare, la textul ficțional la clasa a IX-a a fost aleasă poezia Floare
albastră de Mihai Eminescu. Tema iubirii trebuie înțeleasă într-un cadru ficțional, dat fiind prezența
eului liric. Cele două planuri ale poeziei oglindesc imaginea femeii și a bărbatului și prezintă două
moduri diferite de a privi lumea. La o primă lectură cu elevii, ei vor distinge cele două planuri,
ideea existenței celor două universuri, unul al cunoașterii și altul, al iubirii, precum și existența a
două voci lirice: a femeii și a bărbatului. Femeia vrea să-l coboare pe bărbat din universul său,
dintre „nori și ceruri nalte”, determinându-l să caute fericirea lângă ea, în paradisul terestru. La
nivelul semnificațiilor, elevii vor înțelege că iubita este frumoasă, îl ademenește pe tânărul
1
2

Florin Cioban – Elemente de metodică a predării limbii și literaturii române, ed. Eotvos Lorand, Budapest, 2015
Alina Pamfil, Structuri didactice deschise, ed. Paralela 45, p. 153, 154
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îndrăgostit în peisajul idilic, format din bolta cea senină, trestia cea lină, îl ademenește cu
frumusețea ei , iubita fiind „roșie ca mărul”, „frumoasă, nebună, dulce”. Voi explica noțiunea de eu
liric, ca o instanță care comunică prin textul poetic și atrag atenția că eul liric nu trebuie să se
confunde cu poetul. Eul liric va rămâne rece în fața chemărilor iubitei, pentru ca, în final, să trăiască
regretul despărțirii, lui rămânându-i doar calea cunoașterii. În paralel, voi prezenta una dintre
Scrisorile lui Mihai Eminescu, adresate Veronicăi Micle. Ca metodă, aici am abordat metoda
mozaicului, fiindcă am împărțit clasa în 4 grupe și le-am dat patru cerințe.
Hai în codrul cu verdeață,
Und-izvoare plâng în vale,
Stânca stă să se prăvale
În prăpastia măreață
Acolo-n ochi de pădure,
Lângă bolta cea senină
Si sub trestia cea lină,
Vom ședea în foi de mure
Și mi-i spune-atunci povești
Și minciuni cu-a ta guriță,
Eu pe-un fir de romaniță
Voi cerca de mă iubești
Și de-a soarelui căldură,
Voi fi roșie ca mărul,
Mi-oi desface de-aur părul
Să-ți astup cu dânsul gura (...)
Înc-o gură și dispare,
Ca un stâlp eu stam în lună,
Ce frumoasă, ce nebună
E albastra-mi, dulce floare!
O grupă va primi acest text, cu următoarele cerințe:
1. Prezentați tema poeziei, pornind de la strofele citate.
2. Găsiți elemente de portret ale fetei și ale băiatului în acest text.
3. Care sunt reprezentările eului liric în text?
4. Care este atitudinea eului liric în fața iubirii?
5. Ce reprezintă natura pentru cei doi? (argumentare de 6-10 rânduri).
O altă grupă va primi cerințe care vizează mai ales limbajul și procedeele stilistice:
1. Dați exemple de 4 figuri de stil.
2. Comentați 4 imagini artistice.
3. Ce sens au cuvintele nebună, dulce, denotativ sau conotativ?
4. Ce sugerează imaginea „stânca stă să se prăvale”.
5. Care este rima poeziei?
Elevii din celelalte două grupe vor primi cerințele pe baza textului scrisorii lui Mihai
Eminescu către Veronica Micle.
Doamna mea,
Ți-aș zice „amica mea”, dacă din scrisorile Dtale n-ar respira pururea un ton de
amărăciune, dacă uitând ceea ce am fost odinioară - îmi pare un secol de atunci - ai primi amiciția
ce ți-o ofer și respectul pe care am învățat a-l avea pentru Dta.
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Să fim dar odată sinceri între olaltă, să lăsăm acuzările și suspiciunile de-o parte și să mă lași să-ți
descriu cum mi se prezintă mie acest trecut de-un an și mai bine care mi-a părut atât de lung. De ce
mi-ai cerut scrisorile înapoi îmi explic poate. Puținele zile în care nu ți-am răspuns ți-au părut prea
lungi și aveai cuvânt să aștepți de la mine mai multă grabă. Ceea ce m-a mirat însă este repejunea
cu care-ai răspândit în lume vestea rupturii noastre, ceea ce eu nu spusesem absolut nimănui. Mai
târziu a venit blaga cu totul nemeritată despre Maiorescu, despre o Doamnă oarecare, ce nu ți-a
dorit niciodată rău și de care erai geloasă fără umbră de cuvânt, dar pe lângă acestea - de ce s-o
tăgăduiesc? - a venit, poate prilejuită de aceste mici lucruri, undesenchantement, un urât și un
pustiu în sufletul meu, încât acesta nu s-a putut umplea cu nimica, a rămas permanent.
Dta totdeuna ai gândit ca eu petrec în București. Te-ai înșelat totdeuna și fie cine din cunoscuții
mei îți poate da mărturie c-am trăit ca un pustnic, ca un sahastru. Mizerii trupești și sufletești m-au
împresurat întotdeuna și amintirile, cazând una câte una ca frunzele veștede, momente de aur și
momente de durere au lăsat pe urma-le un desgust de viață și de tot, pe care nu ți-l pot descrie. Îți
vei fi aducând aminte poate că-ntr-o scrisoare ți-am cerut iertare c-am îndrăznit a te iubi. Știam eu
de ce-o cer. Știam prea bine că fondul sufletului meu e desgustul, apatia, mizeria. Eu nu sunt făcut
pentru nici o femee, nici o femee nu e făcută pentru mine, și oricare ar crede-o aceasta, ar fi
nenorocită. Nu iubesc nimic pentru că nu cred în nimic și sunt prea greoi pentru a lua vreun lucru
precum se prezintă, eu nu am privirea ce înfrumusețează lumea, ci aceea care vede numai răul,
numai defectele, numai partea umbrei. Sătul de viață fără a fi trăit vreodată, neavând un interes
adevărat pentru nimic în lume, nici pentru mine însumi, șira spinării morale e ruptă la mine, sunt
moralicește deșalat și Dta mă iubești încă, și Dta nu vezi că sunt imposibil, că-ți arunci simțirea
unui om care nu e-n stare nici de-a-ți fi recunoscător măcar?
Dă-mă uitării precum te-am mai rugat, căci numai uitarea face viața suportabilă.
Nu risipi partea cea mai bună a vieții și a inimei d-tale pentru un om care nu e vrednic să-ți
ridice praful urmelor și crede-mă odată în viață când îți spun marele adevăr, că cel ce nu e-n stare
a se iubi pe sine, nu e-n stare a iubi pe nimenea. Va fi poate ca orice organism o jertfă a
instinctelor sale fiziologice împreunate c-o idee fixă, dar când un asemenea om ca mine va cerceta
cenușa din inima lui, va vedea că nu există încă nici o scântee, că totul e uscat și mort, că n-are la
ce trăi, ca târâie în zadar o existență care nu-i place nici lui, nici altora. Nu cred nimic, nu sper
nimic și mi-e moralicește frig ca unui bătrân de 80 de ani. D-ta trăiești și eu sunt ucis - ce raport
poate fi între noi?
De aceea lasă amărăciunea de-o parte, bucură-te de-o viață care va fi frumoasă încă,
pentru ca ai devenit o femee demnă, pentru că astăzi ești ceea ce ar fi trebuit să fii totdeuna după
dispozițiile D-tale generoase și după spiritul de adevăr pe care-l ai. Părerea de rău de a-ți fi
cauzat D-tale dureri e singura părere de rău pe care-o am... Te rog iartă-mi-le cu atât mai mult cu
cât eu n-am nimic de iertat, cu atât mai mult cu cât de la Dta n-am văzut decât bine. Al D-tale
supus, Eminescu
Cea de-a treia grupă va lucra pe acest text și va primi următoarele cerințe:
1. Ce sentimente au cei doi protagoniști ai textului unul față de celălalt?
2. De ce poetul Eminescu se consideră un supus al iubitei?
3. Cum interpretați fraza „eu nu sunt făcut pentru nicio femee, nicio femee nu e făcută
pentru mine”?
4. Ce asemănări și deosebiri față de textul poetic observați?
5. Există în acest text un eu liric?
A patra grupă va analiza textul din punctul de vedere al limbajului și al stilului:
1. Care e rolul formulei de adresare „amica mea”?
2. Precizați sensurile cuvântului durere
3. Ce procedeu artistic se folosește în fraza „dta trăiești, eu sunt ucis”
4. Dați exemple de câteva figuri de stil și de câteva elemente cu sens denotativ.
5. Motivați de ce există, totuși, procedee stilistice în acest text.
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Pornind de la aceste seturi de întrebări, s-a aplicat demersul inductiv, fiindcă, pornind de la
exemplele respective, să se ajungă la demonstrarea apartenenței celor două tipuri de texte la
categoria ficționalului, respectiv a nonficționalului.
Primele două grupe, cele care au avut de interpretat textul poetic, au stabilit tema poeziei,
iubirea și natura. Iubirea și natura se află în relație de comuniune, fapt specific curentului romantic.
Fata este frumoasă și plină de viață, „roșie ca mărul”, „păr de aur”, în contrast cu tânărul
îndrăgostit, care pare rece, indiferent la ceea ce se întâmplă în jur „ca un stâlp eu stam în lună, dar,
totuși, contemplând frumusețea fetei „ce frumoasă, ce nebună/ E albastra-mi dulce floare”.
La nivel stilistic, există o mulțime de comparații: „ca un stâlp”, „roșie ca mărul”, inversiuni
„de aur părul”, „a soarelui căldură”, toate fiind legate de portretul iubitei, frumusețe feminină
absolută, dar și a tânărului, care nu poate percepe această frumusețe. Cuvântul „dulce” își schimbă
valoarea gramaticală, adjectiv/adverb, iar în structura „dulce floare” are valoare de superlativ,
încadrând iubita în rândul idealurilor de frumusețe feminină. Imaginile au un caracter sugestiv. O
imagine interesantă ar fi cea din versurile „stânca stă să se prăvale /În prăpastia măreață”. Ar sugera
peisajul paradisiac, dar și ideea unei așteptări a îmbrățișării, a unirii celor doi îndrăgostiți. În poezie
e prezent eul liric. Rolul eului liric (3) este luat, pe rând, de femeia și de bărbatul îndrăgostit.
Femeia și bărbatul reprezintă, de fapt, vocile lirice ale poemului. Nu putem spune, cum au tendința
unii copii (și cum, din păcate, mai apare, uneori, pe Internet ), „poetul și iubita lui ”, fiindcă nu e
vorba despre poet, ci despre un om îndrăgostit, alături de iubită. Eul liric este acea voce din spatele
textului care comunică sentimentele. Poate fi vocea autorului, dar și a îndrăgostitului, a celui care
meditează, este o voce lirică. Timpul întâlnirii celor doi îndrăgostiți este unul neprecizat, nici
identitatea lor nu este precizată. Din punct de vedere prozodic, versificația este de 7 cu 8 silabe, iar
rima, îmbrățișată.
Următoarele seturi de întrebări vizează al doilea text, scrisoarea de dragoste a lui Eminescu
pentru Veronica Micle. Corespondența dintre cei doi a fost reunită într-un volum sub titlul „Dulcea
mea doamnă, Eminul meu iubit”.3
Fiind vorba de o scrisoare, autorul se adresează iubitei cu apelativul Doamna mea, o formulă
ce amintește de vechile cântece ale trubadurilor medievali. El îi declară iubirea, considerându-se
totodată nevrednic de iubirea femeii. Este obiceiul vechilor trubaduri de a-și înălța iubita pe un
piedestal și de a se considera supușii ei. (vezi finalul, al dumitale supus, Eminescu). Între cei doi
îndrăgostiți există iubire, pasiune. Poetul crede că nicio femeie nu e făcută pentru el, fiindcă dragostea
la care visează este una specială, la care nu se poate ajunge, o dragoste izvorâtă din setea de ideal.
Femeia de lângă el e o doamnă care nu îl merită, de aceea el o roagă să nu-l mai iubească. De aici,
rezultă și câteva asemănări cu textul poetic: eul liric stă „ca un stâlp”, fiindcă știe că lui îi e deschis
doar universul cunoașterii, iar iubirea e un ideal de neatins. Iubita este un ideal, e frumoasă, nebună,
dulce, dar el nu poate fi fericit în lumea ei. Expresia „supus”, deși nu e prezentă în poezie, se poate
subînțelege, fiindcă jocul iubirii îl deschide femeia, iar bărbatul se poate considera un supus al ei. Ea
îl cheamă, îl ademenește, îi promite o lume frumoasă, numai pentru ei doi, lume pe care el o refuză.
Deosebirile dintre textul poetic și cel epistolar constau în faptul că în textul epistolar se precizează
clar cine sunt personajele: doi poeți dintr-o perioadă istorică bine definită, dimensiunea temporală și
spațială sunt bine conturate. Din punctul de vedere al limbajului, în al doilea fragment găsim mulți
termeni din câmpul lexical al durerii: suferință, amărăciune, jertfă , care exprimă existența unui suflet
chinuit de iubire. Expresia „șira spinării morale” este o metaforă pentru viață pe care poetul o duce și
de care nu e mulțumit. Iubita e demnă, e o doamnă care nu îl merită. Elevii pot să aleagă expresii cu
conotații multiple, să jongleze cu ele, fiindcă în asta stă frumusețea unei limbi. Există, desigur și
termeni cu sens propriu: „partea cea bună a vieții”, „ți-am cerut iertare”, „nu mă pot ierta”, prin care
poetul îndrăgostit își exprimă sentimentele. Citind această scrisoare, putem re-citi poezia studiată,
găsind sensuri noi, bogate. Urmează alte întrebări, după o re-lectură, de pildă:
CE S-AR FI ÎNTÂMPLAT DACĂ:
 Iubita nu ar fi plecat
3

Dulcea mea Doamnă, Eminul meu iubit, corespondență inedită
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Iubitul ar fi răspuns chemării ei
Cei doi s-ar fi căsătorit
Ea ar fi urmat calea cunoașterii
Se ajunge, astfel, la o multitudine de interpretări ale textului poetic, la o receptare critică a
acestuia, la crearea de întrebări și de opinii proprii.
După ce se efectuează această muncă pe text, elevii stabilesc concluziile, răspunzând la
întrebarea: unde încadrăm cele două texte, în câmpul ficțiunii sau al nonficțiunii.
După cele urmărite, primul text este ficțional, fiindcă prezintă în mod artistic tema iubirii.
Imaginile artistice sunt sugestive, metaforele, epitetele, comparațiile folosite prezintă două
universuri, al cunoașterii și al iubirii. Invitației fetei, eul liric nu-i răspunde decât vremelnic, el
rămânând în universul cunoașterii. Timpul și spațiul sunt neprecizate, iar limbajul este conotativ.
Cel de-al doilea text este nonficțional, timpul și spațiul sunt precizate, (Eminescu, Veronica Micle,
doamna lui, Bucureștiul), referentul este unul real. Din punctul de vedere al limbajului, există
anumite jocuri de limbaj,4 expresii cu sens conotativ, având în vedere că Eminescu și Veronica
Micle erau amândoi poeți, dar majoritatea expresiilor au sens denotativ. Faptul că este alcătuit după
toate regulile textului epistolar, putem încadra Scrisoarea în câmpul nonficționalului. Dacă vom
privi din punctul de vedere al limbajului, avem de a face cu un text de graniță, situat la limita dintre
ficțional și nonficțional. În ambele tipuri de text, elevii se pot juca și, prin joc, să descopere
pluralitatea sensurilor, conotația, denotația. De exemplu, cuvintele „minciuni”, „nebună”, „dulce”,
suferință”, „supus” vor fi puse în diverse contexte, pentru a demonstra caracterul denotativ sau
conotativ. Ex.
Un om nebun – DENOTATIV = și-a pierdut mințile
E nebun de frumoasă- CONOTATIV = uimitor de frumoasă
Mi-i spune minciuni = poveștile dragostei – CONOTATIV
Spune numai minciuni- DENOTATIV= starea de a fi mincinos
De asemenea, se pot realiza jocuri la nivelul expresiilor, cuvintele se pot asocia cu muzică
sau, de ce nu, cu un mic desen. Ca temă pentru acasă, se poate cere copiilor să compună ei o
scrisoare de dragoste. Aceste jocuri au rolul de a fixa raportul denotativ- conotativ, respectiv real –
ficțional. Jocurile didactice au rolul lor în formarea și educarea gustului pentru lectură. Adolescența
are problemele ei, gândurile ei și este important pentru elevi să dea o formă acestor gânduri. 5 În
timpul lecției, se pot face trimiteri la situați întâlnite în viață, tocmai pentru a demonstra actualitatea
poeziei eminesciene, a gândurilor exprimate în opera poetică și în corespondența sa.
Concluzii:
 Tema aleasă se poate utiliza în cadrul unei lecții de fixare, la capitolul Iubirea.
 Se urmărește raportul ficțional/nonficțional, explicarea acestuia, cu exemple, fiindcă elevii
trebuie să învețe ce înseamnă tipurile de text și să le interpreteze
 Elevii trebuie să învețe că, deși punctul de plecare a celor două tipuri de text este realitatea,
ea este prezentată în mod diferit. În poezie, tema iubirii este reflectată artistic, intervenind
factorul subiectivității, iar în textul nonficțional sunt prezentate situații reale de viață,
accentul punându-se pe obiectivitate.
 Jocurile de limbaj și semnificații au rolul de a atrage cititorul, de a-l face să „guste” textul și
de a-și forma opinii proprii. La vârsta întrebărilor, elevii trebuie să găsească răspunsuri și să
își argumenteze părerea.
Bibliografie:
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PLEDOARIE PENTRU UN PROFIL MODERN AL PROFESORULUI
DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
Profesor Mariana-Cătălina DIACONU
Școala Gimnazială ,,Dr. Bernády György” Tîrgu Mureș, județul Mureș
Pentru un profil al profesorului de română
Profesorul de limbă și literatură română ocupă, fără exagerare, un loc central în viața
elevului, el fiind acela care are nobila misiune de a trezi în sufletul și conștiința elevilor interesul și
pasiunea pentru studiul limbii române, actul de identitate al poporului român, dar și pentru literatura
română. Prin disciplina predată, profesorul de română este cel care poate să le inducă elevilor
valorile tradiționale ale educației legate de bine, adevăr și frumos. În vederea dobândirii acestora,
fiecare profesor are datoria de a depune eforturi pentru a răspunde provocărilor lumii contemporane
și ,,pentru a-și forma elevii cât mai frumos prin disciplina sa, dar și prin deschideri către alte
domenii ale cunoașterii și, mai ales, către viață.”5
A fi profesor depășește cu mult granițele unei simple meserii, căci, dincolo de exercitarea
profesiei, necesită mult har și abnegație. Rolul de model al profesorului este dovedit de
nenumăratele mărturii scrise, în pagini mai mult sau mai puțin literare. Dintotdeauna, profesorul a
fost asociat cu apostolul. Un portret de neuitat îl creionează dascălului istoricul Nicolae Iorga,
portret ce se potrivește tuturor profesorilor cu vocație. Savantul îi considera pe aceștia drept niște
intelectuali a căror preocupare primordială era ,,să știe carte”, iar ,,înaintea nimănui nu se ridică mai
respectuos pălăria decât înaintea profesorului care impune, în hăinuța lui ieftină, pentru ceea ce este
în comoara minții lui”.6 În aceeași dimensiune a omului dedicat, pasionat se înscrie și imaginea
dascălului din Domnu Trandafir de Mihail Sadoveanu: Ca dânsul poate au fost mai mulți. Și toți,
dragă prietine, când te gândești bine, au fost niște apostoli, care-au îndurat sărăcie și batjocură,
care au trecut printr-un vifor de nemulțămiri și rele, și care totuși au izbutit să-și îndeplinească cu
bine menirea.
Dacă ne-am raporta la atitudinile educative și la efectele lor probabile asupra personalității
umane, am descoperi în domnul Trandafir atitudinea caldă, democratică (când explica, ascultam toți
..., ceea ce conduce la dezvoltarea în copii a unor personalități cu firi deschise, serviabile, active,
sociabile, cu sentimentul siguranței: ne-a învățat să credem și în alte lucruri, în trecut și vrednicia
noastră ..., ne-a învățat multe de care aminte nu ne mai aducem, dar care au rămas în fundul
sufletului ca semințe bune ce au înflorit bogat mai târziu. La polul opus sunt evocați și dascălii cu
atitudini educative reci, autoritare, autocrate, ce formează niște copii reținuți, retrași, tăcuți, rigizi,
anxioși, închiși în sine. Astfel, pentru Barbu Ștefănescu Delavrancea, domnul Vucea din nuvela
omonimă este dascălul obosit, plictisit, batjocoritor, agresiv, corupt, cel care dezvoltă în elevii săi
trăsături pe măsură: După cum ne deprinsese să fim- lași, mincinoși, pârâtori, leneși- ne-ar fi fost
ușor să furăm ... Îl uram, și ura mea, de victimă nevinovată, n-avea nicio margine.
Pentru a-și îndeplini misiunea, profesorul de română trebuie să fie omul ,,vremurilor”,
capabil să se adapteze schimbărilor rapide ale societății, să facă față exploziei de cunoștințe
generate de dezvoltarea științei și tehnicii.
Pentru a vorbi despre un profesor modern trebuie să luăm în considerare două dimensiuni
fundamentale ale sale, nu opuse, ci complementare. Prima dimensiune, instrumental-normativă, este
cea a profesorului expert, focalizată pe reușită, pe obținerea performanței. Are la bază un sistem de
cunoștințe și competențe descriptibile în termeni de standarde profesionale. Cea de a doua
Florentina Sâmihăian, O didactică a limbii și literaturii române, Editura Art, București, 2014, p. 351
Nicolae Iorga, Pagini alese, vol. 2, Editura pentru Literatură, București, 1965, p. 72 apud Vistian Goia, Didactica
limbii și literaturii române pentru gimnaziu și liceu, Editura Dacia Educațional, Cluj-Napoca, 2002, p. 17
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dimensiune, subiectiv-expresivă, nestandardizabilă, este cea a profesorului reflexiv, care îi permite
cadrului didactic să înțeleagă mecanismele care conduc spre reușită, îl ajută să-și organizeze
activitatea într-o manieră creativă, în acord cu așteptările profesionale, dar și cu cele personale. A
înțelege presupune nu numai efortul de a căuta rațiunile ce stau la baza succesului, ci și identificarea
mijloacelor de îmbunătățire a demersului didactic prin transferul acțiunilor în alte situații de
învățare.
Reflexivitatea- componentă a procesului de profesionalizare
Conform Dicționarului explicativ al limbii române (2009), cuvântul ,,profesionist”
desemnează o persoană care lucrează într-un anumit domeniu de activitate pe baza unei pregătiri
corespunzătoare. Conform acestei accepțiuni, profesorul este, negreșit, un profesionist ce își
practică meseria având ca suport o pregătire de specialitate.
Conceptul de profesionalizare are în vedere, în linii generale, următoarele dimensiuni:
,,dimensiunea pregătirii universitare, dimensiunea expertizei, utilitatea socială, normele etice și
obținerea de venituri constante din practica domeniului. Acești parametri sunt mai degrabă abstracți,
pentru că ei nu iau în considerare aspectele relaționale și emoționale implicate de exercitarea
muncii. Ce înseamnă̆ să fii profesionist conform teoriei Noului Profesionalism? Înseamnă̆ să
achiziționezi un ansamblu de abilități pe baza unui training, abilități care să-ți permită să furnizezi
un serviciu util societății, potrivit unui contract și în acord cu procedurile de responsabilitate
colaborativ implementate și managerial asigurate.”7
Pedagogia modernă propune, studiază și dezvoltă noile seturi de competențe ce vizează
profesionalizarea în cariera didactică. Drept urmare, profesorul trebuie ,,să stăpânească metodologia
și conținuturile predării, să știe cum învață elevii și să construiască experiențe de învățare, să
cunoască strategii eficiente de management al grupurilor de elevi, să asigure succesul școlar, social,
civic și personal pentru toți elevii, să utilizeze tehnologiile moderne în predare și învățare, să
colaboreze cu familia și comunitatea, pentru realizarea unui mediu pozitiv de învățare, să fie
practicieni reflexivi. 8
Reflexivitatea este o componentă esențială a profesorului, care se manifestă pe tot parcursul
activității didactice. Odată început, ciclul reflexiv și evaluativ se repetă și are în vedere următoarele
aspecte: Ce fac? De ce fac? Cât de eficient este? Cum răspund elevii? Cum pot să fac să obțin
rezultate mai bune?. Decizia luată în urma reflecției poate duce la alegerea unei alte abordări a
procesului de predare-învățare-evaluare.
Reflexivitatea este un proces care se desfășoară atât ,,în acțiune”, în timpul predării, al
producerii învățării, cât și ,,după acțiune”, când analizezi și evaluezi calitatea actului de predareînvățare. Acest proces este ciclic, iterativ și conduce la o dezvoltare și o îmbunătățire continuă a
calității actului educațional. La nivel grafic s-ar putea reprezenta astfel:

Reflecția în
acțiune

Planificarea
activității

Reflecția
după acțiune

Roxana Ghiațău, Cooperarea-cerință a profesionalismului didactic actual, p.14, în Școala reflexivă. Revista
Asociației Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice, seria II, nr. 2, noiembrie 2007
8
Chiș, Vasile, Pedagogia contemporană- Pedagogia pentru competențe, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință,
2005, p. 36
7

32

Ceea ce face dintr-un profesor un bun ,,practician” se referă nu numai nivelul de cunoștințe,
ci și la capacitatea de a fi reflexiv, la abilitatea de a reflecta asupra a ce face, cum face, cum
adaptează sau cum dezvoltă o anumită relație cu elevii. Reflexivitatea cere onestitate, căci
profesorul este pus în situația de a observa atât cauzele care conduc către succes, cât și ariile care
trebuie îmbunătățite. Prin urmare, se conștientizează în permanență responsabilitatea cadrului
didactic pentru calitatea actului de predare-învățare.
Componenta reflexivă stă la baza unui proces de învățare activ, preferabil unuia pasiv. Sunt
mult mai multe șanse ca profesorii reflexivi să formeze elevi reflexivi, care analizează, evaluează și
își îmbunătățesc propria învățare. Aceste aptitudini sunt puncte cruciale în învățarea activă și în
formarea unor elevi independenți, capabili de a gândi critic. Reflecția conduce, cu siguranță, și la
dezvoltarea inteligenței emoționale, luând în considerare că o parte a reflecțiilor noastre sunt dictate
de propriile trăiri. Astfel, se întrevede o probabilitate mai mare de gestionare a emoțiilor și de luare
a unei decizii corecte. Tot printr-o abordare reflexivă, se pot conștientiza valorile personale, care ne
pot influența pozitiv sau negativ.
În sprijinul reflexivității vin anumite instrumente, pe care profesorul este dator să le
folosească pentru a-și îmbunătăți această latură: cursurile de formare, conferințele, cercurile
pedagogice, jurnalul de predare, grupurile de practică reflexivă, lecturile etc. Putem vorbi astfel
despre reflexivitate ca o sursă importantă de învățare și de perfecționare a practicilor profesionale.
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ÎNSINGURATUL – O PSEUDO AUTOBIOGRAFIE
Profesor Iulia LUCA
Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Tîrgu Mureș
Le solitaire (Însinguratul), scris în 1973, este singurul roman scris de Eugen Ionescu. Dacă
ar fi să încadrăm acest roman într-un anume gen literar, trebuie să spunem de la început că nu poate
fi înscris în ceea ce se cheamă „noul roman”, fiind mai degrabă un roman psihologic, legat oarecum
de existențialism, punctul de vedere fiind al acelui „eu” care procedează la o riguroasă introspecție,
la o analiză a propriei vieți. Astfel, povestirea începe cu naratorul care decide că la vârsta de 35 de
ani „e timpul să te retragi din cursă. Dacă ea există. Mă săturasem până peste cap de slujba mea [...]
Aș fi murit de plictis și de tristețe dacă n-aș fi obținut această moștenire”9. Romanul se constituie ca
o descriere retrospectivă realizată majoritar la timpul imperfect. Există în roman trei psihologii care
par să se suprapună și anume aceea a lui eu, aceea a lui eu care realizează retrospectiva și aceea a
lui Ionescu, toate trei foarte greu de distins.
Compoziția romanului este foarte liberă, capitolele nefiind indicate și acțiunea schimbânduse în funcție de reflecțiile însinguratului, realizate într-un mod dezordonat, ca un adevărat flux al
conștiinței pe care „eu” încearcă să-l structureze. De-a lungul povestirii aflăm că personajul, fără
nume dealtfel, este cuprins încet-încet de plictiseală și de un rău interior, deși el este eliberat de
orice grijă financiară datorită unei moșteniri pe care o primește în urma decesului unui unchi bogat
din America. De ce atunci această plictiseală și acest rău interior care fac ca personajul să nu se
simtă liber? Aceasta pentru că el s-a născut sub o anumită apăsare și pentru că este înclinat la o
introspecție care îl îndeamnă să își pună întrebări asupra sensului pe care ar trebui să îl dea vieții
sale, și mai ales întrebări asupra a ceea ce înseamnă libertate. Starea aceasta de insatisfacție se
exprimă în reflecții asupra vieții cotidiene, asupra locului omului în univers și asupra sensului vieții.
Cu cât povestirea avansează, cu atât aceste întrebări devin mai obsedante și mai apăsătoare, iar
personajul trage concluzia că este nefericit tocmai datorită faptului că filozofează prea mult și
renunță să aibă dorințe, singura lui dorință și refugiu rămânând alcoolul care îl eliberează de toate
întrebările referitoare la lumea înconjurătoare și la ceilalți. El consideră că universul, lumea nu sunt
pentru el și pentru orice ființă umană decât un fel de mare închisoare: „Universul mi se părea un fel
de cușcă mare, sau mai curând un fel de închisoare mare, iar orizontul, făcut din ziduri dincolo de
care exista altceva, dar ce?”10.
Resimțim singurătatea naratorului, angoasa care apare și crește și care îl acaparează până la
a-i provoca o stare de greață dar, în fața acestei angoase provocată de infinit și de viață, față de acest
rău existențial există ceva și mai rău, după părerea personajului: plictiseala: „Neplăcerea de a trăi și
plictiseala, în ciuda voinței mele, în ciuda filozofiei mele simple și rudimentare, plictiseala și
neplăcerea puseseră stăpânire pe mine, pătrunseseră în propria-mi ființă împotriva mea, în ciuda
mea, cu tot blindajul de refuz al gândirii”11. Personajul duce o existență mașinală alcătuită din acte
care ne duc cu gândul la o marionetă: în fiecare zi merge să mănânce în același mic restaurant, la
aceeași masă și la aceleași ore și privind oamenii care trec. O întâlnește pe Yvonne, fără să se
implice prea mult în relație, iar aceasta se va muta împreună cu el dar, ca un blestem, personajul are
nostalgia trecutului, a acelui trecut în care mai lucra încă și despre care crede că nu a fost chiar atât
de rău, astfel încât ajunge să-l regrete. Este interesantă discuția pe care o are cu André, un student la
filosofie căruia personajul îi povestește viața și îndoielile sale. André îi explică faptul că această
angoasă metafizică trebuie îngrijită și pune un diagnostic acestei stări, numind-o nevroză
obsesională. Naratorul nu încetează să-și pună întrebări asupra esenței înseși a lucrurilor și, încetîncet, cade în depresie. Starea sa de confort menajer, de mulțumire durează puțin, pentru că Yvonne
Eugen Ionescu, Însinguratul, traducere de Rodica Chiriacescu, Editura Albatros, București, 1990, p. 5.
Eugen Ionescu, op.cit.,18.
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decide să-l părăsească, spunându-i că este diferit de ea și de ceilalți, nu pentru că el este nebun, ci
pentru că are aerul unui nebun. Astfel, însinguratul se trezește din nou singur. Izolarea totală a
personajului se adâncește odată cu izbucnirea revoluției în stradă, revoluție despre care nu știm dacă
este reală sau doar imaginată de către personaj. Din acest moment, el renunță să mai iasă,
baricadându-se în apartamentul său, izolându-se de toți, izolare car îi va permite să încerce, să
experimenteze experiențe cosmice despre care vom vorbi în acest capitol.
Vom analiza în continuare temele pe care le considerăm mai importante în roman, și anume
singurătatea și așteptarea, timpul, experiența luminii și misticismul. După cum însuși titlul
romanului o sugerează, acesta tratează mai întâi tema singurătății, o singurătate pe care eu o
încearcă și aceasta este de ordin social, presupunând că subiectul este lipsit de prezența celuilalt,
fapt care duce la izolarea totală a personajului. Este ușor de remarcat că detașarea de ceilalți se
realizează treptat, însinguratul ajungând să fie cuprins de frică și chiar de „greață” la vederea
oamenilor pe stradă :„Prezența lor m-a jenat întotdeauna. Există un fel de perete despărțitor între ei
și mine”12. Existența poate deveni insuportabilă atunci când avem nevoie de ceilalți dar și când ne e
teamă de ei și din cauza acestei frici fugim de ei până la însingurare, până la izolare.
Un prim pas spre izolarea eului este renunțarea la slujba care îl menținea totuși în contact cu
ceilalți. El decide să se retragă într-un apartament din suburbia Parisului, trăind dintr-o rentă
asigurată de moștenirea primită de la un unchi. Această stare de inactivitate duce puțin câte puțin la
o izolare de ceilalți și devine insuportabilă pentru anturajul său: „Un sentiment de profund regret ma cuprins. Avusesem fericirea lângă mine. Încă o dată o ratasem. Destinul vrea să mă ajute și
providența îmi trimite îngerii ei pe care eu îi îndepărtez sau nu-i observ” 13 . Neînțeles de către
ceilalți, personajul își impune o izolare spirituală care este însingurarea în reculegere care, până la
un loc, este indispensabilă echilibrului fiecăruia dintre noi. Tocmai acest fel de însingurare o caută
personajul când încearcă să se îndrepte spre o stare de spirit care este altceva decât izolarea fizică.
„Eu” rămâne un mare neînțeles, ceilalți considerându-l cel puțin un ciudat, așa ca Yvonne,
bunăoară, care consideră că el este diferit de ceilalți, într-un fel anormal: „Mi-a fost greu să mă
hotărăsc. Dar tu ești prea...prea așa cum ești. Credeam că alături de mine boala ta se va vindeca.
- Ce boală? Îmi arătă capul cu degetele”14.
Eul este un neînțeles de către ceilalți și dă mai degrabă impresia unui bolnav decât pe aceea
a unui gânditor. Aceasta poate pentru că ideile pe care el le avansează referitoare la muncă au în
vedere o muncă ce nu se poate efectua în comun și este o problemă de neabordat de către rațiune. El
are în vedere o muncă individuală, o muncă solitară și de aceea este izolat de către ceilalți. Această
idee este dealtfel exploatată în majoritatea producțiilor literare ale lui Ionescu, în care căutarea
fericirii, a autenticității și a sincerității trebuie făcută individual și nu în grup: „C’est dans notre
solitude fondamentale que nous nous retrouvons et plus je suis seul, plus je suis en communion avec
les autres, alors que dans l’organisation sociale qui est organisation des fonctions, l’homme ne se
réduit qu’à sa fonction aliénante”15. De îndată ce personajul începe să se închidă în apartamentul
său, asistăm la o evoluție în activitatea sa de prospecție interioară. Închis în cameră, căutarea sa
urmează să devină o lungă așteptare. Răspunsurile la căutările sale pot veni pe calea luminii, o temă
importantă exploatată de Ionescu.
Timpul este o temă majoră a romanului, deoarece personajul se raportează îndeosebi la
secvența trecutului pe care îl rememorează și care îi provoacă sentimentul culpabilității față de
mama sa care își ratase viața de două ori: „prima dată din cauza tatălui meu, a doua oară pentru că
nu fusesem la înălțimea așteptărilor ei și n-o ajutasem, nu putusem s-o fac să-și răscumpere viața”16.
Segmentul prezentului este gol de semnificații, întrucât personajul s-a instalat în autoizolare, nefiind
12
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capabil să trăiască clipa care trece și care nu face decât să devină trecut. Conștiința sa din prezent
este permanent întoarsă spre trecut, ceea ce face ca trecutul să fie transformat în prezent. De aici
vine dificultatea eului de a distinge cele două axe temporale, de aici derivă îndoielile sale privind
realitatea existenței. Să ne amintim momentul când Yvonne îl părăsește, când el se întreabă dacă
ceea ce tocmai a trăit a fost adevărat sau imaginar. Cea de-a treia axă a timpului, viitorul, reprezintă
pentru personaj doar trista perspectivă a morții văzută fie ca sfârșit, fie încărcată de valențele unui
nou început. Remarcăm de-a lungul romanului că există o accelerare a timpului, evenimentele fiind
tot mai puține odată cu baricadarea personajului în camera sa la adăpost de lumea exterioară. Cele
trei aspecte ale timpului, prezent, trecut și viitor se confundă într-unul singur, în prezent, timpul
pierzându-și linearitatea, devenind aproape punctualitate. În această stare de indiferență față de
lume, remarcăm că viața îi scapă oricărei temporalități, însinguratul ducând o viață a-temporală,
încercând în zadar să găsească un indiciu relativ zilelor, lunilor si chiar anilor care trec: „Timpul
trecuse. Trecuseră luni. Poate ani”17.
Tema luminii și a iluminării este un leitmotiv în opera ionesciană (orașul luminii în
Scaunele, regatul luminii în Setea și Foamea) și romanul Însinguratul nu face excepție. În Entre la
vie et le rêve. Entretiens avec Claude Bonnefoy, Ionescu explică de unde vine această experiență a
luminii care i-a schimbat total viața. Căutarea mistică se găsește în centrul operei sale, iar Ionescu a
fost toată viața ispitit de această experiență: „J’avais environ dix-sept ou dix-huit ans. J’étais dans
une ville de province. C’était en juin, vers midi. Je me promenais dans une des rues de cette ville
très tranquille. Tout d’un coup j’ai eu l’impression que le monde à la fois s’éloignait et se
rapprochait; ou plutôt que le monde s’est éloigné de moi, que j’étais dans un autre monde, plus
mien que l’autre, infiniment plus lumineux [...]”18. Ionescu împrumută această căutare spirituală
câtorva din personajele sale, iar în romanul de față, personajul observă conștient sau nu această
realitate metafizică, experimentând o lume paralelă, o lume care se îndepărtează: „În fund o
lumină mai puternică decât lumina zilei. Această lumină s-a apropiat, a invadat totul.[...] Lumina
era foarte puternică, dar nu mă jena la ochi. [...] Ceva din această lumină care mă pătrunsese a
rămas” 19 . Așadar, experiența luminii evocată în Însinguratul este asemănătoare experienței
biografice: „C’est la raison pour laquelle j’ai écrit Le Soitaire [...] qui est-ou a voulu êtrel’expression de mon angoisse et de ma réalité existentielle”20.
Lumina reprezintă dorința de libertate sau o senzație de împlinire pentru personajul
romanului. A merge spre lumină înseamnă a scăpa de tenebre și de moarte. Contemplând cerul,
personajul se simte invadat de fericire, aceasta însemnând un fel de căutare prin intermediul bolții
cerești. El nu cunoaște motivul acestei fericiri, dar este sigur de entuziasmul pe care îl trăiește, de
emoția puternică ce pune stăpânire pe el. Eul se abandonează întru totul acestei armonii pe care o
formează împreună cu cerul albastru, cu minunatele momente care îi permit, fie și preț de clipe
fulgurante să scape de angoasele sale, de temerile sale, de plictiselile sale. Astfel, contemplarea
cerului devine pentru el o preocupare esențială care îi procură o stare de bine necunoscută până
atunci: „Într-o dimineață, așteptând amiaza și privind cerul albastru pe deasupra acoperișurilor, așa
cu făceam adesea, am văzut apărând o fantă, o mică fisură, care se întindea fără zgomot, de la un
capăt la altul al boltei azurii. Fanta era luminoasă, de o luminozitate mai puternică decât lumina
zilei, cum să zic, un albastru mai albastru decât albastrul cerului”21. Aici eul trăiește experiența
extazului care țâșnete la apariția luminii, o lumină atrăgătoare, cu un caracter mai degrabă mistic
17
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care îl umple de fericire pe protagonist. Observăm că spre sfârșitul romanului însinguratul se vede
luat de o forță care îl duce spre infinit, fapt pe care îl așteptase încă de la închiderea sa și izolarea în
apartament. Avem impresia că lumea devine inconsistentă, că totul dispare în favoarea unui
sentiment de împlinire, că o lumină orbitoare dă naștere unui fel de miracol și că personajul este
singurul care privește această imagine extatică. El însuși fiind doar un punct în imensitate, reușește
să realizeze un fel de comunicare cu universul sau mai degrabă să formeze cu acesta un tot: „ A fost
ca o vibrație în pereții și acoperișurile care mă înconjurau, ca niște vibrații luminoase într-o lumină
strălucitoare. Pereții și acoperișurile păreau să se disloce, contururile deveniră vagi. Își pierduseră
densitatea, deveniseră, mi se părea, de o fragilitate extremă.[...] În fața ochilor mei, până la orizont,
se întindea deșertul, imens sub cerul luminos, sub soarele arzător. Nu mai exista decât nisip sclipind
în lumină. Camera mea părea suspendată, tăcută, un punct în imensitate”22.
În aceste scurte clipe de halucinație sau de grație, personajul, culcat în patul său, își
contemplă dulapul din cameră și în timp ce încearcă o senzație de ușurare și vioiciune, deodată îi
apare o a doua viziune care pune stăpânire pe el: „ ...întins pe patul meu priveam dulapul cu cele
două uși batante, așezat pe peretele din fund. Ușile batante s-au deschis. Păreau două porți mari. Nam mai văzut nici hainele nici lenjeria. Numai zidul gol. Zidul dispăru la rândul lui. Cele două
batante, deschise larg, se transformară în două coloane aurite susținând un fronton, foarte înalt. În
locul peretelui, incert, prindeau contur, imagini. Deveniră foarte luminoase. Apăru un arbore cu o
coroană de flori și frunze. Apoi un altul, un altul, mai mulți. O alee largă. În fund, o lumină mai
puternică decât lumina zilei”23. Citind descrierea celei de-a doua viziuni, putem surprinde afirmarea
unei spiritualități, deoarece totul dispare odată cu apariția acestei lumini mistice care e pe cale să
transforme dulapul într-un adevărat templu. Personajul se situează aici în afara timpului și încearcă
experiența extatică a admirației drumurilor care îl duc spre un loc paradisiac în care domnește
sentimentul nesfârșitului. Și iarăși lumina este mai puternică decât lumina zilei însoțitoare a acestor
momente de euforie. Apare și simbolul scării care reprezintă aspirația, dorința de zbor pe care
Ionescu a încercat-o toată viața sa, dar un zbor care este de fapt o plutire ce joacă rolul de legătură
între pământ și cer. Am putea afirma că personajul se situează aproape de un fel de divinitate care
se întrupează în camera sa. Această descoperire îl proiectează într-o lume cu adevărat sacră care îl
eliberează de universul său mărunt, apăsător și încărcat de angoase.
Eugen Ionescu ne mărturisește în volumul Antidotes24 că pe la 18 ani a simțit acut nevoia de
a-l găsi pe Dumnezeu și s-a dus la un călugăr de pe muntele Athos încercând să găsească un răspuns
la întrebarea dacă are sau nu credință. Această întrebare, deși ni se pare oarecum absurdă, ne
deschide o cale de interpretare a contradicțiilor și îndoielilor care îl individualizează puternic pe
autor, iar din opera sa răzbat întrebări tulburătoare, un strigăt de disperare față de condiția umană.
Ne este greu să înțelegem cum un spirit revoltat care neagă, așa cum am văzut în eseurile și
cronicile scrise în limba română, și contestă valori ale literaturii române, este totuși și un spirit
religios. Această „dimensiune religioasă”25 există încă din scrierile românești, începând cu volumul
Nu și cu cronicile și paginile de jurnal scrise în limba română, dominate de două teme de natură
religioasă și anume tema zădărniciei lumii și tema apocalipsei. Mai târziu, în scrierile în limba
franceză, cu precădere în jurnalele sale, temele dominante, cea a luminii și a revelației, sunt legate
direct de ideea biblică. Aceste teme revin în romanul Însinguratul și, așa cum am văzut, și în
piesele sale. Mărturia lui Emil Cioran despre omul religios Eugen Ionescu, într-o convorbire cu
Benjamin Ivary, nu face decât să accentueze încă odată ideea că acesta a fost atras, totdeauna, de
religie: „în centrul scrierilor sale este angoasa; e mai religios ca mine [...] la Ionesco se simte
totdeauna în fundal o credință profundă”26.
După cum tot autorul însuși ne spune în același volum Antidotes, romanul Însinguratul are
la bază povestea unui călugăr budist care a reușit, grație unei iluminări, să găsească cheia enigmei
22
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vieții și a universului. Această disciplină budistă este în perfect acord cu noțiunea de mirare
originală pe care Ionescu o utilizează adesea în opera sa, asociind-o cu o lumină quasi-mistică. În
convorbirile cu Claude Bonnefoy, el afirmă: „J’écris du théâtre pour exprimer ce sentiment
d’étonnement, de stupéfaction […]quelque chose qui sort des catégories de la logique et de la
sociologie”27. Însinguratul pare a fi și el în căutarea unui paradis pierdut, iar acest paradis poate fi
asimilat imaginii grădinii din viziunea finală din roman, dar și imaginii copilăriei. Dacă studiem cu
atenție ultima viziune din Însinguratul, vom constata că aceasta poate fi asociată cu imaginea
biblică a Paradisului, imaginea grădinii luminoase evocând Paradisul originar. Oare întoarcerea
personajului în grădină, după ce a cules câteva flori și a traversat deșertul, nu înseamnă, de fapt,
reîntoarcerea lui în Paradis pentru a deveni nemuritor, încrezător și fericit? Nicăieri în roman
divinitatea nu este personalizată, iar actul religios, dacă acesta există, nu e rugăciune, ci mai
degrabă concentrare, meditație și contemplație, iar aici, însinguratul corespunde idealului budist
care presupune retragerea din viața activă, în meditație și reculegere.
Această lumină care apare în viziunile personajului romanului nu este o lumină oarecare, ea este o
lumină sacră, lucru confirmat de Ionescu într-un interviu acordat lui Jacques Mauclair:
„Kamyabi: On a beaucoup parlé de la lumière dans votre théâtre. La lumière, pour vous, c’est la
lumière sacrée, Dieu. C’est la clarté, l’espérance.
Ionescu :Oui, c’est la lumière sacrée, la lumière qui vient de Dieu. J’ai eu une expérience que j’ai
racontée, un jour, dans mes livres. Un jour, je me promenais un matin en été, vers onze heures ou
midi. J’ai vu une lumière plus forte que la lumière ordinaire, face à laquelle lui-même le soleil
palissait”28.
Ne întrebăm dacă această lumină care dă o senzație de plenitudine nu este oare Dumnezeu
sau ideea de Dumnezeu. Chiar dacă personajul nu urcă scara, pare că realizează ascensiunea spre
Providență prin intermediul acestei viziuni miraculoase. Sufletul său pare a-și fi regăsit liniștea pe
care nu o găsise până atunci. De altfel, Ionescu însuși a încercat tot timpul să stabilească o
comunicare cu Providența care, doar ea, putea să-i dea un răspuns la întrebările metafizice care îl
bântuiau de la vârsta de 4 ani și chiar el mărturisește în Prezent trecut Trecut prezent că: „je n’ai
pas tout a fait coupé les ponts avec Dieu”29. Putem afirma, așadar, că ceea ce însinguratul caută este
tocmai lumina lui Iisus, lumina care reprezintă viața, iar pentru el paradisul nu face parte din această
lume materială, paradisul este, de fapt, o stare sufletească și nu un loc geografic, iar căutarea acestui
paradis nu înseamnă căutarea unui anume loc pe pământ, ci înseamnă căutarea unui sentiment
special pe care îl încercăm în fața măreției lumii. Însinguratul lui Ionescu parcurge, așadar, un
itinerar precum în ritualurile de inițiere care se va termina prin atingerea spiritualității reprezentată
de lumină. Este trecerea de la întuneric la lumină, de la o iluminare inițiatică la o iluminare
interioară, intimă, psihică, chiar mistică, spre o realitate supremă.
O altă interpretare pe care o putem da acestor experiențe extatice cu lumina este că acestea
sunt amintiri ale locului paradisiac concretizat în ferma de la Chapelle-Anthenaise din regiunea
Mayenne, la vreo 15 kilometri de orașul Laval, loc în care Ionescu și-a petrecut cele mai fericite zile
ale copilăriei sale. Acolo a trăit pentru prima dată sentimentul plenitudinii pe care îl va căuta toată
viața: „ A la Chapelle-Anthenaise, le temps n’exitait pas.[…] Vivre était grace, joie de vivre. Une
plenitude, une symbolistation, si je puis dire,du paradis. Ce lieu est toujours pour moi comme
l’image d’un paradis perdu”30. Acest paradis pierdut pe care Ionescu îl regretă nu poate fi decât
27
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copilăria sa. Iluminarea pe care o vedem în Însinguratul și în piesa Ce formidable bordel este
experiența pe care cu adevărat a trăit-o autorul la Chapelle-Anthenaise, iar învierea acestui paradis
al copilăriei în opera ionesciană rezidă tocmai în această senzație euforică care pare să aline durerea
existenței, așa cum se întâmplă în viziunile însinguratului închis în camera sa. „Eu”, precum
dramaturgul, regretă perioada copilăriei inocente, în care timpul pare că nu există iar întoarcerea la
aceasta face ca răul existențial să dispară sau, cel puțin, să se atenueze. De altfel, lumina și
copilăria sunt două teme esențiale în operele de ficțiune și în jurnalele ionesciene, ambele
îndreptându-se, după cum spune și Eugen Simion, spre „simbolul salvării”31, locul în care omul
însingurat și obosit de întrebările existențiale își poate regăsi liniștea.
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STUDIU DE SPECIALITATE ASUPRA CREATIVITĂȚII ȘI
IMPACTUL EI ÎN DEMERSUL PEDAGOGIC
Profesor NAGY Noémi Rozália
Școala Gimnazială Voivodeni, județul Mureș
Într-o accepțiune largă, creativitatea constituie un proces de însușiri și aptitudini psihice
care, în condiții favorabile, generează produse noi și de valoare pentru societate. Cu cât se oferă mai
mult posibilitatea copilului de a fi spontan și independent, cu atât cresc șansele ca acesta să devină o
persoană creativă.
Potrivit unei definiții, creativitatea implică o serie de elemente constitutive:
1. Creativitatea este influențată în mare măsură de acțiunile noastre voluntare. Cei mai
mulți dintre noi sunt lipsiți de creativitate, pentru că nu și-au propus niciodată în mod serios să
devină creativi. Există în același timp și o variație a creativității pe vârste: ea este maximă în jurul
vârstei de 6-9 ani, la școlarii mici, coborând apoi constant și atingând un prim minim în jurul vârstei
de 30 de ani, pentru a crește din nou pe la 40 de ani și a atinge un nou minim în jurul a 50 de ani,
după care crește din nou încetul cu încetul, odată cu apropierea de senectute (poate tocmai de aceea
le place nepoților să asculte poveștile bunicilor și tind să se plictisească la poveștile anoste încropite
de tinerii lor tați).
2. Pentru a fi cu adevărat o creație originală, valoroasă, lucrul imaginat trebuie nu numai
realizat în practică, dar și să funcționeze în mod satisfăcător.
Această originalitate se manifestă în diferite grade de noutate. Un școlar care izbutește să
soluționeze, prin efort propriu, o problemă grea de matematică, dovedește oarecare creativitate. Dar
ea nu se poate compara cu cea manifestată de un savant creator al unei teorii noi, recunoscute ca
atare pe plan mondial.
Factorii care influențează creativitatea
Psihologii Guilford și Lowenfeld cercetând independent unul de altul creația științifică și
artistică, au constatat următorii factori de creativitate :
a. sensibilitatea față de probleme cât și față de atitudinile și sentimentele altora;
b. fluența (fluiditatea sau asociativitatea gândirii);
c. flexibilitatea (capacitatea de adaptare a individului la situații noi, de a acționa
adecvat la schimbări, de a da o mare varietate de răspunsuri);
d. originalitatea;
e. aptitudinea de a redefini, de a restructura, de a transforma, facultatea de a schimba
funcția unui obiect pentru a-l face util într-o formă nouă, aptitudinea de a ne servi corect
de gândire, pentru a găsi lucrurilor valențe noi în vederea unor noi întrebuințări;
f. capacitatea analitică, capacitatea de a abstractiza;
g. aptitudinea de a sintetiza (capacitatea de a combina mai multe componente pentru
a le da o nouă semnificație);
Procesele imaginației
Întrucât influențează performanțele obținute în mai multe profesii, imaginația constituie o
aptitudine importantă din punct de vedere creativ. Ea are la bază anumite predispoziții ereditare,
mai mult sau mai puțin dezvoltate. Dezvoltarea ei presupune multă muncă, mult exercițiu. Un
celebru aforism susține că geniul constă în 99% transpirație și 1% inspirație. Dacă considerăm
adevărat acest aforism, nu trebuie să neglijăm rolul motivației și voinței ca factori ai creativității.
Cel puțin ca factori ce condiționează munca susținută, atât de necesară pentru a ajunge la rezultate.
Ca urmare a acestui lucru, cunoștințele dobândite prin muncă au un rol esențial. Experiența poate fi
directă – când observăm direct fenomenele sau discutăm cu specialiști în domeniu, ori indirectă,
obținută prin lectură, sau audierea de lecții. În ambele situații, varietatea informațiilor este destul de
importantă. Școala poate contribui din plin la dezvoltarea creativității.
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Etapele procesului de creație
În viziunea lui Andrei Cosmovici semnificative sunt patru etape: preparația, incubația,
inspirația și verificarea.
a. preparația sau munca pregătitoare este faza inițială a oricărui act de creație. Este
necesară o pregătire conștientă, adeseori intensă și de lungă durată, în care se strânge materialul
cerut de alcătuirea unei opere, se schițează o ipoteză ori un proiect general.
Primul aspect al pregătirii pentru rezolvarea unei probleme îl constituie motivația. În cele
mai multe domenii succesul depinde de motivație. Lipsa de motivație în rezolvarea problemelor
creatoare are serioase consecințe. Subiecții care manifestă o motivație creatoare sau care sunt
antrenați să o manifeste sunt capabili să-și susțină impulsul creator de-a lungul unei căutări
îndelungate.
b. incubația este perioada de frământări, de căutări a soluției. Ea este puternic saturată din
punct de vedere afectiv, fiind trăită ca o așteptare plină de neliniști, de speranțe.
c. inspirația sau iluminarea este momentul apariției ideii noi, când procesul creator ajunge
la punctul culminant. Este momentul fericit când apare soluția sau, în artă, când opera este văzută
integral. Ea reprezintă începutul muncii de execuție, de întruchipare a ideii în formă concretă.
d. verificarea sau revizuirea este stadiul final al actului creator, când rezultatul este
confruntat cu realitatea. Se realizează atât în mintea creatorului, cât și în afară, printre colegii lui.
Nu orice produs al inspirației rezistă în această confruntare și, de aceea, ciclul creator trebuie reluat.
Este necesară pentru a elimina eventuale erori sau lacune. Artistul își revizuiește creația, face
retușuri; sunt cazuri când mari părți sunt rescrise de mai multe ori (cum făcea Lev Tolstoi sau M.
Eminescu).
Dezvoltarea creativității în sistemul de învățământ se bazează pe conduita creativă a
educatorului și atitudinea pozitivă față de creativitatea elevilor.
Rolul dascălului este să aprobe răspunsurile care exprimă adevărul, să încurajeze pe cele
care se apropie de adevăr, să-i stimuleze pe timizi și pe cei reținuți, să atragă atenția
superficialității, îndemnând la mai mult efort, să încurajeze spontaneitatea.
Stimularea creativității se poate realiza prin utilizarea metodelor activ –participative,
promovând astfel învățarea interactivă. Un cadru didactic care dorește să stimuleze creativitatea
elevilor trebuie să fie:
1.un sfătuitor- care își ajută elevii în rezolvarea problemelor, îi motivează și își prezintă
propriul punct de vedere
2.un animator- care inițiază metode și le explică elevilor, pregătește materialele didactice și
prezintă scopurile învățării
3.un observator și un ascultător- care observă elevii în timpul activității și îi poate aprecia
corect
4. un participant la învățare- care nu are impresia că este perfect și învață toată viața
5.un partener- care poate modifica scenariul lecției, dacă clasa o cere.
Factorii inhibitori ai creativității - Uneori, pot să apară o serie de astfel de factori care
pun piedici în calea dezvoltării creativității la copil, precum și în ceea ce privește manifestarea ei pe
diferite planuri. Factorii de blocaj ai creativității pot fi grupați în două categorii:
a)
factori de natură cognitivă sau intelectuală;
b)
factori de natură non-cognitivă.
În prima categorie includem seturile habituale și rigiditatea funcțională. Seturile habituale
sunt cunoștințe, deprinderi, abilități și strategii bine fixate, pe care individul tinde să le folosească în
orice situație nouă. Rigiditatea funcțională constă în tendința individului de a utiliza anumite date,
anumite strategii de rezolvare sau anumite obiecte numai în situații și scopuri precise. Prevenirea și
înlăturarea celor doi factori de blocaj ai creativității se face, de regulă, prin redefinirea periodică a
unor concepte, idei, obiecte sau fenomene și prin folosirea lor într-o producție convergentă.
În cea de a doua categorie de factori includem un număr mare de situații și acțiuni și
atitudini ale adulților și, îndeosebi, ale educatorilor. Pentru exemplificare, enumerăm câteva dintre
ele: orientarea exclusivă a elevilor asupra succesului, în sensul atingerii permanente a unor
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performanțe maxime, orientarea elevilor după colegii de aceeași vârstă, fenomen ce duce la
conformism, interdicția de a pune întrebări și de a explora mediul înconjurător.
Capacitatea creatoare comportă, în primul rând, trăsături de personalitate înnăscute,
susceptibile de dezvoltare prin educație. Unii elevi au inteligențe sterile neproductive, le lipsește
fantezia, curiozitatea, interesul pentru cunoaștere, aptitudinile, și sunt rigizi în gândire.
Profesorul poate ajuta elevul ca să depășească blocajele subiective numai cunoscând nivelul
de dezvoltare intelectuală al fiecăruia, pentru a folosi metode adecvate, care să permită
individualizarea învățământului, astfel încât fiecare elev să-și dezvolte la maximum capacitățile și
aptitudinile creatoare.
Manualele alternative propun modalități diferite de abordare a curriculumului. Unele sunt
sub nivelul calitativ al manualului unic anterior, altele nu respectă programa, altele conțin un nivel
de solicitări inferior posibilităților vârstei și cerințelor programei, altele sunt supraîncărcate. Rolul
profesorului creator este să selecteze, să esențializeze, să completeze, să adapteze manualul la
obiectivele, la nivelul clasei, la resursele concrete ale învățării.
Conformismul unor dascăli constă în situarea de la început pe o poziție incompatibilă cu
spiritul inovator. Relațiile de comunicare profesor-elev care blochează creativitatea sunt relațiile
unidirecționale. Educatorul este singura persoană care vorbește, el neavând preocuparea de a obține
informații din partea elevului. În ceea ce privește relațiile de conducere și dirijare a procesului
educațional, unii educatori stabilesc relații autocratice. Ei pun accent pe dirijare și ordine, pe
supunerea necondiționată din partea elevilor, pe receptarea pasivă a cunoștințelor, pe memorarea
acestora. Acest tip de relații, pe lângă faptul că blochează inițiativa și creativitatea elevilor, duce și
la dezvoltarea unor sentimente negative față de învățătură.
Alt tip de relații pe care îl stabilesc unii profesori cu elevii sunt relațiile liberale sau
îngăduitoare. Acest tip de relații stimulează inițiativa și munca independentă, dar nu stimulează
creativitatea elevilor, fiindcă, activitatea școlară se desfășoară spontan, negându-se orice formă de
orientare a învățării din partea dascălului.
Profesorul care promovează relații pedagogice-democratice, conduce activitatea didactică
apelând la metode activ-participative prin care stimulează participarea elevilor, le sporește inițiativa
și spiritul de răspundere, încurajează spontaneitatea și creativitatea elevilor.
Reușind educarea capacităților creative, profesorul are surpriza de a constata mai multe
cunoștințe la verificare, decât la predare. Elevul a adăugat ceva inedit și a asimilat informațiile și
instrumentele intelectuale de așa manieră încât poate genera el noi informații. Întreținerea unei
relații profesor-elev, care să nu exagereze nici prin autoritarism și nici prin lejeritate, capătă valențe
superioare în forma învățământului pe grupe și este dificil de practicat în condițiile clasei tratate
frontal.
În concluzie, o parte din creativitatea școlarului rezidă din creativitatea cadrului didactic
care vede necesară modificarea modului de gândire și a stilului de lucru din clasă. Creativitatea nu
poate fi limitată la factorii intelectuali, gândirea divergentă sau imaginația creatoare. Mulți
cercetători consideră factorii neintelectuali, precum motivația și atitudinile creative ca fiind cel
puțin la fel de importante ca imaginația creatoare și gândirea divergentă.
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1. Cerghit, Ioan, Metode de învățământ, Ed. Polirom,Iași, 2006;
2. Moraru ,Ion,Psihologia creativității,Ed. Victor,București,1997;
3. Moraru, Ion,Creativitatea socială, Ed. Politică, București,1981;
4. Roco, Mihaela,Creativitatea și inteligența emoțională, Ed. Polirom, Iași,2001;
5. Stoica, Ana,Creativitatea elevilor,E.D.P.,București,1983.

42

IMPERATIVE ACTUALE ALE EDUCAȚIEI- POLIVALENȚĂ ȘI FLEXIBILITATE
Profesor Magdalena-Cornelia ȘTEFAN
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Călărași, județul Călărași
A devenit o adevărată axiomă ideea că școala trebuie să fie mereu gata de schimbare- în
sensul de „evoluție”-, racordându-se mereu la nevoile societății și ale indivizilor pe care, în fond, îi
slujește. Este evident, dacă privim în jur, că a apus epoca în care școala și profesorul erau simpli
distribuitori de informații: școala de azi este chemată să ofere fiecărui subiect al educației o
consistentă pregătire științifică, dar și oportunități de a se descoperi pe sine, de a-și evalua și
optimiza potențialul.
În acest sens se desfășoară de ani buni procesul educativ în școala românească: aptitudinile
elevilor pentru un domeniu sau altul (științific, artistic, sportiv etc.) sunt puse în valoare prin
orientarea lor școlară (pe diverse filiere și profiluri: matematică-informatică, științele naturii, arte
sau filologie), prin participarea lor la olimpiade și concursuri diverse, dar și prin multitudinea de
activități extracurriculare care sunt propuse de fiecare unitate de învățământ în parte. Consider că
adevărata provocare a profesorului de azi este să accepte faptul că, deși aparțin prin opțiunile lor de
moment unui grup (alegerea unei filiere/ a unui profil, respectiv înscrierea într-o echipă de proiect),
elevii se diferențiază net unul de celălalt, chiar dacă sunt colegi sau coechipieri; suntem obișnuiți să
le observăm și, eventual, să le valorificăm pe cele mai evidente (mediul din care provin și în care
sunt educați, caracteristici psihologice din zona temperamentului sau chiar din zona moștenirii
genetice), dar ar trebui luate în calcul mai frecvent și alte elemente care interesează în mod esențial
procesul didactic: tipul de inteligență și stilul de învățare.
Opinia specialiștilor este că fiecare dintre noi are o anumită capacitate sau, mai bine-zis
„manieră specială” de a învăța, practic, „funcționarea eficientă” a fiecăruia dintre noi depinde de
modalitățile senzoriale implicate în procesarea informațiilor. Deși există numeroase și variate
clasificări ale stilurilor de învățare, cea mai frecvent întâlnită în literatura de specialitate distinge,
după modalitatea senzorială implicată, trei stiluri de învățare de bază: vizual, auditiv, tactilkinestezic. Deosebirile dintre aceste „trasee cognitive” particulare sunt fascinante; de exemplu, s-a
demonstrat faptul că aceia care au un stil de învățare vizual își amintesc 75% din ceea ce citesc sau
văd. Se pare că acest tipar cognitiv este înnăscut, deși există voci în literatura de specialitate care
afirmă că stilul de învățare nu este, însă, un „dat” pe viață, ci, este o „structură flexibilă”. Unii
oameni au un stil de învățare cert, unic sau predominat, alții au o combinație de mai multe stiluri.
Prin urmare, fiecare individ are stilul său unic de învățare, cu puncte tari și puncte slabe. Indiferent
de categoria căreia îi aparține un individ, esențial rămâne următorul fapt: nu se poate spune că
există stil de învățare bun sau rău, iar succesul vine din varietatea stilurilor de învățare.
În ceea ce privește teoria existenței inteligențelor multiple (inteligența lingvistică, muzicală,
logico-matematică, spațială, kinestezică, naturalistă, interpersonală și intrapersonală) pe cât de
fascinantă ne pare, pe atât de mare este provocarea pe care ea o lansează: dintr-o dată, suntem siliți
să conștientizăm eterogenitatea grupurilor (de elevi) cu care interacționăm, dar și imposibilitatea
menținerii atât de comodei iluzii că strategia pe care ne-am ales-o este eficientă...în egală măsură
...pentru fiecare dintre învățăcei !
De mai mult timp se vorbește despre stilurile de învățare și despre inteligențele multiple,
dar simpla cunoaștere teoretică a diferențelor dintre subiecții procesului educativ ne pare mai puțin
importantă decât provocarea de a identifica, imagina și populariza strategiile didactice adecvate
fiecărui stil de învățare sau de a sugera materialele didactice care ar putea fi eficiente.
Acest nou imperativ al educației e mai mult decât o modă, mai mult decât o excentricitate: miza este
uriașă întrucât impactul acestor factori asupra calității vieții școlarului și asupra evoluției sale
viitoare este enorm. Spre exemplu, Centrul Național de Statistică pentru Educație din SUA a
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constatat că peste 68% din copii nu citesc la nivelul cerut și au note mici. Această stare de fapt (cu
multiple consecințe nu numai asupra performanțelor lor școlare de moment, ci și asupra evoluției
lor ulterioare: lipsa abilităților de bază, afectarea vieții lor de familie, abandon școlar, stimă de sine
scăzută) are drept cauză nu- așa cum ne-am putea aștepta- numai o lipsă de motivație din partea
elevilor, ci mai ales o condiționare biologică: nu au dezvoltate abilitățile vizuale (câmpul vizual), iar
școlile care nu testează copiii nu sunt capabile să înțeleagă care sunt nevoile acestora și nici să
acționeze în consecință.
Asemenea statistici subliniază rolul deosebit pe care îl au cadrele didactice, menirea lor
esențială fiind aceea de a-i învăța pe elevi...mai ales cum să învețe; devine evident faptul că
dinamica actului didactic trebuie să fie în mod necesar și permanent adaptată nevoilor școlarilor
(între care situăm și stilului de învățare / tipul de inteligență identificat), intereselor acestora,
calităților personale sau aspirațiilor lor. În opinia specialiștilor, reușita noastră ca profesori depinde
în mare măsură de ceea ce ei numesc „secretele abordării stilului personal de învățare” al fiecărui
elev. Aceasta este o abordare corectă a învățării în prezent; revelația lui Gardner cu privire la aceste
diferențe esențiale dintre indivizi nu trebuie redusă la o simplă constatare, ea fiind uneori calea cea
mai potrivită către reușita actului didactic. Chiar dacă în anumite situații ne-am „descurcat”
mergând pe traseele metodice bătătorite (și garantate prin arma irefutabilă a tradiției), chiar dacă nu
întotdeauna beneficiile stilului de învățare ies în evidență de la prima experiență de acest tip, este
vital pentru profesori să folosească o varietate de metode pentru „a înzestra” elevii cu strategii de
dezvoltare adaptate fiecărui stil de învățare identificat. În fond, între predare și învățare există o
relație de interdependență (predarea fiind una din condițiile de bază ale învățării), cele două
activități trasând traseul evolutiv din care elevul iese cu o experiență intelectuală, personală și
socială esențială.
Pe de altă parte, așa cum fiecare elev are un stil personal de învățare, și cadrele didactice au
diferite stiluri de predare, prin „stil de predare” denumind un tip de „personalizare” a modalităților
de acțiune ale cadrului didactic în situațiile specifice de lucru cu elevii. Este importantă
conștientizarea stilurilor de predare, care asemenea stilurilor de învățare au un caracter unic,
personal, au o anumită trăsătură dominantă. Specialiștii apreciază că stilul de predare se dezvoltă în
timp, are un anumit ritm și presupune o serie de procese/ operațiuni (selecție, prezentare, receptare,
aplicare, reflecție, abilități, conștientizare, dezvoltare de soluții etc).
Provocarea sistemului educațional este reprezentată în prezent de obținerea unei armonizări,
practic a unei adaptări a stilurilor de predare la stilurile de învățare ale elevilor cu care
interacționăm: aceasta ar fi o dovadă a flexibilității și o condiție / garanție a eficienței intervențiilor
profesorilor. Tocmai de aceea, necesitatea dezvoltării profesionale continue trebuie să fie un
obiectiv pentru fiecare cadru didactic, iar capacitatea acestuia de adaptare, de imaginare și
implementare a unor strategii didactice diversificate ar trebuie să devină o „a doua natură” a
profesorului. În fond, trebuie să recunoaștem că nu este nici insurmontabil, nici ciudat să folosim
stiluri diferite de abordare ale aceluiași conținut conceptual sau să optăm pentru sarcini diferite de
învățare la discipline diferite sau chiar în cadrul aceleiași discipline.
În căutarea traseelor didactice optime pentru atingerea acestor deziderate ale educației
contemporane, am încercat să conturez un parcurs – un proiect- didactic pe care l-am intitulat
„Învăț mai bine în felul meu”, al cărui grup țintă a avut în prim-plan colectivul de elevi cărora leam fost și dirigintă (între anii 2012-2016); am considerat, însă, că beneficiile acestui demers vor
afecta în mod pozitiv pe cei mai mulți (dacă nu toți) elevii de gimnaziu care vor învăța în anii
următori în unitatea de învățământ în care predau (beneficiari ai materialelor didactice speciale
realizate de-a lungul desfășurării proiectului), dar și alte cadre didactice: colegii care predau limba
și literatura română (aprox. 5 persoane), precum și ceilalți profesori care predau la colectivul de
elevi implicat (aprox. 10 persoane). Diagnoza a fost relevantă pentru realizarea obiectivelor
proiectului: elevii care aparțin grupului țintă sunt școlari care trec din ciclul primar în cel
gimnazial; ei sunt astfel nevoiți să parcurgă o experiență nouă, o etapă importantă a evoluției lor
intelectuale: acomodarea cu o altă manieră de realizare a procesului de predare- învățare, precum și
accesarea unor discipline / arii curriculare noi. Succesul lor școlar depinde în mare măsură de
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descoperirea „dozajului” individual al tipurilor de inteligență (cf. Gardner) în vederea utilizării
optime a potențialului personal și a înlăturării eficiente a barierelor de înțelegere. Nevoile acestui
grup ar fi, prin urmare, multiple: descoperirea acelor tipuri de înțelegere / autocunoaștere,
descoperirea unor „tehnici de studiu” prin care elevii să-și asigure un nivel optim al procesului de
învățare, realizarea unui parcurs școlar caracterizat prin progres continuu și finalizat cu o orientare
școlară și profesională optimă.
Dincolo de aceste deziderate –pe care orice dascăl de vocație le acceptă fără rezervetrebuie să recunoaștem cu sinceritate că ritmul alert al predării, impus în mare parte de cantitateauneori exagerată- de noțiuni ce trebuie transmise elevilor, împiedică adesea cadrele didactice să
realizeze o abordare personalizată a subiecților educației. Proiectul de față și-a propus
radiografierea atentă a fiecărui individ din care se compune grupul țintă, pregătirea lui pentru o
abordare personalizată a relației sale cu școala, cu disciplinele din toate ariile curriculare, cu ceilalți
actori implicați în actul educației. În același timp, se dovedește a fi extrem de necesară elaborarea
unui pachet de metode și materiale didactice menite să asigure transferul optim al conținutului
procesului educativ către beneficiarii săi; obiectivele specifice ale proiectului exprimă clar aceste
idealuri, dar sunt urmărite și alte elemente care-i afectează pe termen lung: aprecierea unicității
fiecărui individ, creșterea stimei de sine și stimularea dezvoltării sale complexe și armonioase,
dezvoltarea abilităților complexe de comunicare ale fiecărui individ (verbală, paraverbală și
nonverbală ).
Se adaugă și alte deziderate, cum ar fi stimularea interesului pentru abordarea complexă
( inter - și transdisciplinară) a unor teme, demers care ar putea conduce la o rafinare a gustului
estetic și la stimularea interesului elevilor pentru lectură (deopotrivă lectura pentru documentare și
lectura de plăcere). Având în vedere vârsta școlarilor implicați în proiect și provocările celor patru
ani, am apreciat că între obiectivele acestui demers ar trebui să includem și explorarea resurselor
personale care influențează planificarea carierei.
În ceea ce privește cadrele didactice, membrii catedrei de limba și literatura română au
beneficiat de o diversificare a bazei materiale a cabinetului de română – prin crearea unor materiale
didactice diverse, potrivite pentru fiecare dintre toate stilurile de învățare; acesta este un aspect
deficitar al activității noastre didactice, extrem de cunoscut fiind faptul că editurile care produc
materiale școlare sunt destul de puțin interesate de îmbogățirea și eficientizarea reală a paletei de
produse, iar elaborarea lor de către fiecare cadru didactic în parte este adesea dificilă și costisitoare
(în timp și în bani). În același timp, prin participarea la diverse activități din cadrul proiectului, ei
au putut beneficia de un permanent schimb de experiență, fapt benefic în condițiile în care
perfecționarea profesională e o nevoie continuă, prea puțin satisfăcută în cadrul sistemului actual de
învățământ. Colectivul de profesori ai clasei implicate au fost ajutați în demersul lor didactic de
faptul că elevii își cunosc stilul de învățare, atuurile și punctele slabe, astfel încât, indiferent de
materie, elevii să obțină cele mai bune rezultate cu putință.
Activitățile au fost organizate în patru mini-proiecte, corespunzătoare particularităților
fiecărui stadiu din evoluția elevilor mei, precum și intereselor corespunzătoare etapei de viață
respective. Primul pas a fost, în mod firesc, orientat către descoperirea de sine, totul vizând nu atât
un simplu exercițiu de psihologie, cât mai ales asigurarea unei funcționări și a unei adaptări optime
la mediul social a fiecăruia dintre subiecți. Astfel, această etapă a proiectului – numită „Oglinda
fermecată” a debutat prin aplicarea unor teste și chestionare -elaborate de către specialiști- în
vederea descoperirii stilurilor de învățare și a tipurilor de inteligență pentru fiecare dintre elevi.
Demersul autodescoperirii a continuat firesc prin detalierile necesare: fiecare activitate desfășurată a
permis detalierea elementelor care definesc fiecare tip de inteligență: de exemplu, „A gândi în
forme și culori”-descrierea elementelor ce definesc inteligența vizuală, „Coduri, tipare, ecuații” –
inteligența logică, „Mesajul ascuns al gestului”- descrierea elementelor ce definesc inteligența
corporală sau „Lumea dinlăuntrul meu...”, respectiv „Lumea din afară” – pentru descrierea
inteligenței personale/ a naturii.
S-a dorit, evident, o descoperire/ evidențiere (avantajoasă deopotrivă pentru elev și pentru
profesorii săi) a punctelor tari, dar și a vulnerabilităților, precum și a felului în care profesorul,
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respectiv elevul trebuie să găsească-în condițiile specifice descrise- cea mai eficientă formă de
interacțiune didactică. Toate aceste obiective au fost implicite în prima etapă de implementare, dar
eficiența demersului a caracterizat mai ales etapa secundă a proiectului, desfășurată în anul școlar
următor sub genericul – mobilizator și pozitiv!- „Inteligent...în felul meu”. Țintele noastre au
fost explicite: explorarea eficientă a potențialului individului pentru obținerea unor performanțe
școlare superioare, dar și creșterea stimei de sine și stimularea dezvoltării sale complexe și
armonioase. Proiectarea activităților corespunzătoare acestei „porțiuni” de traseu, precum și
resursele avute în vedere (volume din biblioteca liceului, materiale audio, video, costume, recuzită,
materiale documentare, foi, flipchart, culori, plastilină, instrumente muzicale, CD- player, teste
psihologice, fotografii, planșe, plante) au contribuit cu succes și la dezvoltarea abilităților complexe
de comunicare ale fiecărui individ ( verbală, paraverbală și nonverbală). Câteva exemple ar putea fi
sugestive: „Gramatica și ortografia ...pentru muzicieni” (dezbatere și exerciții vizând optimizarea
prestației lingvistice a celor cu inteligență muzical-ritmică ; ,, Micul detectiv- cititor”(cerc de
lectură – cărți polițiste și mistere- destinat cu precădere celor cu inteligență logico- matematică;
„Desenȃnd pe marginea filei” (concurs pe tema ilustrării grafice originale a unui text literar,
adresat mai ales celor cu inteligență vizuală) sau spectacolul de pantomimă transformat într-un
adevărat ghid de comunicare nonverbală.
Un alt deziderat al educației actuale, tradus adesea prin termeni precum
„interdisciplinaritate” sau „transdisciplinaritate” corespunde idealului educațional urmărit de toți
cei implicați în acest proiect. Cum cea mai mare parte a elevilor nu aveau –conform rezultatelor la
testele de specialitate- un singur tip de inteligență, ci combinații interesante, punțile între diverse
tipuri de raportare la lume și la cunoaștere erau deja trasate; au urmat, evident, alte propuneri, alte
combinații, menite să rafineze sensibilitatea elevilor, să le stimuleze interesului pentru lectură
(beletristică, dar și literatură științifică), precum și să permită o abordare diversificată și inedită a
unor teme. S-au realizat în acest context proiecte
interdisciplinare: literatura românăcinematografie- istorie (despre Ștefan cel Mare), literatura română- geografie („Mitologia între
știință și mister”) sau atelierul interdisciplinar de literatura română și matematică („Poezia
formelor geometrice pure”), atelier centrat pe creația lui Ion Barbu- Dan Barbilian.
O etapă esențială a proiectului mi s-a părut a fi aceea corespunzătoare clasei a VIII-a,
moment de mare importanță în care elevii au avut ocazia- dar și complicata responsabilitate- de a
face cel dintâi pas pe un traseu profesional. Alegerea unui parcurs școlar pentru ciclul liceal (filieră,
profil) potrivit tipului de inteligență al fiecăruia dintre elevii mei mi s-a părut o provocare pe care
trebuia s-o accept. Am început, firește, prin aplicarea unor chestionare de interese concepute de
psihologi în scopul orientării școlare și profesionale optime. Apoi, așezându-ne „Între oglinzi
paralele: viața și cartea”, am inițiat o serie de întâlniri cu specialiști în diverse domenii, cu oameni
cu profesii de care elevii erau interesați sau care li se potriveau felului lor de a fi. Toate aceste
discuții din viața reală au fost precedate de o serie de lecturi ale unor texte (beletristice, publicistice,
memorialistice, studii statistice etc.) care prezentau aceleași meserii/ vocații. Obiectivul vizat era,
evident, explorarea resurselor personale care influențează planificarea carierei.
Astfel, profesia de biolog sau aceea de geograf s-au văzut și în lumina personajelor lui Jules
Verne, volumul al treilea din „La Medeleni” de Ionel Teodoreanu ne-a apropiat de lumea avocaților,
iar calitățile necesare la modul ideal unui teolog s-au desprins și din lectura unor texte aparținând
lui Ioan Slavici sau Gala Galaction.
Rezultatele anticipate ale proiectului „Învăț mai bine în felul meu” au fost, în cea mai
mare parte, atinse; cu mici excepții, elevii implicați în activitățile desfășurate au înregistrat progrese
școlare măsurabile, dar, mai ales, au avut ocazia de a afla lucruri interesante despre sine: cum sunt,
ce știu să facă cel mai bine și -foarte important !- cum să ajungă să facă...ceea ce până atunci li se
păruse dificil sau chiar imposibil.
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INTEGRATING READING WITH SPEAKING SKILLS
Profesor Hermina Maria IACOV
Colegiul Național „Unirea” Tîrgu Mureș, județul Mureș
Abstract: Capacitatea de a citi mult și variat, va face elevul să obțină un vocabular bogat care să îi permită să fie
precis și articulat. Cunoașterea modului în care noile cuvinte se conectează la alte cuvinte poate fi realizată prin citire.
„Cu cât veți citi mai mult, cu atât veți crește mai mult expunerea dvs. la un vocabular, care de obicei nu intră în limba
vorbită” (Cunningham, A. E., and Stanovich, K. E, What Reading does for the Mind, American Educator, 1998). O
gamă largă de cuvinte va ajuta elevii să-și dezvolte abilitățile de vorbire, ceea ce ne conduce la concluzia că, fără
vocabular, nu se poate conversa.
Pentru dobândirea vocabularului necesar conversației, elevii trebuie să fie inițiați în lectură, prin cursurile de
lectură. Pentru aceasta, un profesor nu are nevoie doar de un student atent și supus, ci de un student motivat. Elevii au
nevoie de motivație pentru citit așa cum au nevoie de motivație pentru ascultat, scris si vorbit; aceasta se poate
dobândi în clasă prin alegerea unor activități motivante.

“Where there is little reading there will be little language learning. ... the student who wants
to learn English will have to read himself into a knowledge of it unless he can move into an English
environment”1
Without reading it is very difficult to learn a language. Reading is a good way of
comprehension. A student who is a good reader will be able to understand and make connections, to
recognize and use structures of a written text. As highlighted by Bright and McGregor I also believe
that reading is "the most pleasant route to command of the language" because only in and with the
help of texts " the student is most likely to find words used memorably with force and point." 2 This
being said we can see that reading is a key factor in language learning as well as in communication.
In a reading process six component skills have been suggested. Among these knowledge
fields' vocabulary and structural knowledge which are acquired through reading, influence learner’s
speaking achievement:
1) Automatic recognition skills
2) Vocabulary and structural knowledge
3) Formal discourse structure knowledge
4) Content/world background knowledge
5) Synthesis and evaluation skills/strategies
6) Meta-cognitive knowledge and skills monitoring (Grabe, 1991, p.379)3.
How do these component skills contribute to speaking skills? Anne Lazaraton (2001,
4
p.104) suggests that oral communication is based on four dimensions or competences: grammatical
competence (phonology, vocabulary, word and sentence formation...); sociolinguistic competence
(rules for interaction, social meanings); discourse competence (cohesion and how sentences are
linked together) and strategic competence (compensatory strategies to use in difficult strategies).
Vocabulary knowledge and grammar are two essential factors of foreign language learning,
and they both influence learner’s speaking performance. Since the advent of the communicative
approach to learning teaching, the definition of grammar in foreign language teaching, has taken on
broader dimensions. In traditional language teaching, grammar referred mainly to rules, syntax and
prescriptive rules on correct forms. Functional or communicative grammar is concerned with
1

Bright, J A and McGregor, G P, Teaching English as a Second Language, Longman Group Ltd, London (1973), p52
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accuracy of form but also correct and appropriate use. Therefore, more recent approaches to
language teaching suggest that in grammar lessons we place an emphasis on the language function,
that is, what the learners will use the language item for. For example, "making a polite request" is a
language function. An elementary student can use this function by using the imperative and
"please" ("Please, give me that book!"), an intermediate student can use it with the help of "Can/
Could...?"("Could you give me that book, please?"), the advanced student can be thought a more
formal register by using a different form ("Would you mind giving me that book, please?")
Krashen is on the opinion that a learner should be encouraged to reading because it is a great
factor in foreign language improvement and believes that learners who are able to read a lot are also
good at writing and have a good vocabulary and grammar knowledge. When reading a learner can
become aware of the structure of a sentence and this will enable them to build their own sentences
during conversations. "Reading may contribute significantly to competence in a second language.
There is good reason, in fact, to hypothesize that reading makes a contribution to overall
competence, to all four skills."5
Being able to read a lot will make a student acquire a broad vocabulary range that will allow
him to be precise and articulate. The knowledge of how the new words connect to other words can
be realized through reading. “The more reading you will do, the more you will increase your
exposure to vocabulary that doesn’t usually make its way into the spoken language” 6. A wide range
of vocabulary will help learners develop their speaking skills which lead us to that conclusion that
without vocabulary one cannot converse.
Acquiring the vocabulary needed to converse, a student needs to be introduced to reading
through the reading classes. For this a teacher does not need only an attentive and submissive
student but a motivated one.
The reading lesson should be motivating by exposing the students to the so called "real
English". The "real English" can be "authentic texts" such as an article from a newspaper or a
magazine, an extract from a novel a text which was not originally written to be used for teaching
purposes. Although such texts have many advantages they can also have disadvantages: they can be
time consuming for a teacher to prepare (writing the appropriate questions, cutting the text into
pieces for the students to reorganize it, etc.), they can date quickly and the level of complexity,
especially regarding the vocabulary, can make such texts difficult to process for lower level
students.
Teachers can also use texts that have been written for the purpose of teaching mostly
because such texts meet the needs of all students regardless the level and therefore allow for easier
processing and understanding.
Some texts can be modified but based on authentic texts in order to be easily used with the
target students' level.
No matter the source of text used, it should be an interesting and motivating one as well as
challenging for the students giving them a good chance to learn new vocabulary while recycling the
old one.
Students should be reassured that there is no need for understanding each and every word
from the text, because it is unlikely for this to happen in real life situations, but to understand the
text as a whole.
Students should be thought how to develop a set of reading strategies in order to adjust their
reading behaviour to deal with a variety of situations. Such strategies are: the reason for reading
(the reader reads for a reason), the skim reading or the gist reading (the reader is trying to get a
general impression of the text as fast as possible), the scan reading (the reader is searching for a
particular word or piece of information) and intensive reading (the reader needs a detailed
understanding of the text).
5
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Learners need to develop similarly flexible reading skills, in other words, they need to be
able to read quickly to understand the gist of a text, or to find some very specific information, and
they also need to be able to read for a more detailed understanding.
As I have mentioned before, students need a motivation for reading just like they need it for
listening, writing and speaking, and this can be achieved in the classroom by setting meaningful
tasks. Setting questions is a way of focusing learners on the most important parts of the text and
therefore helping them to understand it. The students also need to have a chance to think of what
they already know about the subject because this may help them with decoding it.
Some sample of integrated reading and speaking activities7:
 role play
 debates
 changing the beginning or the ending of the text
 summarize
 guessing from context
 predicting from the title or from pictures
Bibliografie:
1. Bright, J A and McGregor, G P, Teaching English as a Second Language, Longman Group
Ltd, London (1973)
2. Bright, J A and McGregor, G P, Teaching English as a Second Language, Theory and
Techniques for the Secondary Stage, Longman, London (1970)
3. Grabe, W., Current developments in second language reading research. TESOL Quarterly,
1991, http://dx.doi.org/10.2307/3586977
4. Lazaraton, A. Teaching Oral Skills. In M. Celce-Murcia (Ed.), Teaching English as a second
foreign language. Boston: Heinle and Heinle, 2001
5. Krashen, Stephen D. and Tracy D. Terrell. 1983. The natural approach: Language
acquisition in the classroom. Hayward, CA: Alemany Press
6. Cunningham, A. E., and Stanovich, K. E, What Reading does for the Mind, American
Educator, 1998

51

FORMAREA COMPETENȚELOR TRANSVERSALE PRIN COMPETIȚIILE ȘCOLARE:
„TREASURE HUNT – VÂNĂTOAREA DE COMORI” ȘI
„F.A.S.T. – FAST ANSWERS STUDENTS TOURNAMENT”
Profesor Gabriela ȘANDRU
Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Tîrgu Mureș, județul Mureș

Trăim într-o societate globalizată caracterizată print-o dinamică accelerată a schimbărilor
structurale cu „izbucniri tehnologice” ce ridică în permanență noi sarcini, cărora educația trebuie să
le facă față. Se impune așadar introducerea unor noi tipuri de educație axată pe formarea de
competențe care să asigure o bună integrare socială a viitorilor adulți. Este resimțită, mai mult ca
oricând, nevoia de a asista învățarea prin intermediul tehnologiei informatice și de a orienta
demersul didactic spre formarea de competențe-cheie, așa cum au fost ele stabilite de către Comisia
Europeană prin Cadrul european de referință al competențelor cheie pentru învățarea pe tot
parcursul vieții.
Cele opt domenii ale Competențelor cheie sunt:
1. Comunicarea în limba maternă
2. Comunicare în limbi străine
3. Competențe matematice și competențe de bază în științe și tehnologie
4. Competențe digitale
5. Competențe pentru „a învăța să înveți”
6. Competențe sociale și civice
7. Spirit de inițiativă și antreprenoriat
8. Sensibilizare culturală și exprimare artistică
Formarea acestor competențe nu este un atribut singular al educației de tip formal, derulată
în școală, ci și o caracteristică importantă a educației de tip informal și non-formal, derulată prin
activități extrașcolare și extracurriculare, în afara spațiului limitat al școlii.
Concursurile școlare propun o educație de tip informal și non-formal și formează
competențe cheie prin strategiile complementare de instruire pe care le postulează. Prin participarea
la concursurile școlare elevul este provocat la nivel motivațional, emoțional și profesional.
Rezultatele obținute la concursurile școlare sporesc motivația spre învățare și stima de sine a
elevilor și le certifică competențele și abilitățile dobândite prin educația de tip formal, formând noi
competențe și abilități. Pregătirea pentru concurs presupune perseverență, răbdare și responsabilitate
și implică o disciplină a muncii: a învăța cum să îți gestionezi timpul liber, a prioritiza sarcinile de
lucru și a face față efortului susținut. Pe de altă parte, chiar dacă rezultatele obținute nu sunt pe
măsura așteptărilor, concursurile școlare oferă elevilor șansa de a învăța să accepte eșecul și îi
responsabilizează privind propria învățare. Elevii învață să accepte consecințele propriilor decizii.
Propun spre exemplificare două concursuri la limba engleză pe care le coordonez.
„Treasure Hunt - Vânătoarea de comori” este inclus în Calendarul Activităților Educative
Județene Mureș 2016 la poziția 5 și se adresează elevilor ciclului gimnazial (clasele V-VII), scopul
acestuia fiind dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză și a spiritului de inițiativă,
precum și formarea de competențe transversale, prin activități de team building, de valorificare a
aptitudinilor regizorale/ actoricești, de stimulare a creativității și a stimei de sine, de formare a unor
atitudini și comportamente pozitive, de promovare a educației artistice și interculturale.
Ideea concursului Treasure Hunt a apărut ca urmare a necesității de a oferi elevilor claselor
gimnaziale un alt fel de concurs de limba engleză care, pe lângă evaluarea competențelor de limbă,
să permită dezvoltarea capacității creatoare și formarea de competențe transversale.
Concursul, aflat în prezent la ediția a IV-a, a angrenat la ediția din 2016 un număr de 40 de
cadre didactice și 128 de elevi din 16 unități de învățământ din județ. Fiecare unitate de învățământ
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s-a putut înscrie în concurs cu un echipaj mixt, formate din 8 elevi ai claselor V-VII.
Concursul Treasure Hunt a debutat cu o etapă preliminară de testare a competențelor de
limba engleză printr-o probă scrisă, cu itemi obiectivi și semi-obiectivi. Punctajul maxim la fiecare
nivel a fost de 100 de puncte. Punctajul echipajului înscris în concurs a constat în suma punctajelor
realizate de fiecare membru al echipajului în parte. După centralizarea rezultatelor, s-a realizat
ierarhia echipajelor. Primele 10 echipaje în ordine descrescătoare s-au calificat în etapa finală a
concursului, cea de creativitate și de „vânătoare propriu-zisă de comori”. Elevii fiecărui echipaj au
fost legați unul de celălalt cu bandă adezivă la nivelul gleznelor de către elevi voluntari ai școlii
gazdă (Tudor Mateys). Căpitanul echipajului a primit apoi plicul cu primul indiciu - o poezie rimată
în limba engleză care îi trimitea la un al doilea indiciu și așa mai departe, indiciul final ducând la
descoperirea „comorii” - instrucțiunile privind realizarea unui joc de rol pe o anumită temă.
Echipele au avut la dispoziție 30 minute pentru a concepe și a exersa jocul de rol, pe care l-au
prezentat apoi unui juriu format din profesori de limba engleză care nu au avut elevi înscriși în
concurs. Pentru stabilirea punctajului probei orale, s-a realizat media aritmetică a punctajelor
acordate de fiecare membru al juriului în parte pentru fiecare echipaj. Punctajul obținut la proba de
creativitate din etapa finală a concursului s-a adăugat punctajului obținut la proba scrisă pentru a
stabili ierarhia finală și a selecta câștigătorii.
Toți elevii participanți la etapa finală au fost recompensați pentru efortul lor cu diplome și
mici premii, câștigând în plus prieteni noi, stimă de sine, dezvoltându-și competențele de
comunicare în limba engleză și abilitățile de muncă în echipă, toate acestea presărate cu foarte
multă distracție. În urma sondărilor efectuate de voluntarii școlii în rândul participanților a reieșit
faptul că elevii s-au simțit minunat, activitățile le-au făcut o plăcere deosebită, motivându-i totodată
în învățarea limbii engleze pentru a putea participa la edițiile viitoare. Activitățile de team-building
din cadrul vânătorii propriu-zise au contribuit la dezvoltarea inteligenței interpersonale și la
cooperarea între elevi, formând competențe sociale, iar jocul de rol a contribuit la sensibilizarea
culturală și exprimarea artistică a elevilor. Elevii voluntari ai școlii și-au exersat nu doar
competențele inter-personale dar și pe cele de inițiativă și antreprenoriat, responsabilizându-se cu
multă seriozitate pentru promovarea concursului, pentru atragerea de sponsori și derularea
concursului în condiții optime și de siguranță.
Imagini ale activității pot fi vizualizate online (pe blogurile școlii, pe pagina de Facebook a
școlii, pe blogurile cercului pedagogic și al concursului):
 https://www.facebook.com/scoala20/
 https://cercpedagogic.wordpress.com/dina-activitatile-noastre/
 https://tudor20extrascolare.wordpress.com/
 https://tudor20treasurehunt.wordpress.com/
Dacă „Treasure Hunt” este deja consacrat, „F.A.S.T. English – Fast Answers Students
Tournament in English” este un concurs aflat la prima ediție, inovativ, adresat elevilor claselor VVIII care studiază limba engleză în învățământul preuniversitar din județul Mureș.
Concursul „F.A.S.T. English” s-a derulat pe pagina de Facebook a concursului
http://www.facebook.com/fastenglishtournament/, și a presupus valorificarea competențelor de
limbă engleză și a competențelor digitale precum și dobândirea / dezvoltarea unor competențe
social-civice și transversale. În vederea participării la concurs, s-au încheiat Acorduri de Parteneriat
cu unitățile de învățământ iar elevii au fost înscriși de profesorul pregătitor (pentru elevii sub 13 ani
s-a cerut acordul scris al părinților în vederea utilizării paginii de Facebook a concursului). În
perioada ianuarie - martie s-a derulat etapa preliminară a concursului. Participanții au accesat
pagina de Facebook a concursului pentru a răspunde provocărilor săptămânale de tip „Quiz
Challenge”, obținând astfel puncte bonus și dezvoltându-și competențele digitale, social-civice și
transversale.
Etapa finală a concursului, derulată pe 25 martie 2017, a valorificat cunoștințele de limbă
engleză ale elevilor dar și viteza de reacție a concurenților, așa cum reiese și din acronimul utilizat
în denumirea concursului („fast” = rapid). Elevii au avut la dipoziție între 10-20 secunde pentru a
rezolva sarcinile de lucru - exerciții de gramatică, vocabular și comunicare - postate pe pagina
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concursului din 10 în 10 secunde. Testarea s-a bazat pe itemi de tip obiectiv: exerciții cu alegere
duală / multiplă, completare de spații lacunare, transformări, corectare de erori, răspuns la întrebări,
etc. Competiția fost extrem de strânsă de vreme ce doar primele trei răspunsuri corecte au fost
punctate, conform regulamentului iar nivelul de competență lingvistică dovedit de elevi a fost unul
foarte bun.
La ediția I a concursului s-au înscris 70 de elevi ai claselor V-VIII din 8 unități de
învățământ ale zonei Mureș. Feed-back-ul primit din partea participanților – elevi și profesori –
atestă că „F.A.S.T. English” este un concurs motivant și promițător, ofertant atât ca sarcini de lucru
cât și prin forma de desfășurare online, pe rețeaua de socializare Facebook, ceea ce face posibilă
extinderea acestuia la nivel inter-județean și chiar național.
În concluzie, concursurile școlare valorifică competențele elevilor și contribuie la formarea
unor noi competențe, fiind complementare educației formale. Acest tip de activitate extrașcolară și
extracurriculară păstrează echilibrul între cele două forme de învățare: învățarea de menținere și
învățarea inovatoare precum și între dimensiunea formativă și informativă a procesului instructiveducativ. Nefiind atât de selective ca olimpiadele școlare în privința ariei de participare,
concursurile școlare mențin un raport optim între educația formală, informală și non-formală și pot
reprezenta un puternic catalizator al abilităților multiple ale elevilor, primordială fiind motivația
elevului și dorința de implicare în propria învățare. Elevul devine astfel un participant activ și
conștient la propria formare, dezvoltându-și competențele cheie în mod natural.
Bibliografie / Webografie:
1. Comisia Europeană, Competențele cheie pentru Educația pe tot parcursul vieții - Un cadru
de referință european, Noiembrie 2004, Grupul de lucru B „Competențe cheie”
2. Guideline on Extra-curricularActivities in Schools, Education Bureau, p 1-18
3. Cernea, Maria, Contribuția activităților extracurriculare la optimizarea procesului de
învățământ, în “Învățământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, București;
4. http://www.diversdidactic.wgz.ro/cuprins/nv-m-nt-liceal/importan-a-concursurilor-colare
5. http://www.constantincucos.ro/2012/05/la-ce-folosesc-concursurile-si-olimpiadele-scolare
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METODE INTERACTIVE FOLOSITE ÎN CADRUL ORELOR DE LIMBA ENGLEZĂ
PENTRU OPTIMIZAREA COMUNICĂRII DIDACTICE
Profesor Elena-Magda ȘOPTICĂ
Școala Gimnazială Nr. 12 Botoșani, județul Botoșani

Comunicarea este un proces social prin care oamenii se înțeleg pe baza vehiculării unei
informații (mesaj) prin intermediul limbii, mimicii, gesturilor sau altor sisteme de semnalizare.
Comunicarea didactică, așa cum este descrisă în cărțile de specialitate, este procesul prin
care o persoană cu o pregătire specială, în mod organizat și în instituții specializate, transmit
cunoștințe, formează deprinderi și atitudini, inițiază activități în vederea educației generației tinere.
Comunicarea didactică are drept model intenția de a modifica personalitatea receptorului
(elevului) în sensul dorit și prefigurat de finalitățile educaționale propuse de fiecare societate în
parte. Nu mai poate fi vorba, așadar de o simplă transmitere de date ci și de desfășurarea unui
proces complex de generare de comportamente durabile, motivate și integrate, ori de schimbarea
unor atitudini și comportamente ale elevilor. Nu e destul să se prezinte o informație pentru ca
aceasta să influențeze comportamentul. Într-o relație dialogică cu ceilalți putem schimba ceva în
personalitatea lor dacă îi determinăm să facă efortul de a învăța, convingându-l că achizițiile de
cunoștințe îi vor ajuta în viața socială, îi îndeamnă la acțiune, dacă îi convingem că acțiunea
respectivă este necesară pentru ei ca indivizi și pentru grupul lor, comunitatea din care fac parte.
Una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă profesorii este de a reuși să mențină
pe elevi motivați să învețe. Cercetările din ultimii ani arată că pasivitatea din clasă, înțeleasă ca
rezultat al predării tradiționale în care profesorul ține o prelegere, eventual face o demonstrație iar
elevii îl urmăresc nu produce învățare decât în mică măsură. S-a demonstrat astfel că elevii sunt
atenți numai 40% din timpul afectat prelegerii. Aceștia rețin 70% din conținuturile prezentate în
primele 10 minute și numai 20% din cele prezentate în ultimele 10 minute ale prelegerii. Atenția
elevilor descrește cu fiecare minut care trece pe parcursul prelegerii. Prelegerea se potrivește numai
celor care învață eficient pe canal auditiv. Mesajele verbale pierd tot mai mult teren în fața
cercetării diversității codurilor utilizate (cuvânt, sunet, gest, imagine, cinetică, proximitate etc.) și a
acceptării multicanalității comunicării (vizual, auditiv, tactil, olfactiv etc.); comunicarea, ca formă
de interacțiune, presupune câștigarea și activarea competenței comunicative, care este deopotrivă
aptitudinală și dobândită. A fi profesor înseamnă nu numai a poseda cunoștințe de specialitate, dar
și capacitatea de a le transpune și traduce didactic, adică posibilitatea de a ști ce, cât, cum, când, în
ce fel, cu ce, cui etc. oferi. Didactica modernă, care acreditează teze precum „fiecare învață de la
fiecare” sau „nu se mai știe cine dă și cine primește”, vine să detroneze ierarhiile de roluri clădite pe
vechi canoane sau observații de suprafață, care, aplicate în plan real, ar avea efecte minime sau
nule. Mimica feței și gesturile mâinii acompaniază limbajul vorbit, întregind sau prelungind
semnificațiile cuvintelor. Uneori, gesturile comunică mai multe informații decât vorbirea. Mișcările,
gesturile și mimica la un moment dat, ca părți integrate procesului de predare - se convertesc în
instrumente care vin în întâmpinarea nevoilor unei situații didactice concrete.
Cea mai importantă funcție a metodelor didactice interactive este faptul de a forma elevilor
dorința de a învăța întotdeauna, dorința de a vrea să cunoască lumea și misterele sale. Ce poate fi
mai frumos decât atunci când te adresezi unui grup de elevi motivați să învețe și nerăbdători să
găsească răspunsuri la problemele pe care și le pun? Profesorii au rolul de a menține motivația,
interesul și curiozitatea lor prin metode diverse și interactive. Elevii, indiferent de nivelul lor, au
nevoie să simtă un progres și că eforturile lor duc la un rezultat pozitiv.
Demersul educativ în ceea ce privește predarea limbii engleze are ca punct de plecare
metoda comunicativă, metodă care a început să fie aplicată în Marea Britanie prin anii ’60. A învăța
o limbă străină nu mai înseamnă doar a memora cuvinte și structuri gramaticale, ci implică un
55

complex de experiențe educaționale. Scopul este să dezvolte competențe de comunicare, adică
abilitatea de a interacționa spontan cu situații din viața cotidiană (se bazează pe abilitatea de a
înțelege, de a exprima și de a interpreta gânduri, sentimente și fapte, atât pe cale orală cât și în scris:
(ascultare, vorbire, citire și scriere) într-o gamă potrivită de contexte sociale – la serviciu, acasă, în
educație și instruire – conform cu dorințele sau nevoile individului. În acest sens, are ca fundament
actele de vorbire (a se prezenta, a cere o informație, a da un sfat...). Nu se mai învață, de exemplu,
imperativul pentru a învăța imperativul, ci pentru a ajuta la a da ordine. Așadar dezvoltă abilități de
limbă decât a învăța conținut și înțelesul este mai important decât forma.
Acest demers, pune accentul, înainte de toate, pe utilizarea documentelor autentice (reviste,
texte literare, reclame, filme, cântece, poezii, etc.), pentru a-l ajuta pe elev să poată comunica rapid
cât mai „natural” posibil în limba de comunicare (adică el nu va mai vorbi precum o „carte”).
Limba se învață folosind limba, vocabularul și gramatica se învață în context. De aceea, învățarea
limbilor străine se desfășoară pe cele patru competențe: înțelegerea mesajului oral, producerea
mesajului oral, înțelegerea mesajului scris, producerea de mesaje scrise.
Vorbind de tehnica modernă, nu se subestimează nicidecum valoarea manualului bazat pe
hârtie, ba mai mult decât atât, el rămâne a fi sursa de bază de învățare a unei limbi moderne și nu
numai, tehnica și inovațiile vin doar în ajutor pentru a eficientiza procesul de studii. La orele de
limbi străine este binevenită utilizarea metodelor moderne însoțite de înregistrări audio-video, în
special în predarea orelor de ascultare, iar învățarea propriu-zisă se realizează în mediul cel mai
potrivit: lumea reală, situații socio-culturale concrete, viața cotidiană. În mod automat elevul se
adaptează limbajului actual, își diversifică cunoștințele de lexic, se obișnuiește cu pronunția.
Materialul folosit în cadrul orelor trebuie să fie motivant, interesant, conform vârstei, intereselor și
nu în ultimul rând, nivelului de înțelegere al elevului. Astfel orele vor fi stimulative și vor facilita
învățarea, iar eficiența procesului educativ va fi mai mare. Sunt folosite cu succes în cadrul orelor
de limba engleză tehnici vizuale (imaginile, planșele, fotografiile, prezentările power-point,
revistele, desenele), strategii verbale (descrieri, definiții, sinonime, cuvinte opuse, cântece, poezii),
demonstrația prin mimică și gestică. Metodele interactive în cadrul orelor de limbă engleză îl
desemnează pe elev să fie participant direct în procesul de învățare, resonsabilizându-l, făcându-l
autonom și dezvoltându-i creativitatea, abilități și atitudini folositoare pe tot parcursul vieții. Putem
împărți aceste metode după cum urmează:
1. Metode care valorifică experiența proprie a elevului (dezvoltă competențe de comunicare
și relaționare): discuția, dezbaterea, jocul de rol, simularea.
2. Metode care stimulează gândirea și creativitatea: jocul didactic, studiul de caz.
3. Metode prin care elevii învață să lucreze productiv, dezvoltând abilități de colaborare și
ajutor: proiectul.
Elevul învață să relaționeze cu ceilalți, să colaboreze (team-work -colaborare benefică ce
contribuie la îmbunătățirea eficienței învățării), să găsească soluții la probleme, devenind un
cercetător, un descoperitor, formându-și și dezvoltându-și abilități și competențe.
Dacă nu vom folosi o varietate de activități și metode de învățare, elevii vor avea tendința să
se plictisească, să-și piardă interesul. Acestea stimulează și motivează elevii spre noi nivele de
cunoaștere. Atenția lor crește pentru că se distrează și și se simt bine. Elevii vor face eforturi să se
implice în activități și să învețe cât mai mult posibil pentru a nu dezamăgi colegii sau echipa. Și
elevii slabi sunt integrați cu ușurință în activități, diminuând anxietatea și capătă încredere în ei.
JOCUL sub diferitele lui aspecte, reprezintă una dintre cele mai eficiente metode, ajutând pe
elevi să se dezvolte atât fizic cât și psihic, îi încurajează să lucreze în echipă, stimulează atât
memoria cât și creativitatea. Însă, caracteristica cea mai importantă a jocurilor este că participanții
trebuie să respecte întotdeauna anumite reguli. Încă de mici, aceștia vor învăța că viața presupune,
de fapt, niște „legi” pe care trebuie să le accepte și să le respecte. În ceea ce privește desfășurarea
orelor de limbi străine, jocul didactic este mai mult decât necesar. Jocul ar trebui tratat în cadrul
orelor ca o modalitate centrală a procesului de învățare, în diferite etape ale unei lecții sau în cadrul
diferitelor tipuri de lecții din mai multe motive: pot diminua anxietatea elevilor, se creează o
atmosferă familiară, degajată, sunt motivante și constituie un mod plăcut de a face o activitate,
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încurajează și pe cei emotivi sau mai slabi, învață și promovează fluența în limbă, constituie model
demn de urmat în viața reală. Elevii, încă niște copii, adoră jocul și joaca, iar noi, profesorii, trebuie
să înțelegem acest interes, folosind la clasă cât mai multe activități ludice astfel încât aceștia să
învețe jucându-se și să se joace învățând.
În concluzie, cu cât ora este mai plăcută, cu atât rezultatele elevilor vor fi mai mari. Dacă
profesorii ar încerca cât mai des să transforme cele 50 de minute într-un joc educativ, elevii ar
aștepta cu nerăbdare ora, ar fi mult mai atenți și mai motivați, pe scurt, ar învăța cu plăcere și cu
interes o limbă străină.
Bibliografie:
1. Cerghit Ioan, Neacșu Ion, Prelegeri pedagogice, Polirom Iași, 2001
2. Larsen Freeman Diane, Techniques and principles in
University, 1986

language teaching, Oxford

3. Ionescu M.; Radu, I., Didactică modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1995
4. Vizental Adriana, Metodica predării limbii engleze, Polirom Iași, 2008
5. Cosmovici Andrei, Iacob Luminița, Psihologie școlară, Polirom Iași, 1998
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CERCUL DE CHIMIE,
O COMPLETARE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE
Profesor Daniela CÎMPEAN
Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu” Tîrgu Mureș, județul Mureș

Argument
Una dintre sarcinile școlii actuale este pregătirea diferențiată a elevilor. Această sarcină
poate fi realizată prin forme variate și multiple, materializate în activitatea școlară sau în cea
extrașcolară.
Ca activitate extrașcolară, cercul de chimie ocupă un loc special datorită contribuției pe care
o poate aduce în pregătirea elevilor pentru muncă, profesie și viața socială.
Ceea ce face ca activitățile extrașcolare să aibă succes este faptul că aceste activități sunt
voluntare, eliberate de regulamentele școlare și de litera manualului, precum și de amenințarea
catalogului. Nu înseamnă că acestea nu trebuie să aibă o organizare coerentă sau să fie lipsite de
disciplină.
Cercurile de chimie pot să fie corelate cu activitatea de la clasă, permițând ridicarea pe o
treaptă valorică superioară a activității cu elevii prin modelarea aptitudinilor elevilor, stimulându-le
creativitatea și spiritul de echipă.
Consider că uneori cercul de chimie trebuie să trateze și teme distractive, amuzante, care să
trezească în mintea elevilor acea nevoie de a cunoaște mai mult, de a căuta cât mai multe informații
despre un subiect care li se pare interesant, de a vedea în această activitate un moment de relaxare
creativă, dar și o ocazie de a-și dezvolta deprinderile de muncă independentă, de a veni cu idei,
unele, poate trăznite, dar argumentate.
Schimbul de idei, polemica pozitivă, dorința de informare, dincolo de programa școlară sunt
câteva dintre obiectivele unui cerc de chimie.
Mai multe studii statistice privind eficiența de retenție a informației relevă faptul că
metodele clasice de predare la clasă (prelegerea, demonstrația la tablă, explicația, metodele audiovizuale) au o eficiență de 5-20% , în timp ce metodele interactive, în care elevul este un factor activ
(experimentul, brain-stormingul, predarea altora etc.) au eficiențe de până la 90% în ceea ce
privește nivelul de informație reținută de către elevi.
În domeniul chimiei, activitățile experimentale sunt cele care depășesc pe departe celelalte
metode pedagogice, atât în topul preferințelor elevilor cât și ca rată de reținere a informației
dobândite.
Lucrările cercului de chimie trebuie să trateze atât aspectul teoretic al temei alese cât și pe
cel practic. Astfel, elevii deprind munca de documentare și cercetare științifică a unei teme, învață
să sesizeze aspectele folositoare ale cunoștințelor acumulate și să le aplice în mod creator.
Tematica poate aborda un spectru larg prin conținutul său variat dar ținând cont și de vârsta
elevului precum și de nivelul de performanță dorit.





Organizarea cercului de chimie presupune parcurgerea unor etape:
Stabilirea tematicii de către profesor sau împreună cu elevii, după constituirea cercului;
Informarea elevilor înscriși asupra temelor care vor fi abordate și asupra bibliografiei aferente,
astfel încât aceștia să aibă o imagine de ansamblu asupra a ceea ce urmează să facă;
Organizarea elevilor în grupuri de lucru și repartizarea sarcinilor ;
Stabilirea programului calendaristic și a modului de lucru în cadrul fiecărei ședințe viitoare.
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Obiectivele cercului de chimie trebuie corelate cu obiectivele didactice:
o Dezvoltarea spiritului de observație și investigare;
o Dezvoltarea limbajului științific și a spiritului de cercetare științifică;
o Dezvoltarea abilităților de lucru în laboratorul de chimie utilizând aparatura, reactivii și
ustensilele de laborator;
o Formarea unei gândiri creatoare;
o Realizarea legăturii multi- și interdisciplinare;
o Deprinderea elevilor de a realiza referate de informare științifică, prin utilizarea
documentației de specialitate;
o Înțelegerea cauzelor ce stau la baza fenomenelor chimice;
o Crearea condițiilor pentru cunoaștere și autocunoaștere.
Obiective specifice reflectate în temele cercurilor, pot fi corelate cu specificul liceelor:
Pentru licee cu profil de matematică-informatică:
 studierea fenomenelor chimice utilizând algoritmi matematici cunoscuți;
 aprofundarea deprinderii de calcul, prin probleme cu conținut specific în domeniul chimiei;
 accentuarea capacității de abordare interdisciplinară a problemelor de chimie, matematică și
fizică.
Pentru licee cu profil de științele naturii:
 cunoașterea rolului cercetării științifice în domeniul structurii materiei vii, în elucidarea
originii vieții pe Pământ;
 inițierea în ceea ce privește posibilitățile de a dirija evoluția plantelor și animalelor în
scopuri impuse de avantaje economice.
Metodologia activității în cercul de chimie
Metodologia activității din cadrul unui cerc de chimie se caracterizează printr-o permanentă
deschidere la înnoire, la inovație și ar trebui să fie o continuare a activității cu întreaga clasă, o
diferență fiind aceea că în cerc se accentuează caracterul de muncă individuală, elevul având
posibilitatea de a participa mai independent și cu un ritm propriu.
Metode didactice utilizate în cadrul cercului:
 Metode bazate pe acțiune - lucrări practice, metode de simulare (jocul, dramatizarea)
 Metode de comunicare orală – conversația, dezbaterea, problematizarea
 Metode de comunicare scrisă – lectura, instructajul scris
 Metoda de explorare a realității – experimentul, demonstrația, modelarea
 Metoda de raționalizare a predării-învățării- fișele de lucru, instruirea asistată pe calculator
Relația profesor-elev în cadrul activității de cerc
În cadrul cercului de chimie, elevul este un membru activ cu o anumită responsabilitate. El
devine programatorul și organizatorul propriei sale activități. Profesorul îl ajută și-l susține cu
diplomație și maturitate în demersul său.
Acțiunea elevului poate fi reușită sau nereușită. Reușita îi mărește acestuia încrederea în
sine, determină o creștere a interesului pentru problema studiată, pentru chimie. În cazul unei
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nereușite, profesorul trebuie să discute cu tact despre cauzele reale, astfel încât, identificându-le
împreună, elevul să reia experimentul cu convingerea că va reuși.
Elevul trebuie să aibă convingerea că profesorul îl apreciază așa cum este el, cu calități și
lipsuri, dar că este esențial să se angajeze cu toate forțele în activitate. Elevul trebuie să vadă în
profesor conducătorul și îndrumătorul pe drumul cunoașterii, care îi aprinde imaginația și
entuziasmul.
Aspecte interdisciplinare în cadrul activității de cerc
Studierea unui fenomen printr-o abordare interdisciplinară duce la o înțelegere mai bună și o
cunoaștere mai profundă a acestuia, rezultând un sistem logic și funcțional, cu un ansamblu de
cunoștințe care asigură funcționalitate mărită a acestora, în sensul că:
- generează noi forme de organizare a cunoștințelor deja existente;
- dezvoltă gândirea logică a elevilor;
- formează unele priceperi și deprinderi practice;
- corelează informațiile din domenii diferite;
- dezvoltă ingeniozitatea elevilor, creativitatea acestora și capacitățile de a sesiza probleme;
- deschid unele perspective noi de rezolvare a situațiilor-problemă;
- ajută elevii să cunoască lumea ca pe un întreg.

1.
2.
3.
4.

Finalitatea activităților de la cercul de chimie
Rezultatele activității de cerc trebuie valorificate cu diferite ocazii, cum ar fi:
Expoziții pe teme de chimie realizate în laboratorul de chimie sau în școală;
Referate pentru sesiunile de comunicări sau alte concursuri școlare;
Articole pentru revista școlară;
Participarea la olimpiade și concursuri etc.

Cercul de chimie la Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu”
Totul a început din dorința de a potoli curiozitatea unor elevi permanent preocupați a
amesteca pe ascuns substanțele de pe mesele laboratorului de chimie, doar-doar se va întâmpla ceva
spectaculos, colorat, exploziv sau cu vreun miros mai deosebit. Orice profesor de chimie ar spune
că toți elevii cad pradă aceleiași „vrăji” când văd o eprubetă și sticle cu reactivi.
Începuturile au fost stângace, dar a trebuit să ne „maturizăm” rapid, pentru că a venit prima
oră deschisă și trebuia să fim ….BUNI! Și am fost: i-am încântat pe cei prezenți cu flăcări colorate,
cu iarna captată în borcan și cu scânteiuțe de Crăciun.
Au urmat apoi alte ore deschise, la care am avut ca invitați profesori din oraș, dar și din
Republica Moldova, elevi din Cristești, dar și din Franța, sau un grup de profesori din întreaga
Europa.
Emoțiile dinaintea orei deschise cu elevii din Franța și cu profesorii lor au fost la fel de mari
ca și dorința de a demonstra unor străini că școala românească este una de calitate, că elevii români
sunt cel puțin la fel de educați ca și cei din vestul Europei.
Am văzut în ochii elevilor francezi și în cei ai profesorilor lor încântare, admirație,
curiozitate și interes, au început să vorbească toți deodată, în limba lor rapidă și vioaie, din care nam mai înțeles nimic, noroc cu privirile lor care spuneau tot ce trebuia și anume, că scopul nostru a
fost atins.
Am dorit să aducem cercului de chimie o notă de util, de modern, și nu în ultimul rând, era
interesantă o apropiere a activității noastre de specificul sanitar al liceului și al școlii postliceale.
Am făcut o încercare de promovare a acestui cerc prin participarea la sesiunea de referate „Chimia
– prieten sau dușman” cu un referat intitulat simplu „Săpunuri naturale”.
A fost o încercare încununată de un succes la care nici nu visam: PREMIUL I pe țară.
Elevii care au generat „scânteia” și-au deschis aripile pentru a cuceri alte orizonturi, mai
înalte, mai apropiate de împlinirea lor umană. Au lăsat ștacheta unor boboci care dau semne că au
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puterea, dorința și energia de a păstra scânteia și de a o duce la un nivel mai apropiat de finalitate.
Împreună cu ei am trecut la realizarea unei reviste de chimie pe care am început s-o promovăm și pe
internet, am studiat, adaptat și efectuat practic o serie de experimente deosebit de interesante (ploaia
de aur, indicatorul de pH cu suc de varza roșie, peisaje chimice, semaforul chimic, sticla albastră,
cristale, ouă de Paște vopsite natural etc).
Ce finalitate se dorește a avea acest cerc de chimie?
Bineînțeles, trezirea interesului elevilor pentru studiul chimiei, dar nu numai atât!
Deprinderea unor tehnici practice de mânuire a ustensilelor și a reactivilor de laborator, dobândirea
unor noțiuni de preparare a cosmeticelor sau a unor detergenți „homemade”, dar și o educație în
domeniul naturalului, ecologicului, al reciclării unor materiale și al pericolelor risipei, poluării sau a
utilizării excesive a produselor industriale, sunt tot atâtea scopuri pe care și le propune cercul de
chimie.
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UTILIZAREA PLATFORMELOR ELECTRONICE
ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ A PROFESORULUI DE CHIMIE
Profesor Adriana GRAMA
Școala Gimnazială „Romulus Guga” Tîrgu Mureș, județul Mureș
Evoluția resurselor informatice din ultima perioadă a determinat apariția și dezvoltarea a
numeroase instrumente informatice utile procesului didactic printre care un loc important îl ocupă
platformele educaționale, numite și platforme de e-learning, care au devenit tot mai populare în
rândul profesorilor și elevilor.
Cum am defini platformele educaționale (e-learning)?
Platformele educaționale pot fi definite ca softuri complexe situate în mediul virtual on-line
sau off-line, cu ajutorul cărora se poate produce o învățare mult mai atractivă și prin care se pot
îmbina metodele didactice tradiționale de învățare cu metode bazate pe utilizarea calculatorului.
Obiectivul principal al folosirii platformelor educaționale este creșterea performanțelor individuale
ale tuturor participanților în actul de educație. În strânsă legătură cu competența digitală, conceptul
de e-learning acoperă o realitate în expansiune, la intersecția dintre pedagogie și dezvoltările
tehnologice. Prin e-learning înțelegem, în sens larg, totalitatea situațiilor educative cu o
semnificativă componentă de TIC, care valorifică deplin competența digitală în plan didactic.
Un rol important în folosirea platformelor educaționale îl are consolidarea cunoștințelor și
evaluarea, realizate într-o manieră modernă și adaptabilă nevoilor, atât a celor care dirijează
învățarea, cât mai ales a educabililor – elevi.
Avantajele folosirii platformelor educaționale sunt: accesibilitatea, flexibilitatea, confortul,
mobilitatea, prezentarea concisă, atractivă și selectivă a conținuturilor. În plus, pentru disciplina
chimie, materiale electronice pot include simulări ale unor procese chimice, care nu pot fi reproduse
la nivelul unui laborator școlar.
Din punct de vedere metodic, folosirea platformelor educaționale are multiple avantaje,
printre care amintesc: diversitatea metodelor folosite în prezentarea conținuturilor, individualizarea
proceselor de învățare, astfel încât fiecare curs poate fi parcurs în ritm propriu, asimilat, repetat de
câte ori este nevoie.
În general, orice platformă educațională include un spațiu public, care poate fi vizualizat de
orice utilizator, un spațiu destinat utilizatorilor care au un cont deschis pe platformă, dar pot
conține și spații de lucru private pentru profesori și personalul care administrează platforma.
Se poate spune că procesul de învățare are o nouă dimensiune odată cu dezvoltarea
industriei e-learningului. Platformele care înglobează sisteme de gestiune a învățării au devenit
extrem de numeroase, iar opțiunile pentru folosirea acestora este multiplă.
Una dintre cele mai utilizate platforme educaționale folosite în prezent, este platforma
Moodle (acronim pentru Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (mediu de
învățare structurat pe diverse module cuprinzând câte un subiect). Această platformă este opensource și este în permanență modificată și îmbunătățită.
Platforma poate fi utilizată gratuit, licența aflându-se sub egida GNU General Public
License. Proiectele disponibile pe această platformă pot fi utilizate în scopuri comerciale și
necomerciale, fără ca utilizatorii să acopere costuri suplimentare pentru obținerea autorizației. Cu
toate acestea, pentru a beneficia de anumite opțiuni, poate fi necesară achitarea unor taxe în plus.
De exemplu, pentru a include posibilitatea de a efectua apeluri video, utilizatorii ar trebui să
plătească un supliment anual de 600 de dolari.
Un mare avantaj al platformei Moodle este disponibilitatea acesteia în mai multe limbi.
Echipa Moodle a inițiat traducerea programului și a resurselor oferite prin acesta în peste 120 de
limbi, oferindu-le utilizatorilor posibilitatea de a purta discuții în propria limbă.
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Moodle le permite profesorilor să testeze elevii prin intermediul temelor, aceștia putând
încărca fișiere care cuprind rezolvarea sarcinilor. Profesorii au posibilitatea de a adăuga comentarii
cu privire la respectiva temă, sau de a organiza grupuri de discuții între membrii aceleiași clase pe
marginea unui subiect.
Prin urmare, această platformă se distinge prin nivelul ridicat de interactivitate,
utilizatorii Moodle având posibilitatea de a își alege rolul pe care doresc să îl îndeplinească în cadrul
platformei. Aceștia pot avea rolul de creatori de cursuri (poate crea conținuturi), profesor (poate
modifica și adăuga activități și evalua elevii) și profesor fără drepturi de editare (poate evalua elevii,
însă nu poate interveni prin modificarea activităților).
Elevii pot vedea conținutul, dar nu îl pot modifica, iar cei care sunt simpli vizitatori nu pot
lua parte la cursuri.
Principalele activități care pot fi definite în cadrul platformei e-learning sunt: Tema cu deadline, forum de discuții, pagini Wiki, Conferința web etc.
Platforma oferă fiecărui utilizator un spațiu propriu în care acesta să își poată păstra și
organiza documente personale sau materialele de autoinstruire. Spațiul de lucru dispune de funcții
de organizare (copiere, mutare și ștergere de obiecte) și de funcții de gestionare a drepturilor de
acces.
Moodle este disponibil pe orice fel de dispozitiv, putând fi utilizat de pe orice dispozitiv
conectat la internet.
Platforma Moodle a fost lansată pentru prima dată în 1999 în plan internațional, iar Rețeaua
EDU Moodle România este disponibilă din 2010.
Platforma de laboratoare virtuale e-scoala.edu.ro, pune la dispoziția elevilor și profesorilor,
o serie de experimente chimice virtuale, prezentate în mod atractiv și interactiv.
În plus, platforma pune la dispoziția utilizatorilor și un sistem periodic care oferă informații
de bază despre toate elementele chimice descoperite până în prezent, un calculator științific, un
glosar de termeni. Platforma oferă posibilitatea realizării de notițe pe baza materialelor prezentate și
a experimentelor realizate.
Platforma de învățare AeL este un suport important de predare, învățare, testare și evaluare,
administrare a conținutului digital, gestionare și monitorizare întregului proces educațional.
Printre avantajele folosirii platformei, se poate aminti:
- Controlul, de către profesor al întregului proces educațional, creând,
adaptând și monitorizând mediul de instruire.
- Studiul are loc în ritmul personal al elevilor și implică proiecte de colaborare.
- Se pot aplica diferite evaluări.
- Monitorizarea procesului educațional și a rezultatelor obținute de elevi, atât
pe perioada cursurilor, cât și după finalizarea acestora.
- Planificarea eficientă a resurselor (profesori, săli de curs).
- Stimularea creativității și competiției, a lucrului individual și în echipă.
- Posibilitatea de simulare a unor fenomene ca substitut pentru materialele și
instrumentele didactice costisitoare sau dificil de procurat.
- Trecerea de la învățarea bazată pe memorarea mecanică a informației
(learning by memorizing), la învățarea bazată pe experiment, pe descoperire, (learning
by doing).
Securitatea sistemului este asigurată de accesul diferențiat pe mai multe niveluri
configurabile de către administrator, fiecare dintre acestea având asociate drepturi specifice.
Wikispaces este proiectat pentru a fi ușor și distractiv, pentru ca profesorul să se poată
concentra pe ceea ce se dorește a se realiza cu elevii, profesorii. Wikispaces nu se limitează la text.
Se pot crea mai multe pagini, fiecare dintre ele putând avea imagini, clipuri video, forumuri de
discuții, documente, foi de calcul etc. Se poate lucra la eseuri sau alte proiecte bazate pe text, dar se
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pot încărca, de asemenea, notițe pentru lucrul în clasă și teme pentru acasă sau se pot crea cu elevii
proiecte multimedia interesante. Spațiile wiki se pot folosi: ca simple site-uri web, pentru grupuri
de proiecte, pentru gestionarea documentelor școlare, pentru discuții și dezbateri cu elevii, pentru
colaborare cu alți profesori, pentru gestionarea temelor pentru acasă sau a altor activități
extrașcolare, pentru colaborare cu elevii altei școli din țară sau din străinătate.
Pentru accesarea platformelor educaționale este nevoie de dotarea școlilor cu sisteme
informatice moderne. Aceasta va avea în primul rând un impact asupra nivelului de alfabetizare
digitală a elevilor, ceea ce va exercita o influență indirectă asupra calității viitoarelor resurse umane.
Existenta unei rețele informatice la nivelul fiecărei scoli va permite, de asemenea, o mai bună
gestionare a materialelor didactice și va facilita accesul elevilor la informație. Complementar,
implementarea unei infrastructuri informatice și instalarea unor software-uri educaționale (pentru
predare, testare) vor încuraja predarea asistată de calculator și vor impune o evaluare obiectivă a
performanțelor elevilor.
Datorită elementului de noutate reprezentat de factorul tehnologic, elevii vor fi stimulați să
se implice mai mult în procesul de învățare, ceea ce va avea în timp un impact pozitiv asupra
performanțelor școlare ale acestora, având potențialul de a reduce rata abandonului școlar.
Utilizarea resurselor informatice va permite totodată adaptarea disciplinelor în funcție de
competențele elevilor, sprijinind învățarea personalizată și individualizată. În ceea ce privește
procesul de învățare continuă, platformele de învățare online și materialele existente în format
digital vor încuraja învățământul la distanță, permițând persoanelor indiferent de vârstă să
dobândească cunoștințe într-un anumit domeniu.
Utilizarea noilor tehnologii în educație vizează în primul rând acele elemente care conduc la
o achiziție mai bună de cunoștințe din diverse domenii, la formarea și dezvoltarea de abilități,
deprinderi și capacități de gândire specifice disciplinelor școlare, dar și transdisciplinare, la
modelarea de comportamente și atitudini cetățenilor societății cunoașterii.
Implementarea competențelor TIC în cadrul disciplinelor are în vedere stimularea și
intensificarea comunicării pe toate palierele (profesor-elev, elev-elev, elev-comunitate/ societate).
E-learning-ul nu dorește să înlocuiască sistemele educaționale tradiționale, ci să întărească
procesul de învățare. Acest sistem devine o alternativă la educația tradițională și poate completa
activitatea didactică din școală, dar nu o poate înlocui.
Acest tip de platforme este destinat învățării active din partea elevilor, având în vedere că
generațiile actuale sunt obișnuite cu lucrul pe calculator încă de mici. Ca profesori, putem să
utilizăm această abilitate a elevilor pentru a-i determina să-și folosească constructiv timpul liber, cu
activități specifice fiecărei discipline sau arii curriculare în parte.
În astfel de activități, profesorul nu este doar persoana care transmite informații, propune
conținuturi, solicită sarcini, cere conduite, ci este și persoana care stimulează și întreține curiozitatea
copiilor pentru lucruri noi, le modelează comportamentele sociale, le întărește încrederea în forțele
proprii, îi ajută să-și desăvârșească identitatea. Din aceste motive, profesorul trebuie să aibă calități
și competențe necesare centrării, cu precădere, pe așteptările, pe trebuințele și pe interesele elevilor.
Școala și profesorii ei nu trebuie să uite că educația se adresează azi unor copii al căror
profil nu seamănă cu ceea ce am cunoscut până acum. Formarea competențelor digitale a devenit o
condiție sine qua non pentru integrarea și funcționarea în lumea muncii, a profesiilor, dar și în
cotidianul nostru.
Deci, procesul de instruire trebuie regândit prin formularea de probleme în corelație cu noile
tehnologii – instrumente TIC -, fără a mai accepta în sala de clasă activități intelectuale de rutină. În
societatea cunoașterii, treaptă superioară a societății informaționale, modernizarea procesului
educațional este imposibilă fără utilizarea instrumentelor digitale moderne.
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DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII PRIN JOCURI DIDACTICE CHIMICE
Profesor Marcela MATEI
Școala Gimnazială „Iuliu Grama” Chiheru de Jos, județul Mureș
,,Jocul este puntea între copilărie și vârsta matură”
(J. Chateau)
Creșterea permanentă a calității lecțiilor este un proces de perfecționare continuă a activității
instructiv-educative a fiecărui cadru didactic. Actul perfecționării lecției presupune creație și
inovație, pricepere, competență și tendință spre desăvârșire în îmbinarea metodelor tradiționale cu
cele moderne și în realizarea unor structuri cât mai eficiente și valoroase, în organizarea formelor
procesului de învățământ și în special a lecțiilor. Dar creșterea calității lecțiilor înseamnă, în special,
activizare intelectuală și educație integrală a elevilor pentru a cunoaște adevăruri științifice, dar și
spre a li se putea dezvolta capacități operaționale, interes și dorință de a studia, de a găsi
aplicabilitatea cunoștințelor însușite, cu rezultate valoroase. Astfel, lecțiile de calitate se vor
transforma în modele de creativitate pentru profesor și de activitate interesantă, atractivă și eficientă
pentru elevi.
În activitatea didactică sunt utile căile de stimulare a comportamentului creativ al elevilor,
prin orientarea către noi metode de învățare, ca o premisă esențială și necesară în valorificarea și
consolidarea resurselor umane. Cu cât, elevului i se oferă mai mult posibilitatea de a fi spontan și
independent, cu atât, el va fi mai creativ în rezolvarea problemelor sau situațiilor viitoare. Chimia
este o știință exactă, experimentală, care aplică procedee algoritmice, dar în același timp, oferă
suficient spațiu pentru manifestarea creativității. Drept urmare, profesorul este dator să provoace
elevul, să-l orienteze, astfel încât să participe cu interes și plăcere la ore. Prin învățarea creativă la
chimie elevii sunt conduși spre obținerea succesului la învățătură în funcție de potențialul lor
biologic și psihic, pe de o parte și depășirea eșecului școlar, pe de alta parte. Este de dorit ca elevii
să își formeze o atitudine activă, motivată de curiozitate, interes și spirit explorator.
Stimularea potențialului creativ al elevilor reprezintă una din principalele priorități ale
educației în lume. Învățarea creativă a chimiei se bazează pe capacitatea elevului de a elabora ceva
nou, original, valoros, important și util pentru sine și pentru mediul în care activează. Procesul dat
stimulează imaginația și curiozitatea, inițiativa și încrederea în forțele proprii, independența în
găsirea variatelor soluții – atitudini atât de solicitate în societate contemporană.
Crearea condițiilor favorabile pentru exprimarea creativă și valorificarea inteligențelor
multiple, a generat o paletă diversă de metode. Metodele care valorifică aceste tipuri de inteligențe,
la lecțiile de chimie se disting jocul didactic, metoda castelului, metoda pălăriilor gânditoare,
copacul compușilor, metoda cubului, exersarea cu diagrama Venn, metoda hărților conceptuale,
jocul de rol sub forma dialogului pe temă științifică sau a interviului. Dintre aceste metode, jocul
didactic reprezintă o adevărată provocare în aplicarea pentru predarea-învățarea chimiei.
Chimia, știință cu un conținut de cele mai multe ori abstract, este percepută ca fiind dificilă
și greu de învățat. Barierele impuse de prejudecăți pot fi depășite prin învățare activă și interactivă,
cu ajutorul jocului didactic, deoarece elevii sunt ajutați să își exerseze gândirea logică, creativă,
critică și complexă. Considerarea jocului didactic ca metodă de stimulare și dezvoltare a creativității
se argumentează prin capacitățile de antrenare în joc a factorilor intelectuali și non intelectuali
evidențiați în cercetările de până acum.
Jocurile didactice cuprind sarcini didactice care contribuie la modificarea creatoare a
deprinderilor și cunoștințelor achiziționate la realizarea transferurilor între acestea, la dobândirea
prin mijloace proprii de noi cunoștințe. Ele angajează întreaga personalitate a copilului constituind
adevărate mijloace de evidențiere a capacităților creatoare, dar și metode de stimulare a
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potențialului creativ al copilului, referindu-se la creativitatea de tip școlar, manifestată de elev în
procesul de învățământ, dar care pregătește și anticipează creațiile pe diferite coordonate.
A se juca și a învăța sunt activități care se îmbină perfect. Principiul aplicat în jocurile
educative și didactice este acela al transferului de energie. Un interes care nu poate exercita încă
decât o acțiune minimă sau nulă asupra comportamentului copilului este înlocuit cu un interes
imediat și puternic.
Ideea folosirii jocului în activitățile educative nu este nouă. Și Platon în Republica
recomanda: „Faceți în așa fel încât copiii să se instruiască jucându-se. Veți avea prilejul de a
cunoaște înclinațiile fiecăruia.”
Învățarea este o activitate serioasă ce solicită efort voluntar pentru punerea în acțiune a
disponibilităților psihicului; efortul este mai ușor declanșat și susținut mai eficient când se folosesc
resursele jocului, când între joc și învățare se întind punți de legătură.
Prin intermediul jocului didactic se pot asimila noi informații, se pot verifica și consolida
anumite cunoștințe, priceperi și deprinderi, se pot dezvolta capacități cognitive, afective și volitive
ale copiilor, se pot educa trăsături ale personalității creatoare, se pot asimila modele de relații
interpersonale, se pot forma atitudini și convingeri.
Copiii pot învăța să utilizeze bine informațiile, timpul spațiul și materialele puse la
dispoziție, li se poate dezvolta spiritul de observație, spiritul critic și autocritic, capacitatea
anticipativ-predictivă, divergența și convergența gândirii, flexibilitatea și fluența. Poate fi solicitată
capacitatea elevilor de a se orienta într-o anumită situație, de a propune soluții, de a le analiza și
opta pentru cea optimă, de a extrapola consecințele unei anumite situații concrete, de a interpreta și
evalua anumite experiențe, fenomene, situații.
Jocul didactic poate fi folosit în toate secvențele lecției: predare, asimilare, consolidare de
cunoștințe, sistematizare sau rezolvări de probleme. Cel mai utilizat joc didactic la clasele a VII-a și
a VIII-a pe care l-am folosit în activitățile didactice la chimie a fost rebusul chimic, dar și altele pe
le voi prezenta în cele ce urmează.
1. Rebusul chimic
1.Acizii au gust …………….. .
2.Acizii reacționează cu oxizii …………. rezultând săruri și apă.
3.În compoziția acizilor, pe lângă atomi ai altor nemetale intră și atomi de ……………. .
4.Acizii reacționează cu ……………….formând săruri și apă .
5.O altă denumire a acidului sulfuric este ………… .
6.O metodă de obținere a acizilor este prin …………………
C
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2. Jocul comparațiilor
Se alege un cuvânt în funcție de tema abordată și se cere să se găsească un termen de comparație
(ex.: „Aurul este ca.......” ). Se încurajează elevii să găsească comparații cât mai interesante, una,
două, chiar mai multe. Comparațiile au fost dintre cele mai variate: ,,un soare”, „inima buna”,
,,mâini muncitoare”, ,,un sfânt”.
3. Lucruri și numere
Elevii stau așezați în semicerc, cu fața spre profesoară. Aceasta spune un număr și indică un elev.
Elevul trebuie să răspundă imediat, cu un cuvânt sau cu o propoziție asociată cu numărul.
Nereușitele fiecăruia sunt notate. La trei nereușite sau mai puține, copilul este eliminat.
Exemple de asocieri:
7 – perioade
4 – cea mai mare electronegativitate
1 – hidrogenul
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2 – electroni pe nivel I
5 – valența maximală a azotului
3 – nemetale în grupa a V
4. Lanțul
Primul jucător spune un cuvânt, iar următorul jucător trebuie să spună un alt cuvânt care începe cu
ultimul sunet al primului cuvânt. Cel de-al treilea jucător trebuie să spună un cuvânt care începe cu
ultimul sunet al cuvântului anterior. Sunt eliminați jucătorii care nu găsesc cuvântul potrivit.
Exemple: argint, telur, radon, natriu, uraniu.
5. Găsește greșeala comisă și completează tabelul:
Formula
Denumirea substanței
greșită
corectă
Acid clorhidric
H2Cl
Amoniac
NH2
Apă
HO
Molecula de hidrogen
H
Oxid de magneziu
MgO3
Dioxid de carbon
CO3
Monoxid de carbon
CO2
6. Jocul Kim, dezvoltă memoria vizuală grafică: o serie de 8 – 12 obiecte sunt puse pe
catedră și se lasă un timp în câmpul vizual al copiilor, apoi se acoperă cu o pânză. Copiii vor desena
toate obiectele pe care și le amintesc. Se poate folosi la studiul ustensilelor de laborator.
7. Serii de elemente-joc pentru dezvoltarea memoriei vizuale și atenției. Se execută la tablă,
sub ochii elevilor, o serie de elemente și, în timp ce atenția copiilor este distrasă, se șterge unul sau
mai multe. Elevii trebuie să identifice elementele sau elementele care au fost șterse.
8. Șarpele – șarpele a înghițit o mulțime de cuvinte, aranjează-le să formeze un enunț
a. bijuteriilor; care; aurul; folosește; și; conține; argint; fabricarea; aliaj; platină; un; aur; este; și; se;
alb; pentru.
b. formată; deoarece; iar; de; substanța; fac; vasele; este; bucătărie; cupru; nu; din; acesta;
otrăvitoare; se; coclește.
c. par; atomic; chimice; răspândirea; număr; cu; elementelor; mult; natura; decât; atomic; cu; în;
elementelor; a; este; mai; impar; număr; mare; a.
Posibile aranjări
a. Aurul alb este un aliaj care conține aur, argint și platină și se folosește pentru fabricarea
bijuteriilor.
b. Vasele de bucătărie nu se fac din cupru deoarece acesta coclește, iar substanța formată este
otrăvitoare.
c. Răspândirea în natură a elementelor chimice cu număr atomic par este mult mai mare decât a
elementelor cu număr atomic impar.
9. Flash – puzzle- După ce veți încercui numele celor 12 nemetale din tabelul de mai sus
literele rămase, citite în ordine vor alcătui numele tabelului în care se găsesc aceste nemetale.
Cuvintele se caută citindu-se de la stânga la dreapta, de la dreapta la stânga pe orizontală și de sus în
jos, de jos în sus pe verticală. Aceeași literă poate fi întâlnită în două cuvinte.
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Activitățile trebuie să fie stimulative, provocatoare, interesante, plăcute, chiar amuzante.
Copiilor le face o deosebită plăcere să participe la aceste activități, iar rezultatele sunt deosebite. Cu
minim de efort, dar ceva bunăvoință și o migăloasă proiectare a activităților, toate categoriile de
activități pot deveni în orice moment un teren propice dezvoltării gândirii creatoare. Creativitatea,
ca formațiune complexă de personalitate, se formează și exersează cu metode cât mai adecvate
structurii sale, metode care să acționeze pe tot parcursul școlarității elevului, iar din acest punct de
vedere, jocurile didactice satisfac cerințele la nivelul claselor până la liceu. Desigur, până la
dezvoltarea creativității putem acționa asupra componentelor acesteia: noutatea, spontaneitatea,
ingeniozitatea, flexibilitatea, etc. Școala trebuie să se adapteze fiecărui elev în parte, încurajând
creativitatea. Profesorul va deveni „antrenor” iar activitățile ,,experiențe de învățare”.
Bibliografie:
1. Bocoș M., 2002, Instruire interactivă. Repere pentru reflecție și acțiune, Cluj-Napoca, Presa
Universitară Clujeană
2. Cerghit I., 2006, Metode de învățământ, Ed. Polirom, Iași
3. Kozan-Naumescu A., Pasca R:D:, 2010, Strategii euristice în procesul de predare –învățare
la chimie, în Romanian Journal of Education, Vol.1 nr.2 p. 57-64,
4. Roco M., 2004, Creativitate și inteligență emoțională, Ed. Polirom, Iași
5. Sava L., 2010, Demersuri creative în procesul depredare- învățare, în Revista PROCHIMIA,
nr.5, p. 20-25, Cluj-Napoca
6. Vodă C. , Vodă Ș., 1996, Jocuri și probleme distractive.Editura Didactică și pedagogic,
Bucureși
7. http://dli.ro/creativitatea-in-procesul-didactic.html
8. www.didactic.ro
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ROLUL EDUCAȚIEI ECOLOGICE ÎN FORMAREA CONȘTIINȚEI DE OCROTIRE A
NATURII, ÎN PROMOVAREA REZERVAȚIEI BOTANICE PAEONIA TENUIFOLIA
Profesor Petru MOCAN
Școala Gimnazială Zau de Câmpie, județul Mureș
Educația cu privire la mediu trebuie să dezvolte la nivelul întregii umanități o
atitudine de responsabilitate în folosirea și conservarea resurselor naturale. În acest scop
învățământului îi revine un rol tot mai important în educarea tineretului, căruia trebuie
să i se imprime o gândire ecologică despre lume. Educarea în acest sens trebuie să
înceapă din copilărie și să fie continuată pe tot timpul școlii și în afara ei. Adevărata
educație în materie de mediu înconjurător începe în anii de școală. Cadrele didactice
trebuie să-i învețe și să-i sensibilizeze pe elevi cu privire la frumusețile naturii,
dezvoltându-le gustul de a descoperi adevărurile care se petrec în jurul lor.
În gimnaziu elevii vin în contact cu biologia în mod continuu, deci educația
despre mediu trebuie să se facă sistematic. Deși ecologia nu se predă decât în clasa a
VIII a, sarcina profesorului de biologie este de a le da noțiuni de ecologie elevilor la
lecții și de ai educa în vederea ocrotirii mediului. Astfel din studiul biologiei vegetale,
trebuie arătat elevilor că datorită plantelor este posibilă existența celorlalte organisme, inclusiv
a omului, că fără plante viața pe pământ nu ar fi posibilă. Tot din studiul botanicii
elevii vor afla că datorită unor acțiuni ale omului unele plante și-au redus simțitor
numărul, altele au dispărut, iar locurile ocupate altădată de păduri și pășuni au devenit
lipsite de viață. De aceea numeroase specii sunt declarate monumente ale naturii și sunt
protejate prin lege.
Problema protecției mediului înconjurător ar trebui să ne preocupe pe toți, în egală măsură.
Un mediu curat înseamnă sănătate, armonie, echilibru ecologic pentru toate verigile implicate în
acest „spectacol” perpetuu numit magic „VIAȚĂ PE PĂMÂNT”.
Poluarea și protecția mediului sunt considerate printre cele mai importante probleme cu care
se confruntă societatea românească și umanitatea, în general.
Omul și-a asigurat subzistența și bunăstarea înainte de toate din resursele naturii și el trăiește
în simbioză cu mediul înconjurător, fie că acesta este natural sau artificial. Activitatea economică
este cea care generează o tensiune între nevoile omului și gestionarea, în sensul de transformare a
resurselor naturale. Din această cauză, relația dintre sfera economică și sfera naturală sau cea a
mediului înconjurător se dovedește complexă, adesea conflictuală.
Echilibrul ecologic este un raport relativ stabil creat în timp.
Natura reprezintă un factor vital în existența umană. Pentru a proteja „munca” naturii, de a
crea, oamenii ar trebui să creeze o „graniță” a bunului simț și a educației; pentru a proteja ceea ce
natura a realizat în multe etape care se întind de-a lungul creației.
Prin acțiunile celor care iubesc natura, trebuie ca lupta să continue pentru un mediu curat.
Natura este neputincioasă în fața omului care, ajuns în mijlocul ei acționează diferit, fără să-și dea
seama că, așa cum o societate își are legile ei, și natura are legi și reguli clare care trebuie
respectate. Omul trebuie să conștientizeze că el nu ocupă o poziție privilegiată în natură, ci ca orice
ființă depinde de ea.
Cu toții ar trebui să reflectăm la cuvintele marelui Constantin Brâncuși: „Nu ne dăm seama
ce minune reprezintă viața. E o minune faptul că suntem purtați pe un glob imens care se
învârtește de veacuri prin haos. Existența însăși e plină de atâtea minuni: florile, copacii,
frunzele. Ce minune e să trăiești!”
În natură, culorile și formele sunt însușiri inseparabile ale lucrurilor și ființelor, dându-le o
notă distinctă. Prin bogăția culorilor și formelor este un „dascăl” neîntrecut. Mediul natural are o
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ofertă de frumusețe pură pe care copiii pot învăța să o descopere, să o aprecieze, să o iubească și să
o valorifice în creațiile lor. Ieșirile în natură într-o zi frumoasă, indiferent de anotimp, oferă
nenumărate ocazii de identificare a frumosului din realitatea apropiată. Natura asigură omului
existența sa fizică, de asemenea contribuie la dezvoltarea sa morală, intelectuală, socială și
spirituală. Universul naturii a oferit multe omului, fără să ceară nimic în schimb. Natura are nevoie
de prieteni, are nevoie să fie respectată și ocrotită.
Educația pentru mediu este menită să îmbunătățească calitatea vieții. Copiii sunt un „public”
important deoarece sunt gestionarii și consumatorii de mâine ai resurselor. Ei trebuie să înțeleagă că
natura are nevoie de noi, că nu putem trăi în afara ei, viața noastră depinzând de ea. Școala are
menirea să insufle sentimente de respect și admirație față de natură, convingeri și deprinderi de
protejare a mediului. Formarea unei conduite ecologice este un proces continuu. Natura oferă
copilului un mediu ambiant plăcut, un nesecat izvor de sănătate, îi stimulează dorința și interesul
pentru cunoaștere.
Datoria noastră de dascăli este să-i învățăm pe copii cum să ocrotească natura. Școala este
chemată să determine nu numai sentimente de admirație față de frumusețile naturii, ci și deprinderi
de protejare a mediului. Toți trebuie să înțelegem că mediul înconjurător este un uriaș și complex
sistem, în continuă transformare.
Dragostea pentru natură trebuie să fie o componentă esențială a comportamentului uman.
Elevii trebuie să înțeleagă că este important „cum privim” natura; cum pătrundem în natură. A iubi
natura nu înseamnă doar dorința de a fi în mijlocul ei, ci de a acționa în folosul ei, de a milita pentru
a nu fi afectată în nici un fel de acțiunile noastre. Este necesar sa-i învățăm pe elevi că natura nu
este și nu poate fi proprietatea cuiva.
Ea este și trebuie să fie în egală măsură a tuturor. Educatorii și toți cei care lucrează în școli
pot avea un impact deosebit, de la creșterea conștientizării și cunoașterii până la formarea de
atitudini și proiecte active în numele educației mediului. Cu toții trebuie să fim receptivi la
problemele de mediu cu care se confruntă comunitatea.
Pentru atingerea țelurilor propuse în materie de ocrotire, este necesar să se adopte o serie de
concepte care să soluționeze problemele mediului. În prezent, gândirea ecologică se integrează tot
mai activ în toate domeniile vieții, exercitând un puternic impact asupra vieții cotidiene.
Pentru copii pădurea rămâne un miracol al naturii, un prieten al omului, o oază de frumusețe
și liniște, cu un rol deosebit în păstrarea echilibrului din natură. Dar atitudinea agresivă față de acest
organism perfect, complex și viu al naturii, reprezintă un real motiv de îngrijorare pentru toți acei
care conștientizează contribuția ei la „mirajul” natural. Protejând pădurea, ne protejăm de fapt pe
noi înșine.
În calitate de pedagogi trebuie să menționăm elevilor noștri faptul că natura a constituit
mereu o sursă de inspirație pentru mânuitorii penelului, a condeiului sau pentru meșterii populari.
Poeziile dedicate frumuseților naturii ne umplu inimile de exaltare și admirație. Adevărata educație
ecologică își va atinge scopul numai atunci când se va reuși ca elevii de azi – cetățenii de mâine să
fie absolut convinși de necesitatea ocrotirii naturii; implicându-se activ în procesul de „consiliere” a
omului cu natura.
Întreaga noastră PLANETĂ este un paradis fragil. Stă în puterea noastră să o transformăm
într-un paradis pierdut sau unul regăsit.
De aceea este necesară păstrarea unui mediu de viață nealterat, cât mai propice
dezvoltării ființei umane . Elevii trebuie convinși că fără un mediu curat, nepoluat
viața omului nu este posibilă .
În concluzie, școala, prin profesorii de biologie, are sarcina de a organiza și
desfășura o vie și susținută mișcare de ocrotire a naturii, elevii reprezentând apărătorii
naturii. Este necesar ca omul să învețe cum trebuie să se comporte față de tot ce este viață
pe planeta noastră. În acest sens vor trebui să fie orientate toate eforturile noastre. Adevărata
educație ecologică își va atinge scopul numai atunci când se va reuși ca elevii să fie
convinși de necesitatea ocrotirii naturii și pregătirii mediului, devenind factori activi în
concilierea om - natură.
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Educația în problema mediului este procesul prin care se recunosc valorile și se
clarifică ideile necesare competenței și atitudinii potrivite pentru a înțelege și aprecia relațiile
existente dintre om și natură. Procesul educațional are drept sarcină să sublinieze faptul că, în
contextul actual, nu este vorba să conservăm natura în dauna omului, ci să se asigure în primul
rând bunăstarea omenirii. În această privință cunoștințele ecologice constituie un element din
ce în ce mai important în explicarea politicii de protecție a mediului înconjurător. Această
situație are asupra educației în materie de mediu rezonanțe, care duc la cunoașterea gravității
pericolelor existente, la înțelegerea locului omului în biosferă și la datoriile ce decurg din
aceasta. Este momentul în care distrugerea și dezordinea trebuie să cedeze locul
gospodăririi raționale .
Rolul educatorilor constă tocmai în arătarea pericolelor care derivă din
degradarea mediului, unul din obiectivele vizate fiind acela de a face populația să ia
cunoștință de aceasta, fără a crea o stare de teamă.
Scopul educației ecologice este incitarea fiecărui individ în așa fel încât să se
simtă direct angajat în această problemă, pentru a-i crea un sentiment de
responsabilitate și voință de a acționa personal. Pentru a fi eficace, educația în domeniul
protecției mediului trebuie făcută într-un sistem unitar care să se adreseze copiilor,
adolescenților și adulților și care să comporte un învățământ metodic la toate nivelele
școlare și extrașcolare .
Rezervația Botanică – Paeonia tenuifolia din comuna Zau de Câmpie
Localitatea Zau de Câmpie este situată în centrul Transilvaniei, la 21 km nord de orașul
Luduș, într-o regiune de coline (de 300 - 500m altitudine), denumită impropriu „Câmpia
Transilvaniei” (sau Câmpia Ardealului). La circa 3 km nord - vest de această localitate, în locul
denumit „Valea Botei Mari”, se află mica rezervație, de numai 3 ha, repartizată în două parcele pe
versantul sud - estic și la o altitudine de 500 m.
Literatura de specialitate menționează, pentru prima dată prezența speciei Paeonia
tenuifolia în această localitate, la mijlocul sec. al XIX-lea ( Chișa, 1962).
Rezervația cu o suprafață de 3,5 ha este situată la marginea pădurii Bota Zaului și este o
fâneață care adăpostește o relictă, bujorul de stepă (Paeonia tenuifolia), specie postglaciară,
conservată la Zau de Câmpie, în unica stațiune din cuprinsul arcului carpatic.
Vegetația rezervației este caracteristică provinciei floristice central europene, depresiunii
Transilvaniei și anume părții de nord- est a acestei circumscripții, denumită Câmpia Transilvaniei
(după Borza și Boșcaiu , 1965).
Autorii citați mai sus consideră că zona respectivă este un vechi domeniu de pădure cu
ochiuri relictare de stepă, delimitate, după cum opiniază alți cercetători.
Zona în care se află rezervația poate fi considerată după autorii respectivi ca o relictă cu
vegetație secundară de stepă, vegetație caracteristică prin prezența speciilor Stipa lessingiana, Stipa
capillata, Centaurea trinervia și alte specii printre care relicta „Bujorul de stepă” (Paeonia
tenuifolia), specie postglaciară așa cum am arătat. Ea se află sub îngrijirea custodelui nostru Marcu
Sâncrăian, țăran botanist pasionat de natura, pe care o îngrijește de 50 de ani.
Odată cu înființarea Universității românești la Cluj și numirea profesorului Al. Borza ca
director al Institutului și Grădinii Botanice, mișcarea de conservare a naturii din România capătă o
amploare cu totul deosebită ( Cristea, 1995).
Fără a exista o lege specială, profesorul Al. Borza reușește să elimine din fondul funciar al
Reformei agrare (1919-1920) o serie de suprafețe importante din punct de vedere științific, printre
care și „câmpul de bujori” de la Zau de Câmpie. Toate aceste suprafețe din Transilvania au trecut
„în folosul științei” sub administrația Grădinii Botanice din Cluj, care a luat măsuri de protecție și
gestionare considerate ca oportune la acea vreme (împrejmuirea și delimitare, asigurarea pazei,
eliminarea pășunatului, demararea unor studii de specialitate, etc.).
În 1932, ca urmare a promulgării primei legi a Monumentelor Naturii din România (în
1930), o suprafață de 2,3 ha de la Zau de Câmpie va căpăta statutul oficial de „rezervație botanică”,
statut recunoscut de toate actele normative în domeniu, elaborat până în prezent.
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Această suprafață protejată este mărginită pe latura estică de o pădure (Quercus roburCarpinus betulus), iar în sud, vest și nord de culturi agricole și de o bandă îngustă de (1-2 m) de
vegetație ierboasă ruderalizată (Convolvulus arvensis- Agropyron repens 1942), cu fragment de
tufăriș (Prunus spinosa- Crataegus laevigata ).
Prin eforturile personale ale țăranului Marcu Sâncrăian, se constituie o a doua parcelă de cca
0,7 ha, mai jos cu cca 150 m de parcela inițial constituită ca rezervație.
În interiorul rezervației, pe lângă bujorul de stepă se întâlnesc populații frumoase ale unor
specii endemice ponto- panonice, continentale etc., cum ar fi:
 Salvia nutans
 Rosa gallica
 Dictamnus albus
 Nepeta ucranica
 Serratula wolffii
 Centaurea trinervia
 Jurinea mollis
toate sporind valoarea conservativă deosebită a acestei rezervații.
Corologia speciei Paeonia tenuifolia
Specie ponto- balcanică „bujorul de stepă” prezintă un areal actual, mai mult sau mai puțin
suprapus pe cel al stepelor din bazinele inferioare ale marilor fluvii: Dunărea, Nistru, Don, Volga.
În afara acestui areal, relativ continuu, există trei populații izolate, situate în zona nemorală și
considerată a fi de tip relictar, ca resturi ale formațiunilor stepice, mult mai extinse în perioada
xerotermică post- glaciară (de acum 10000 ani). Dintre aceste trei populații, două se află pe
teritoriul României (Moldovița- județul Caraș- Severin, Zau de Câmpie –județul Mureș ) iar una în
ex-Iugoslavia.
Arealul general al speciei s-a redus puternic în ultimii 100- 150 de ani, datorită extinderii
terenurilor de cultură pe locul fostelor stepe. Din aceste motive, majoritatea populațiilor din partea
vestică a arealului sunt cuprinse în mici rezervații, unde este asigurată perpetuarea speciei și
delectarea publicului dornic de frumos. Valoarea sa decorativă a determinat atât includerea speciei
în lista speciilor floricole cât și crearea unor varietăți cu flori involte (flores pleno) și mai durabile
în timp.
Motivul principal care a determinat înființarea rezervației de la Zau de Câmpie a fost și
rămâne ocrotirea unei plante rare, deosebit de aspectuoase și de mare însemnătate științifică.
Paeonia tenuifolia L., un străvechi și remarcabil element de stepă pontică care dăinuiește aici în
singura stațiune intercarpatică din perioada călduroasă postglaciară, adică de aproximativ 10000 de
ani.
Pentru a sublinia importanța științifică a acestei plante, menționez că sub formă de material
documentar, colectat de la Zau de Câmpie, Paeonia tenuifolia a fost editată (sub nr. 249), nu numai
în Flora României, ci și în celebrul „Herbarium Normal” (sub nr. 5001) și în Flora exicata austrohungarica” (sub nr. 2080).
În sudul Uniunii Sovietice, Paeonia tenuifolia este ocrotită într-o rezervație naturală, mare
de peste 100 ha.
Paeonia tenuifolia este ranunculaceae perenă, cu o tulpină aeriană ierboasă simplă,
neramificată, înaltă de 10- 50 cm, spre bază prevăzută cu câteva teci foliare, membranoase brune și
cu rizom subteran descendent, pieziș, în parte lignificat, de pe care se desprind câteva rădăcini
adventive fibroase, caracterizate prin anumite îngroșări tuberculiforme, cărnoase, care desigur prin
rezervele nutritive pe care le conțin, determină dezvoltarea și înflorirea timpurie, prin aprilie- mai, a
acestui bujor.
După cum arată numele frunzelor nu prea numeroase, profund divizate terminatmultipartite, cu segmente îngust liniare, late de 1- 2 mm sau mai rar îngust lanceolate, late de 3- 8
mm (până la 10 mm).
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Florile de obicei solitare, rareori câte două, sunt mari, de un purpuriu întunecat, însângerate,
deosebit de frumoase, formate din câte 6 sepale rotund ovate, verzui roșiatice, persistente și din 7-8
(până la 10) petale, lungi de 4- 5 cm, rareori mai scurte, sub 2 cm, la vârf mai late, ușor știrbit
zimțate și spre bază mai înguste.
Staminele foarte numeroase, variază între 10 - 100 cu antere și cu filamente roșiatice,
filiforme.
Fiecare floare are 2-4 rareori 1-5 ovare sesile, alburn mătăsos păroase cu stigmate roșiatice.
Polenizarea entomofilă. Fructele niște feliculi mari, catifelat păroase, ușor aplecate cu vârful
spre exterior.
Semințele relativ mari, aproape sferice, brun negricioase cu maturizare timpurie și cu o bună
putere germinativă.
Întrebuințări speciale nu are, decât ca plantă decorativă. Din cauza frumuseții florilor,
localnicii o cultivă ca plantă de ornament prin grădinile cu flori.
În perioada înfloririi, într-adevăr florile sale mari și de un roșu- purpuriu plăcut, sunt un
decor neîntrecut al acestei rezervații.
În Grădina Botanică din Cluj, atât în partea sistematică cât și în cea fitogeografică, acest
bujor admirabil se dezvoltă în fiecare primăvară alături de alte specii caracteristice din Câmpia
Transilvaniei.
Perioada de vegetație și de înflorire, depinde de starea vremii- în primăverile mai călduroase
se dezvoltă mult mai repede decât celelalte plante.
La începutul lunii aprilie se observă foarte bine cum bujorii sunt mai înalți cu 3- 4 cm decât
celelalte plante. În anul 1997 a fost anul cu cea mai târzie înflorire. La 6 mai au apărut primele flori,
iar în patru zile au fost peste 250 înfloriți, iar la 16 mai erau peste 90% înfloriți. Aceasta s-a datorat
timpului favorabil. În 27 mai nu mai era niciunul înflorit.
În general, de la primele flori la ultimele flori trece o perioadă de aproximativ 40 de zile.
Cresc 20 de zile și descresc 20, dar aceasta depinde foarte mult de vreme.
În cazul unor ploi și vânturi puternice, toată frumusețea lor se spulberă.
Bibliografie:
1. BORZA AL.- Problema protecției naturii în România: „Întâiul Congres al Naturaliștilor
din România”, Cluj, 1928
2. BORZA AL.- Câmpia Ardealului- studiul geobotanic, Biblioteca Ateneului Român Nr.4,
București, 1936
3. GHIDRA V., BOTU M., SESTRAȘ R., BOTU I.- Biodiversitate și bioconservare, Ed.
Academia Pres., Cluj Napoca, 2004.
4. MOHAN GH.,ARDELEAN A.,GEORGESCU M.,- Rezervații și monumente ale naturii din
România, Ed. Scaiul, 1993.
5. POP E., SĂLĂGEAN N.- Monumente ale naturii din România
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PROIECT EDUCAȚIONAL DE CERCETARE
„ORAȘUL LUDUȘ, ADAPTAT LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE”
Profesor Antoniu-Ioan BERAR
Școala Gimnazială „Ioan Vlăduțiu” Luduș, județul Mureș
Introducere. Prezentare fizico-geografică a localității
Schimbările climatice reprezintă o problemă cu care ne confruntăm în ultimele decenii.
Efectele negative sunt resimțite atât în planul economic cât și în cel social. Acest fenomen nu a
ocolit nici localitatea noastră, orașul Luduș. Ludușul, străveche vatră de locuire încă din Neolitic,
este un orășel cu aproximativ 17.500 locuitori, amplasat la confluența Pârâului de Câmpie cu
Mureșul, în partea de SV a județului Mureș, în Culoarul Mureșului, între Câmpia Transilvaniei și
Podișul Târnavelor.
Orașul Luduș este centru de polarizare a întregii zone vestice a județului, o unitate
administrativă bine proporționată, concentrând peisaje geografice variate (de dealuri și de văi cu
lunci și terase bine dezvoltate), cu condiții naturale (climatice și edafice) prielnice, cu importante
resurse naturale ce cuprind zăcăminte de gaz metan și roci utile. Ludușul beneficiază de căi de
comunicație - căi ferate și șosele - ce leagă urbea de principalele orașe învecinate și totodată de
celelalte regiuni ale țării noastre.
Pentru dezvoltarea sa economică, orașul s-a folosit și se folosește în continuare de avantajele
care derivă din așezarea geografică, din resursele naturale și din legăturile economice existente cu
celelalte localități ale României și nu numai. Un element de bază îl constituie și factorul uman care
conlucrează la evoluția funcțională și urbanistică a orașului Luduș, ca un centru polarizator, fiind un
centru comercial, social și cultural.
A) Aplicantul
1.Solicitanți: Prof. Berar Antoniu, Prof. Berar Marcela
2.Instituția: Școala Gimnazială „Ioan Vlăduțiu” Luduș, județul Mureș
Adresa: Luduș, Str. Crinului nr.2
3.Descrierea activității, a resurselor și a obiectivelor solicitantului. Descrierea experienței
în scrierea și managementul proiectelor:
Se propune proiectul educațional de cercetare cu tema „Orașul Luduș, adaptat la
schimbările climatice”, propus de profesorii de geografie: Berar Antoniu-Ioan, Berar Marcela
(coordonatori proiect), ajutați de un grup de elevi. Proiectul face parte dintr-un program de
sensibilizare socială care are ca obiectiv principal adaptarea locuitorilor urbei la schimbările
climatice, prin acțiuni, măsuri, soluții și opinii care să fie în coordonată cu strategiile de
dezvoltare durabilă.
Experiență anterioară:
Profesorii implicați în proiect, au experiențe în ceea ce privește întocmirea unor proiecte.
B) Proiectul
4. Titlul proiectului:
„Orașul Luduș, adaptat la schimbările climatice”
5. Locul desfășurării proiectului: orașul Luduș
6. Durata proiectului: ianuarie-decembrie 2018
7. Scopul și obiectivele proiectului, grupuri țintă, beneficiar:
Scop: Creșterea gradului de conștientizare, motivare și înțelegere a riscurilor produse
de schimbările climatice, evaluarea și analiza vulnerabilității la climatul existent.
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Obiective S.M.A.R.T.:
 O1–Utilizarea apei aflată în stratul freatic din zonele înalte ale localității, din intravilan, prin
aducțiune utilizând forța gravitațională și asigurarea apei de izvor pentru locuitori, precum și
pentru compartimentul „Spații verzi” din cadrul Primăriei.
 O2–Reconfigurarea spațiilor din interiorul instituțiilor prin dotarea spațiilor cu plante care
produc oxigen, produse în serele Primăriei; amenajarea spațiilor din vecinătatea instituțiilor,
acolo unde este posibil, pe domeniul public, prin plantarea de arbori, arbuști și iarbă în locul
pavelelor; înlocuirea pavelelor din parcări cu pavele care permit creșterea vegetației; dotarea
clădirilor instituțiilor, acolo unde este posibil, cu panouri fotovoltaice și sisteme solare de
încălzire.
 O3–Construirea de bazine colectoare, pe domeniul public, în punctele din oraș unde se
întâmplă des să se formeze torenți în timpul ploilor bogate.
 O4–Plantarea de copaci acolo unde terenurile sunt degradate; realizarea de împăduriri.
 O5–Achiziționarea de către Primărie a unei instalații de fabricat peleți care vor fi realizați
din sutele de tone de crengi care sunt ridicate anual de către angajații Primăriei, de pe
domeniul public sau de la populație.
 O6–Folosirea eficientă a reziduurilor provenite din zootehnie prin obținerea de biogaz în
urma unui parteneriat de colaborare dintre Primărie și agenții economici din domeniu.
Rezultate anticipate (măsurabile) pentru fiecare obiectiv specific:
 O1–Reducerea consumului de energie și apă potabilă de la rețeaua orașului. Reduceri de
cheltuieli privind achiziționarea apei plate îmbuteliate de la supermarketuri.
 O2–Crearea unui climat favorabil în interiorul instituțiilor publice și în vecinătatea acestora,
reducerea în viitor a consumului de energie.
 O3–Reducerea pagubelor provocate de ploile torențiale și utilizarea apelor rezultate din
aceste ploi, în diferite activități: spații verzi, irigații terenuri, alte activități de interes public.
 O4–Fixarea solurilor, îmbunătățirea calității aerului, reducerea riscurilor de formare a
torenților
 O5-Reducerea consumului de energie și economie la capitolul încălzire în instituțiile
subordonate Primăriei, prin utilizarea sistemelor de încălzire pe bază de peleți, obținuți din
producție proprie.
 O6-Valorificarea energiei de biomasă prin producerea de curent electric.
Părți implicate în cadrul proiectului: Angajații din: SECTORUL PUBLIC, MEDIUL DE
AFACERI, ORGANIZAȚII NONGUVERNAMENTALE ȘI COMUNITARE.
Beneficiarii proiectului: LOCUITORII ORAȘULUI LUDUȘ.
8. Justificarea proiectului:
În urma activităților desfășurate în calitate de profesor de geografie-biologie și în diferitele
activități realizate împreună cu elevii având ca temă ORAȘUL LUDUȘ, am observat, de-a lungul
anilor, că localitatea noastră este afectată din ce în ce mai des de schimbările climatice. Perioadele
lungi de secetă alternează cu episoadele scurte cu precipitații foarte mari. A crescut numărul zilelor
caniculare începând cu luna mai și până la începutul lunii septembrie. Multe resurse regenerabile nu
sunt folosite, mergându-se pe consumul de energie obținută din surse poluante, combustibili fosili și
lemn. O mare problemă este și utilizarea apei potabile în activitățile industriale, știindu-se faptul că
pentru obținerea apei potabile se consumă o mare cantitate de energie. De asemenea, Ludușul este
un mare „producător” de material lemnos rezultat din toaletarea copacilor din parcuri și gospodării,
în fiecare toamnă și primăvară. Acest material lemnos ajunge, din păcate, la groapa de gunoi a
orașului, în locul acestuia fiind consumată o cantitate foarte mare de gaz metan, cu costurile
aferente. Un alt aspect semnalat de membrii echipei de proiect, este cantitatea mare de gunoi de
grajd rezultat din sectorul zootehnic care ajunge aruncat pe malul Pârâului de Câmpie, în zona fostei
Cooperative Agricole de Producție Luduș. Această mare cantitate de gunoi ar putea fi transferată în
biogaz și apoi în energie electrică în folosul agenților economici sau instituțiilor.
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9. Descrierea activităților:
- Creșterea gradului de conștientizare-motivare-înțelegere;
- Evaluarea-analiza vulnerabilității la climatul existent și efectele climatice;
- Prioritizarea măsurilor pentru reducerea vulnerabilității la climatul așteptat în viitor;
- Crearea unui cadru pentru adaptare;
- Identificarea riscurilor și găsirea de soluții;
- Implementare și acțiuni de monitorizare.
10. Calendarul activităților:
1.Activitatea preliminară privind studierea problemelor legate de schimbările climatice și
identificarea punctelor vulnerabile;
2.Realizarea punctelor de alimentare cu apă potabilă de izvor controlată din punct de vedere
bacteriologic și furnizată populației;
3.Reconfigurarea spațiilor din interiorul instituțiilor prin dotarea spațiilor cu plante care produc
oxigen, și care sunt produse în serele Primăriei; amenajarea spațiilor din vecinătatea
instituțiilor, acolo unde este posibil, pe domeniul public prin plantarea de arbori, arbuști și iarbă
în locul pavelelor; înlocuirea pavelelor din parcări cu pavele care permit creșterea vegetației;
dotarea clădirilor instituțiilor, acolo unde este posibil cu panouri fotovoltaice și sisteme solare
de încălzire.
4.Construirea de bazine colectoare, pe domeniul public, în punctele din oraș unde se formează
frecvent torenți în timpul ploilor bogate.
5.Plantarea de copaci acolo unde terenurile sunt degradate. Realizare de împăduriri.
6.Reducerea consumului de energie și economie la capitolul încălzire în instituțiile subordonate
Primăriei, prin utilizarea sistemelor de încălzire pe bază de peleți, obținuți din producție
proprie.
Valorificarea energiei de biomasă prin producerea de curent electric.
Graficul desfășurării proiectului (diagrama Gantt)
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2018
luna
I I
I C V V V
I
X X X
Activitatea
1
2
3
4
5
6

I

II

II
I

I
V

V

V
I

VI
I

VII I
I
X

x

X

X
I
x

x

X

x

x
x

79

XI
I

11. Rezultatele: rezultate prognozate și impactul proiectului, mijloace de monitorizare și
evaluare a rezultatelor;
Precizarea indicatorilor (output și result)
1. Indicatori aferenți obiectivelor / rezultatelor
 Se realizează, în 3 zone ale orașului, captări de izvoare subterane aflate la înălțime și
construirea unui sistem de aducțiune folosind forța gravitațională.
2. Indicatori aferenți obiectivelor/rezultatelor
 Amenajări interioare cu verdeață în cadrul instituțiilor din oraș precum și amenajări ale
spațiilor verzi din vecinătatea acestor instituții, prin plantarea arborilor, arbuștilor în
detrimentul zonelor în care predomină pavaje clasice, betoane și asfalt.
3. Indicatori aferenți obiectivelor / rezultatelor
 Construirea bazinelor colectoare de mare capacitate prin care să se stocheze apa în
perioadele cu precipitații torențiale evitându-se pagubele generate de acești torenți.
4. Indicatori aferenți obiectivelor / rezultatelor
 Creșterea suprafețelor împădurite la nivelul orașului. Stoparea alunecărilor de teren și
îmbunătățirea calității aerului.
5. Indicatori aferenți obiectivelor / rezultatelor
 Transformarea tuturor deșeurilor lemnoase în peleți și folosirea acestora ca sursă de
încălzire pentru instituții sau valorificate populației.
6. Indicatori aferenți obiectivelor / rezultatelor
 Valorificarea energiei de biomasă prin producerea de curent electric.
12. Partenerul (-ii) proiectului (dacă este cazul):
- Primăria orașului Luduș și instituțiile aflate în subordine: școli, spitale, grădinițe, etc.
- Agenții economici interesați de parteneriat public-privat.
- scurtă descriere a activităților derulate în proiect (maximum 10 rânduri)
Proiectul constă în realizarea unor investiții care să răspundă necesităților populației, în
contextul actual, privind schimbările climatice, precum și în condițiile actuale în care este foarte
important, pe de o parte, să protejăm mediul prin reducerea energiei produsă din surse clasice,
epuizabile, iar pe de altă parte, reducerea costurilor datorate consumului de energie în condițiile în
care, pe plan local, există posibilități de a realiza acest lucru.
Bibliografie:
1. Marius Cristea, Plan de acțiune privind adaptarea la schimbările climatice în municipiul
Tîrgu-Mureș, Proiect „Calea Verde”
2. http://caleaverde.ro/wp-content/uploads/2016/08/Plan-de-actiune-privind-adaptarea-laschimbarile-climatice-in-Municipiul-Targu-Mures.pdf
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IMPORTANȚA TERENURILOR GEOGRAFICE ÎN PREDAREA GEOGRAFIEI
Profesor Marcela BERAR, Școala Gimnazială Nr.1 Luduș, județul Mureș

1. Repere teoretice
Terenul geografic1 este un spațiu amenajat și dotat cu mijloacele, instrumentele și aparatele
necesare pentru observarea, înțelegerea și cunoașterea unor noțiuni, fenomene și procese geografice,
a dinamicii lor, pentru formarea priceperilor și deprinderilor elevilor.
Terenul geografic este un laborator în aer liber unde elevii sunt în contact nemijlocit cu
realitatea înconjurătoare și fac singuri observații. Terenul nu are rol decorativ, iar amenajarea și
dotarea lui nu constituie scop în sine. Eficiența și funcționalitatea terenului depind de: structura,
complexitatea și calitatea modelelor realizate (formă, structură, proporții, relații); de strategiile
utilizate de profesor cu elevii; de stimularea motivației intrinseci a elevilor etc.
Iată câteva cerințe didactice pe care ar trebui să le respectăm în amenajarea terenului
geografic, în proiectarea și realizarea activităților:
 să fie amenajat după criterii științifice;
 componentele terenului geografic să corespundă cerințelor programelor școlare privind
dobândirea cunoștințelor și formarea abilităților;
 să fie dotat cu aparatele și instrumentele necesare efectuării măsurării unor parametri ai
fenomenelor și proceselor geografice studiate în gimnaziu și liceu;
 rezultatele obținute prin observații instrumentale să fie analizate, transpuse din tabele în
materiale grafice, să fie interpretate;
 activitățile de învățare să aibă în centrul lor elevul care experimentează, demonstrează,
analizează, măsoară, face prognoze, identifică legături cauză-efect, simulează fenomene și
procese din realitatea înconjurătoare;
 activitățile să fie organizate pe grupe mici, fiecare grup având sarcini precise și metodologie
proprie de lucru.
Sugestii privind componentele terenului geografic
Un teren geografic ar putea fi organizat pe mai multe platforme.
 Platforma pentru observații astronomice, pentru orientare și măsurarea spațiului cuprinde
gnomonul, eclimetrul, ceasul solar, indicatorul meridianului și paralelei locului, indicatorul
stelei polare, roza vânturilor, stâlpul pentru înălțime, cărarea pentru lungime, metrul cub,
metrul pătrat.
 Platforma meteorologică cuprinde în adăpostul meteorologic termometre (normal, de
minimă, de maximă), termograful, higrometrul, higrograful, iar pe platou stâlpul cu girueta
cu placa Wild și anemometru cu cupe, heliograful, nefoscopul, stâlpul cu două pluviometre,
pluviograful, termometrul de sol Savinov, mira de zăpadă.
 Platforma geomorfologică și hidrologică este un model de reprezentare la scară
tridimensională a unui complex de forme de relief. Pe o suprafață de 20/30 m pot fi
construite din pământ, acoperite cu roci adecvate și fixate cu iarbă, următoarele forme și
tipuri de relief: lanț montan, masiv montan, deal, podiș, câmpie, vulcan, deltă, relief litoral,
relief deșertic, un bazin hidrografic, relief carstic etc.
2. Terenul geografic de Școala Gimnazială nr. 01 din Luduș
Școala Gimnazială Nr.1 Luduș, una dintre cele mai vechi școli ale orășelului situat în sudul
Câmpiei Transilvaniei, la confluența Mureșului cu Pârâul de Câmpie, se poate mândri cu un teren
geografic unicat în țara noastră.

1

Maria Eliza Dulamă, Elemente de didactica geografiei, Ed. Clusium, 2000, p.147-148
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Existența acestui teren geografic se datorează profesorului de geografie Augustin Micu, care
a funcționat în această școală în perioada 1953-1989 în calitate de profesor de geografie și care a
fost mulți ani directorul Liceului din localitate. De obârșie din comuna clujeană Recea-Cristur, satul
Elciu, a absolvit Facultatea de Geologie-Geografie din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din
Cluj-Napoca. Ideea realizării unei platforme geomorfologice care să cuprindă, în miniatură, formele
și tipurile de relief existente în țara noastră, i-a venit încă din anii studenției.
Prima încercare de a realiza un teren geografic a avut-o prin anii ‘50 când a realizat în curtea
școlii un asemenea teren în care a folosit pământul pentru a modela formele de relief. Cu un talent
deosebit a reușit să finalizeze ceea ce și-a propus, terenul rezultat fiind lăudat de colegii și profesorii
de specialitate din zonă. Din păcate, din cauza precipitațiilor, materialul din care era realizat acel
teren geografic a făcut ca să nu reziste decât foarte scurt timp.
La finele anilor ‘80, profesorul își propune să realizeze un nou teren geografic, de această
dată dintr-un amestec de ciment și mai multe tipuri de roci și care în final să fie acoperit.
Beneficiind de sprijinul material al unor întreprinderi de construcții din acea perioadă și a
directorului școlii, regretatul profesor de geografie Liviu Rațiu, a reușit să modeleze din ciment, pe
o suprafață de aproximativ 100 mp cele mai reprezentative forme și tipuri de relief existente în țara
noastră pornind de la cei mai înalți munți și terminând cu relieful Deltei Dunării și a Platformei
continentale a Mării Negre. Platforma geomorfologică a fost inaugurată în anul 1989.
3. Elementele componente ale platformei geomorfologice
Cu o măiestrie specifică unui sculptor, profesorul Augustin Micu a reușit să realizeze din
ciment, în miniatură, o peșteră, să reprezinte relieful vulcanic, relieful carstic, relieful glaciar,
relieful specific zonelor de deal, podiș, câmpie, luncă sau deltă. A reușit să surprindă modul cum
agenții morfogenetici externi influențează relieful în general. Pentru realizarea acestora a folosit
foarte mult ciment iar pentru tipurile reprezentative de relief a adăugat și rocile specifice aduse din
excursiile pe care le-a realizat cu elevii în România de-a lungul anilor.
Cele mai reprezentative elemente ale platformei geomorfologice, partea cea mai atractivă a
terenului geografic sunt:
1. O mică peșteră, o grotă de dimensiuni mai mici, însă îndeajuns pentru a intra o
persoană în aceasta. Reprezintă relieful calcaros întâlnit frecvent în munții noștri. Este realizată din
ciment și calcar grosier de vârstă paleogenă adus din Munții Apuseni, aflați în estul Depresiunii
Colinare a Transilvaniei, aproape de Luduș. În interiorul peșterii se pot distinge stalactite și
stalagmite. La suprafață sunt reprezentate dolinele (mici depresiuni cu aspect de pâlnie, formate
prin dizolvarea calcarului în apă). Tot la suprafața reliefului calcaros sunt prezente lapiezuri (forme
carstice deosebite pe care apa le-a săpat în calcare care sunt alimentate de apele de ploaie sau din
topirea zăpezilor). Pe lângă acestea mai este reprezentat și un lac știrbit a cărui apă a fost evacuată.
2. Relief modelat de îngheț și dezgheț. Apare în zonele montane. Este vorba de un relief
muntos care apare frecvent pe teritoriul țării noastre. Un munte reprezintă în miniatură Munții
Bucegi. Aici, sub acțiunea modelatoare a vântului s-a format un Sfinx. De asemenea, pe Platoul
Bucegilor, sub acțiunea acelorași factori modelatori au rezultat Babele. Se observă văile abrupte
care coboară din zonele înalte, muntoase.
În alcătuirea Babelor există roci diferite. Astfel, pălăria este compusă din roci mai dure și
mai rezistente, sedimentare iar părțile mai joase sunt formate din roci sedimentare cu o duritate mai
mică și care au fost erodate mai puternic de către vânt. Vorbim de prezența nisipurilor, gresiilor și
calcarelor.
În continuare sunt redate zone cu stânci, modelate numai de către precipitații și variațiile de
temperatură dintre iarnă și vară. Au rezultat forme de relief specifice, modelate, stânci rupte din
zonele înalte.
3. O altă categorie de relief, prezentă frecvent în țara noastră, și sub formă de miniatură în
cadrul platformei, o constituie relieful glaciar. Este rezultatul unor modelări de vârstă recentă, care
s-au datorat răcirii climei și formării unor ghețari care acopereau munții. Aceștia, în urma acțiunii
îndelungate au format văile glaciare, circuri glaciare și lacurile glaciare, care apar frecvent în
Munții: Făgăraș, Parâng, Retezat-Godeanu și Rodnei. Dintre lacurile formate în acest mod,
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amintim: L. Bâlea, L. Lala, Lacul Bucura, L. Zănoaga. Foarte multe lacuri au fost distruse datorită
agenților morfogenetici externi, rezultând căldările.
4. Platforma geomorfologică cuprinde în miniatură și o zonă montană, formată prin
încrețirea scoarței din roci dure. Este realizată din șisturi cristaline și ciment, rocile fiind aduse de
elevi din excursiile din Munții Făgăraș. Alături de munții dezvoltați pe șisturi cristaline apar și
munții în care există calcit (carbonat de calciu natural, cristalizat, transparent, incolor sau divers
colorat, care alcătuiește calcarul, marmura), întâlnit atât în Munții Apuseni cât și în Carpații
Meridionali și care este exploatat. Tot în acești munți se observă fosile de ființe mici marine și
depozite de cărbune aflate în regiunile mai joase, unde natura a fost mai darnică cu vegetația care a
fost transformată, într-un timp îndelungat, în cărbuni. Aceștia sunt exploatați și utilizați în industria
energiei electrice. În țara noastră se exploatează huilă din Bazinul Petroșani și lignit din Bazinul
Motru-Rovinari.
4. Relieful dintre ape (un interfluviu) este redat în cadrul platformei. Apare modelat
interfluviul dintre Timiș și Cerna. Aici sunt reprezentate terase, râuri mai mari sau mai mici.
Exemple de acest tip de relief fluvial, forme de separare spre bazine diferite apar în Germania între
Rin și Rhon.
5. Într-un mod destul de reușit este redat în miniatură horstul dobrogean (Masivul
Dobrogei de Nord). Sunt evidențiate prin comparație orogenul nou și orogenul foarte vechi așa cum
apare în zona Munților Măcin. Stânca în miniatură este realizată din granitul roșu de Măcin, adus de
elevii școlii în urma unor excursii în zona respectivă. Se observă astfel, treptele de relief.
6. În continuare, platforma se continuă cu un șir de munți vulcanici, asemenea lanțului
munților vulcanici din Carpații Orientali. Este reprezentat lacul vulcanic Sf. Ana format prin
acumulare de apă în craterul Muntelui Ciomatul Mare din Munții Harghitei. Rocile sunt dure,
granit.
Alți munți de origine vulcanică care apar în miniatură sunt formați din granit, bazalt,
andezit. Apare un crater vulcanic care a fost știrbit iar apa din lacul format anterior s-a evacuat. În
acest tip de relief apar frecvent resurse minerale importante pentru economie: aur, argint, cupru,
plumb, zinc, sulf, fier, etc.
În continuare sunt redate: un alt lac vulcanic și unul distrus de agenții morfogenetici externi
(precipitații, temperatură, vânturi).
Platforma mai cuprinde și un relief vulcanic de vârstă recentă, asemeni acelui care apare în
Munții Călimani, modelat într-un mod mai redus de către agenții morfogenetici externi.
În continuare, este modelat și un vulcan activ. Conul vulcanic este modelat ușor de ape. Se
observă părțile componente: coșul, craterul, lava scoasă la suprafață. De-a lungul istoriei se cunosc
multe erupții vulcanice care au provocat adevărate dezastre, ducând la pierderi de vieți omenești și
distrugerea unor așezări umane (spre exemplu, Vulcanul Vezuviu care a distrus, acoperind cu lavă
vulcanică, orașele Pompei și Herculaneum din Imperiul Roman).
7. Un relief mai tânăr, ca formare și diferit ca altitudine și alcătuire petrografică, care este
alcătuit din podișuri și câmpii este reprezentat în cadrul platformei. Aceste forme de relief au fost
modelate datorită acțiunii apelor de suprafață. Un podiș dezvoltat pe calcare apare într-unul din
colțurile platformei geomorfologice. Aici se observă, dacă am arunca apă, cum râurile dispar prin
fisurile din calcar și reapar la suprafață, la altitudini mai joase, sub forma unor izvoare, denumite în
Podișul Mehedinți sohodoale.
În zona reliefului fluvial se observă terase înalte și joase. În drumul lor, râurile au întâlnit și
roci mai dure unde apele sunt adunate și formează un jug. Un astfel de exemplu poate fi, în țara
noastră, pe valea Someșului între Munții Meseș și zona cristalină în partea dreaptă a Someșului între
localitățile Jibou și Ulmeni.
8. Alunecările de teren, frecvent întâlnite în zona Luduș (Zau, Roșiori, Gheja, Râpa
Dateșului), modelate, formează odată cu trecerea timpului așa-numiții gruieți.
9. Ultima porțiune a platformei este dedicată reliefului de câmpie, luncă și deltă. De o parte
și de alta a fluviilor apar terase – lunci, lacuri sau brațe părăsite. Este reprezentat un meandru care a
fost ulterior modelat. Un exemplu este meandrul de la Bogata, de lângă Luduș.
83

Delta Dunării, cu brațele Chilia, Sulina și Sfântul Gheorghe este redată în cadrul platformei
geomorfologice și care s-a format în urma depunerilor de aluviuni transportate de Dunăre. Apar
suprafețe de uscat denumit grinduri (fluviale, maritime sau continentale).
Nu au fost omise nici țărmurile, reprezentate în cadrul platformei geomorfologice. În
miniatură este reprezentat un bazin maritim la marginea căruia apar țărmuri înalte (faleze) și țărmuri
joase (plaje).
Relieful mai accidentat, rezultat prin modelarea ghețarilor în anumite zone de pe Glob, a dat
naștere țărmurilor cu fiorduri, specifice vestului Norvegiei sau Noii Zeelande. Aceste zone, pe timp
de furtună devin periculoase pentru navigație. Este reprezentat și un jug modelat în formă de galerie
care se găsește de asemenea pe țărmurile nordice.
În regiunile maritime, pot fi distinse, de asemenea, forme de relief modelate de apele mării:
peninsule, insule, strâmtori. Nu lipsesc nici insulele coraligene denumite atoli, specifice
Oceanului Pacific, în zona cu climat cald.
4. În loc de concluzii
Relieful modelat în scopul cunoașterii, are scopul de a parcurge rapid o parte din materia
parcursă în cadrul orelor de geografie.
Această platformă geomorfologică din cadrul terenului geografic care este unicat în țara
noastră, a devenit loc de vizitare pentru studenți, profesori, elevi din cele mai îndepărtate locuri din
țară și Republica Moldova. În anul 2006, cu ocazia aplicației anuale pe care o realizează membrii
Societății de Geografie, filiala Mureș, profesorul Augustin Micu (având atunci respectabila vârstă
de 80 ani) a făcut o prezentare a platformei geomorfologice. Profesorii de geografie, alături de
ceilalți participanți, au fost foarte încântați de ceea ce au văzut la Școala Gimnazială Nr.01 din
Luduș.
Platforma geomorfologică este vizitată în fiecare an de grupuri de elevi și studenți iar
actualii profesori de geografie ai școlii o folosesc cu succes în activitatea didactică.
Bibliografie:
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84

ZIUA ȘTAFETEI - ACUM DECID EU
PROIECT EDUCAȚIONAL PENTRU DEZVOLTAREA INTELIGENȚEI EMOȚIONALE
Bibliotecar GYŐRGY Enikő
Școala Gimnazială Iernut, județul Mureș

Argument
Educația reprezintă procesul prin care oamenii se străduiesc să transmită copiilor
înțelepciunea lor, dobândită în timp și aspirațiile lor pentru o lume mai bună. În perioada actuală
acest proces este tot mai greu, generațiile tinere sunt tot mai confuze privind viitorul sau alegerea
profesiei, puțini sunt cei care au un scop precis pe care îl vor urma.
Activitățile extracuriculare au un rol important în dezvoltarea inteligenței emoționale care
determină reușita individului pe plan personal și profesional, să nu uităm că, copiii de azi vor forma
societatea de mâine acest lucru depinde de noi cum îi pregătim.
Rolul bibliotecarului este important în educația și formarea generațiilor viitoare și constă, pe
lângă gestionarea fondului de carte, îndrumarea lecturii elevilor, colaborarea cu toate cadrele
didactice și în activități de inițiere și coordonare a unor proiecte interne sau externe cu instituții de
învățământ, organizații diverse din țară și străinătate, cu membrii comunității locale și cu părinții
elevilor.
Acest proiect, organizat și derulat la nivelul unității noastre de învățământ, face parte din
campania-eveniment ce promovează drepturile copiilor, organizată la nivel național de Fundația
Terre des Homes Elveția iar prin implicarea elevilor, a părinților și a comunității locale, a
consolidat relația școală-societate având un real succes oferind o experiență deosebită pentru
participanți, mentori și pentru mine ca bibliotecar și coordonator.
,,Ziua Ștafetei” celebrează dreptul tuturor copiilor și tinerilor de a participa în societate și se
desfășoară, în fiecare an, în preajma zilei de 20 noiembrie, marcând astfel Ziua Internațională a
Drepturilor Copiilor.
Dacă vom întreba copiii, ce vor să fie când vor crește mari?, vom observa că își imaginează
ce rol pot avea ca adulți, copiii vor să fie modele pentru societate, eroii de zi cu zi, cei de care vom
avea întotdeauna nevoie. Credem că este important să le arătăm susținerea și să le dăm dovadă de
încredere, oferindu-le ocazia să participe la luarea deciziilor în ceea ce privește viitorul lor, să-și
exprime propriile opinii și să practice o zi meseria mult visată.
Pentru noi adulții, participarea copiilor și tinerilor la viața comunității trebuie să devină o
prioritate, deoarece ei formează generația de mâine, iar societatea pe care o construim azi, va fi
realitatea lor de mai târziu. Este drept și natural să le oferim șansa de a participa în acțiuni care-i vor
motiva direct, iar ,,Ziua Ștafetei-Acum decid eu” e menită să ne reamintească acest lucru.
De ce este important să oferim ocazii copiilor să descopere tainele unor meserii? Pentru că,
alegerea unei profesii sau a unei cariere este una dintre alegerile cele mai însemnate care trebuie
făcute în anii adolescenței, este o alegere care apasă greu pe umerii multor tineri și care va marca
viitorul lor. Dacă la vârste mici, copiii știu exact ce carieră vor să urmeze această hotărâre scade
odată ce înaintează în vârstă și apare frica de eșec și nesiguranța, cauza fiind lipsa parțială a
inteligenței emoționale din domeniul intrapersonal, interpersonal, al adaptabilității și domeniul stării
generale.
Domeniul intrapersonal cuprinde ceea ce numim în general „sinele nostru”. El determină
modul în care individul își percepe sentimentele, cât de mulțumit este de propria persoană și de ceea
ce face în viață. Succesul în acest domeniu înseamnă că este capabil să-și exprime sentimentele, să
trăiască și să muncească în mod independent, să se simtă puternic și să aibă încredere în exprimarea
ideilor și părerilor.
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Domeniu interpersonal al inteligenței emoționale se referă la ceea ce numim aptitudini
personale. Cei care știu cum să procedeze din acest punct de vedere tind să fie responsabili și de
încredere. Aceștia înțeleg, interacționează și relaționează bine față de alte persoane într-o varietate
de situații. Inspiră încredere și au un bun spirit de echipă.
Domeniul adaptabilității al inteligenței emoționale se referă la capacitatea de percepere și
reacționare la situații diferite. Persoanele care au aceste capacități pot înțelege problemele și pot
găsi soluții eficiente care să permită rezolvarea conflictelor.
Domeniul stării generale se referă la modul în care este privită viața, capacitatea de a ne
bucura de viață și la sentimentul general de mulțumire, cuprinzând capacitatea de a fi fericit și
optimist.
Concept
Conceptul este foarte simplu: sub îndrumarea unui coordonator, copii și tinerii cu vârste
între 12-18 ani, din aceeași comunitate, își aleg meseriile pe care vor să le preia și apoi se înscriu în
campanie prin completarea unui formular online. Coordonatorul grupului identifică mentorii
potriviți și anume, profesioniștii care vor preda ștafeta meseriei și facilitează predarea-preluarea
ștafetei într-o zi stabilită prin consultarea tuturor părților (copil, mentor, însoțitor).
Predările-preluările de ștafetă s-au desfășurat în perioada 15-25 Noiembrie 2016. Ziua de
lucru a unui copil a durat între 2-6 ore. Pentru o cât mai bună desfășurare a proiectului, fiecare
participant a primit câte-un ghid explicativ. Acestea cuprinzând informații cu privire la următoarele
teme: Ce este „Ziua Ștafetei”, ce este un „mentor” în cadrul Zilei Ștafetei, cum mă pregătesc de
„Ziua Ștafetei” și ce se întâmplă la predarea-preluarea ștafetei, ce se întâmplă după Ziua Ștafetei.
Obiective
Obiectivele principale ale proiectului sunt următoarele:
 Introducerea, în unitatea noastră școlară, a unui model educațional modern,
implementat la nivel național.
 Crearea unui cadru în care copii să-și exploreze vocația, să se exprime și să-și
dezvolte potențialul.
 Facilitarea incluziunii sociale a copiilor vulnerabili și respectarea drepturilor
acestora.
 Dezvoltarea inteligenței emoționale în rândul elevilor, favorizând alegerea unei
profesii în viitor.
 Consolidarea relației între școală-părinți și școală-societate.
Descrierea activității
În educația contemporană, se simte o tot mai mare nevoie de asemenea activități și proiecte
de educație nonformală, care să fie experiențe constructive în dezvoltarea personală a copiilor.
Pentru toate celelalte zile când le-am cerut să se pregătească „să fie mari”, „Ziua Ștafetei” este
momentul în care le dăm șansa copiilor și tinerilor să ne arate cine vor să fie. Îi lăsăm să aleagă și le
predăm ștafeta. Timp de o zi, copiii și tinerii iau locul adulților, exersându-și abilitățile în meseria
pe care și-o doresc. Nu mai trebuie să aștepte un viitor nedefinit, ci îi vor pune bazele încă de-acum.
Această campanie a fost o provocare pentru elevi, mentori și coordonator, având în vedere
noutatea acestei idei în școala noastră. Elevii au fost întrebați ce meserii vor să practice când vor fi
adulți, iar în funcție de opțiunile lor și în dorința de a cunoaște profesia aleasă, am înscris Școala
Gimnazială Iernut în Campania „Ziua Ștafetei-Acum Decid Eu”, cu un număr de 25 de elevi,
împărțiți în două grupe de 12, respectiv 13 elevi îndrumați de doi coordonatori, un grup fiind
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coordonat de către mine. Copiii au ales profesii diversificate cum ar fi: învățător, psiholog, contabil,
farmacist, fotograf, mecanic utilaj agricol, instructor de dans, notar public, medic veterinar, pictor,
programator IT și mecanic auto.
Instrumentele de lucru au fost trimise prin mail de către organizatorii campaniei la nivel
național ce cuprindeau următoarele formulare: acordul părinților, politica de protecție a copilului,
ghidul coordonatorului, ghidul mentorului, ghidul părinților, ghidul participantului, formular
feedback și acord de parteneriat.
Rolul și responsabilitățile mele, în calitate de coordonator local, în implementarea „Zilei
Ștafetei” au fost următoarele: planificarea, organizarea, monitorizarea și evaluarea activității de
predare-preluarea „ștafetelor”.
1.Planificarea
După confirmarea înscrierii în campanie, a urmat informarea părinților despre activitate
solicitând, cu această ocazie, completarea formularelor de acord, privind participarea copiilor în
proiect. Având acordul părinților a urmat identificarea mentorilor, conform profesiilor alese de către
elevii din grupul coordonat de mine. Spre surprinderea mea proiectul a fost primit cu interes, iar eu
am avut șansa să întâlnesc oameni cu un caracter deschis, care au dat dovadă de profesionalism,
impresionați de noutatea activității și dornici să ghideze elevii în descoperirea tainelor meseriei,
profesiei pe care o practică. Cu această ocazie, fiecare mentor a fost informat cu ajutorul ghidului,
despre modul de desfășurare a proiectului, obligațiile lor și ale elevilor și vârsta acestora.
2.Organizarea
Pe parcursul celor două săptămâni ale proiectului am însoțit elevii la locul de desfășurarea a
profesiei alese de ei, ocazie în care am discutat cu mentorii și am planificat ziua în care v-a avea loc
predarea-preluarea ștafetei. Elevii s-au pregătit cu întrebări despre profesia aleasă, curiozități,
traseul educațional parcurs pentru meseria respectivă, avantajele și dezavantajele întâmpinate, astfel
încât viziunea lor asupra profesiei dorite să devină tot mai clară.
În ziua predării-preluării ștafetei a fost o experiență plăcută pentru toți participanții, fie au
predat, fie au preluat ștafeta sau au fost însoțitori, iar noi adulții am realizat importanța implicării
noastre și am observat efectul benefic al acestor proiecte în dezvoltarea inteligenței emoționale a
copilului.
3.Monitorizarea
Pentru a desfășura o activitate cât mai bine organizată e nevoie de o informare corectă și o
supraveghere atentă a activităților propuse, în această vedere: am centralizat informațiile oferite de
către mentori, elevi și părinți, mai exact: nume, prenume date de contact, denumirea firmei, am
mediat și supravegheat desfășurarea campaniei la nivelul școlii, după „Ziua Ștafetei” am centralizat
formularele de feedback completate de participanți, acestea fiind transmise online, ofițerului de
comunicare Tdh împreună cu raportul de campanie. Am încheiat proiectul educativ „Ziua ȘtafeteiAcum Decid Eu” cu gala de premiere organizată la Școala Gimnazială Iernut, elevii primind câte o
diplomă și o cană personalizată cu logo-ul campaniei naționale „Ziua Ștafetei-Acum Decid Eu”.
4. Evaluare
Evaluarea are un rol foarte important atât în viața noastră de zi cu zi, cât și în
procesul educațional, deoarece ne permite să ne identificam punctele slabe și apoi să le
corectăm. Am folosit două metode diferite de evaluare și anume:
 Metoda de evaluare certificativă. Deoarece este realizată la sfârșitul unui proces educativ,
aceasta nu mai poate influența cu ceva ameliorarea rezultatelor și refacerea procesului deja
parcurs, dar oferă învățăminte pentru desfășurarea unei viitoare activități didactice. Ca
instrumente de evaluare s-au utilizat formulare de feedback.
 Metoda de evaluare „conștientizată” sau „formatoare” care favorizează participarea activă
și autonomia elevului prin dialog, dezbateri și împărtășirea experiențelor.
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Rezultate obținute








Dezvoltarea încrederii în propria persoană și a potențialului fiecăruia.
Dobândirea unor cunoștințe și informații privind meseria preferată.
Lărgirea ariei de informație a elevilor.
Împărtășirea experiențelor personale, dezvoltarea abilităților de comunicare, exprimarea
ideilor și a voinței proprii a elevilor.
Îmbogățirea cunoștințelor generale.
Dezvoltarea responsabilității sociale și dezvoltarea deprinderilor de interacțiune socială.
Consolidarea relației școală-societate.
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INCURSIUNE ÎNTR-O TAINICĂ LUME:
PEȘTERA CĂSOAIA LUI LADAȘ
Profesor HINTS Andrea
Școala Gimnazială „George Coșbuc” Tîrgu Mureș, județul Mureș
În anul 1988 târgumureșeanul MÓRÉH Károly a descoperit o serie de cavități de origine
vulcanică în Munții Călimani, zona Defileul Mureșului. După un studiu aprofundat s-a dovedit că
aceste cavități sunt de fapt negativele unor trunchiuri de copaci, conservate în sedimentele
vulcanice. Clubul speologic Ursus Spaeleus, mai târziu Clubul Speologic Exus a cercetat amănunțit
Defileul Mureșului, și au descoperit mai mult de 100 de asemenea cavități. În 1989 lucrarea lui
MÓRÉH Károly scrisă despre peșterile de mulaj a fost distinsă cu premiul „Vulcanocarst” a
Congresului Național Speologic. În 2000 au fost descoperite câteva peșteri de mulaj poziționate
vertical, iar în 2002 au fost descoperite primele peșteri de mulaj în Munții Gurghiului (zona Defileul
Mureșului).
Peșterile de mulaj s-au format în perioada activă a vulcanilor Călimani și Gurghiu, în timpul
pliocenului, adică în urmă cu circa 5,3 milioane de ani.
Trunchiurile copacilor doborâți de activitatea vulcanică au rămas în sedimente, iar după un
anumit timp apa le-a scos din rocă și au rămas peșterile de mulaj, care pot avea dimensiuni cuprinse
între 40 și 80 de metri lungime și un diametru de până la 2,4 metri.
Poziția geografică a peșterilor de mulaj: în Defileul Mureșului, între localitățile Răstolița și
Stânceni se regăsesc peșterile de mulaj (ENG: tree mould cave). Se regăsesc la o altitudine relativă
de 40 – 80 m, altitudine absolută de cca 700 m (la Sălard 600 – 680 m, Andreneasa 700 – 730 m,
Neagra 800 m). Majoritatea peșterilor de mulaj se află pe malul drept al Mureșului, fapt explicat cu
activitatea mai redusă a vulcanului Călimani, și între erupțiile ei vegetația a avut timp să se
regenereze. Au fost descoperite peste 100 de asemenea formațiuni, dar numai o parte pot fi numite
peșteri, pentru că conform definiției o peșteră este un gol natural, destul de mare pentru a permite
accesul omului, a cărei lungime depășește 2 metri.
Cea mai mare peșteră de mulaj are 32 m lungime și un diametru de 2,4 m. Nu există
ramificații în ele, cu excepția unei singure peșteri.
Datorită dimensiunii lor relativ mici, nu s-au format în ele condiții climatice specifice. Fauna
cavernicolă la fel este în număr foarte mic, cum ar fi liliacul comun, și câteva specii care accesează
peșterile cu caracter temporar.
Peșterile de mulaj sunt o raritate. În România numai în Defileul Mureșului au fost observate
asemenea formațiuni.
În întreaga lume sunt o raritate, la fel. Prima descriere a unei peșteri de mulaj provine din
Japonia, unde au fost descrise cca 250 de peșteri de mulaj în muntele Fuji, zona Kenmarubi, din
care 43 se bucură de o protecție specială. În 17 decembrie 1929 peștera Funatsu Tainai, din parcul
național Kawaguchico a fost declarată monument al naturii, devenind astfel prima peșteră de mulaj
protejată din lume.
În Statele Unite ale Americii, în statul Washington, în Mount St. Helens National Volcanic
Monument National Parc sunt câteva peșteri de mulaj, care sunt declarate monumente ale naturii
din 1982. Asemenea peșteri mai există în insula Hawaii, în câteva parcuri de lavă.
În Europa au fost descoperite peșteri de mulaj în Slovacia, în munții Polana și zona de
graniță cu Ungaria, în munții Mučínska Vrchovina. Cea mai lungă peșteră de mulaj din această
zonă este de 8 m, cu un diametru de cca 1 m. Au fost descoperite de geologul GAÁL Lajos, din
Rimavská Sobota.
În Ungaria, în județul Nógrád, în apropierea comunei Nógrádszakál, geologul PRAKFALVI
Péter a descoperit 5 cavități pseudocarstice, din care 3 pot fi categorisite ca peșteri de mulaj.
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Una dintre peșterile de mulaj a Defileului Mureșului este peștera Căsoaia lui Ladaș.

Peştera lui Ladaş. Harta după MORÉH Károly

Peștera Căsoaia lui Ladaș se află în extremitatea estică a comunei Andreneasa, în locul
numit de localnici Căsoaia, la o altitudine de 704 m. Este o cavitate polietajată, cu o dezvoltare de
78 m și o denivelare de 4 m, fiecare dintre nivele având o intrare proprie. Deschiderea nivelului
superior - care este un abri cu o dezvoltare de 4 m - are o formă semicirculară și dimensiunea de 11
x 2,2 m. Din acest abri pornesc trei galerii tubulare de mulaj: o galerie de 5,5 m, una de 18 m și
respectiv una de 5 m, ultima fiind o străpungere care debușează exact deasupra intrării nivelului
inferior. Legătura între cele două nivele se realizează printr-un puț de 4 m, care se deschide în
extremitatea estică a nivelului superior și ia contact cu nivelul inferior la 5 m de la intrarea lui.
Intrarea nivelului inferior este o deschidere în formă ovală de 7 x 2,1 m și precede o galerie de 23
m, care pe primii 10 m ai săi păstrează forma și mărimea intrării. De aici galeria se lățește la 10 m și
plafonul se ridică la 3 m, ca după următorii 7 m să revină la dimensiunile inițiale.
Galeria se termină într-un diverticul care se deschide în peretele stâng al nivelului inferior,
de unde pornește o galerie de mulaj de trunchi de 2 m. Podeaua este acoperită de un strat de nisip
fin, în urma alterării stratului de gresie. Din lungimea totală de 78 m a acestei peșteri, 30 m sunt
formați din galerii de mulaj, restul fiind de proveniență de alterare.
Vizitarea acestei peșteri este posibilă din septembrie 2013, când Salvamont Mureș a
amenajat zona și a făcut posibilă vizitarea acestei peșteri.
Circuitul turistic pornește din Andreneasa. Pe parcursul drumului de cca 1 oră se vizitează
atât peștera, cât și punctul de belvedere aflat deasupra peșterii.
Acest traseu e deosebit de potrivit pentru a organiza ture elevilor. Pe lângă peisajul
incomparabil putem studia pe teren mărturiile vremurilor când vulcanii Călimani și Gurghiu erau
activi.
Încă se pot vedea malurile marilor lacuri prin rocile sedimentare ce s-au depus cândva în
pliocen. Se poate explica și demonstra modul de formare a Defileului Mureșului: la malul marilor
lacuri de acumulare s-au depus sedimente, care au acoperit trunchii copacilor doborâți. Când aceste
diguri naturale s-au spart și râul și-a adâncit albia, în urma eroziunii în câteva cazuri, o extremitate a
unei trunchi de copac acoperit de sediment a ajuns iarăși la suprafață. A început un proces de
putrezire a materialului lemnos, și a rămas în rocă forma (negativul) trunchiului de copac.
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Harta cu peșteri de mulaj, după MORÉH Károly
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DEZVOLTAREA IDENTITĂȚII CULTURALE A ELEVILOR
PRIN ACTIVITĂȚI NONFORMALE
Profesor Maria Călina IUȘAN
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș

Argument
Transformarea prin educație a omului din entitate biologică în ființă culturală prezintă
finalități care vizează nu doar nivelul particular al indivizilor izolați ci și acela al societății în care
aceștia își desfășoară existența. Orice ideal educațional exprimă, în esență, un anumit model cultural
iar acțiunea educativă urmărește nu doar dezvoltarea culturii individuale ca ansamblu de
particularități spirituale diferențiatoare ci și dezvoltarea culturii colective, specifică comunității sau
societății respective. Din aceasta perspectivă cultura colectivă promovată prin educație reprezintă o
placă turnantă ce leagă individul de comunitate și asigură acesteia consistența internă necesară
evitării disoluției.
Motivele care m-au determinat să scriu această lucrare este faptul că m-am născut și am
copilărit la sat. Am simțit mirosul pâinii proaspăt scoase din cuptor, am muncit la câmp și-am
colindat pădurile. Am învățat să apreciez ceea ce avem și să păstrez vie tradiția străveche. Lucrarea
se dorește a fi exemplu de bune practici în educarea elevilor spre redescoperirea valorilor
tradiționale moștenite, fără de care n-am mai fi noi înșine. Doresc să precizez că în activitățile pe
care le-am desfășurat am avut ca și colaboratori: părinții elevilor, cadre didactice din școală și alte
școli învecinate, Primăria Comunei Sînpetru de Câmpie, Biblioteca „Liviu Rusu” Sărmașu,
Consiliul Județean Mureș, Televiziunea Tîrgu Mureș.
Scopul lucrării: Dezvoltarea interesului pentru valorile autentice: obiceiurile și tradițiile localesimbol al identității culturale din Câmpia Transilvaniei.
Obiectivele urmărite: prezentarea activităților nonformale desfășurate, impactul acestora asupra
elevilor, creșterea interesului actorilor implicați în educație pentru cunoașterea patrimoniului
cultural al zonei.
Structura lucrării
I. Aspecte teoretice privind activitatea extrașcolară și identitatea culturală
I.1. Rolul activităților extrașcolare
Rolul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor
în activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socioculturale, facilitarea integrării în mediul școlar, oferirea de suport pentru reușita școlară în
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.
Activitățile extrașcolare se desfășoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăți de
afirmare în mediul școlar să reducă nivelul anxietății și să-și maximizeze potențialul intelectual.
Activitățile extrașcolare generează capital social și uman și constituie un mediu formator
mai atractiv în afara contextului academic (Feldman & Matjasko, 2005). Elevii își formează
identitatea prin dezvoltarea de abilități, descoperirea de preferințe și prin auto-asocierea cu alții
(Eccles & Barber 1999, Youniss et al 2002). Participarea la activitățile extracurriculare îi ajută pe
elevi să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament în
activitățile la care se implică. Cercetările indică rolul important al activităților extracurriculare în
dezvoltarea relațiilor sociale pentru cei care iau parte la ele (Carnegie Corporation of New York,
1992; Newmann, Wehlage & Lamborn, 1992).
Noul curriculum încearcă să răspundă cerințelor de a asigura în cadrul procesului
educațional orientarea către valori și credințe democratice, cultivând respectul pentru diversitatea
culturală și pentru identitatea culturală proprie.
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I.2. Aspecte teoretice ale identității culturale
Din punct de vedere cultural, identitatea culturală este un univers simbolic în orizontul
căruia oamenii trăiesc în comun. Este un sistem de credințe și coduri care explică solidaritatea
dintre membrii unei societăți precum și voința acestora de a trăi în comun.
Identitatea culturală este esența perenității popoarelor; ea conferă omului specificitate și
grupurilor unitate, caracter irepetabil și ireductibil; ea constituie legătura între trecutul, prezentul și
viitorul lor, cultura condiționează întreaga experiență a omului, de la naștere până la moarte. A
priva persoanele sau grupurile de identitatea lor culturală înseamnă a le priva de istoria lor, a nega
în ultimă instanță dreptul lor la existență.
II. Descrierea activităților
Colindatul – se practică colindatul de Crăciun la fereastră, care cuprinde pe cel al copiilor,
tinerilor, al bătrânilor, al țiganilor, colindul cu Turca, Steaua, Viflaimul, Căntălinul-colindul
instrumental. Sunt datini care țin din Ajunul Crăciunului și până la Bobotează.
Colindul copiilor- în zilele noastre copiii umblă la colindat îmbrăcați cu cele mai frumoase
haine pe care le au. De obicei se colindă la fereastră, nu la ușă, iar copilul cel mai îndrăzneț întrebă
gazda: „Bună zua lui Crăciun. Colinda-om ?” iar gazda îi răspunde: „Colindați, colindați!” La
sfârșitul colindei copiii mulțumesc astfel: „Puică neagră bagă-n sac/ Haida gazdă dă-mi colac/Dăm
colacu că mi-i drag/Amin de la noi de la 1, 2, 3…sau câți sunt în grup. Plata colindei este în covrigi,
mere sau bani. Repetițiile colindelor s-au făcut în incinta școlii din comună. Corul de colindători a
fost format din dascăli ai școlii, elevi, părinți, preotul ortodox precum și alți doritori, iar colindele
învățate au fost „Sus la vița vinului”, „Astăzi s-a născut Mesia”, „Floarea mărului”. Colindul nostru
a răsunat în bisericile ortodoxe din comună, la emisiunea „Viața Satului Mureșean” realizată de
Mihai Nașca precum și la seara colindelor „Asta-i sară, sară sfântă” organizată de Primăria Luduș .
Cununa grâului – sărbătoarea secerișului. Începuturile au fost făcute „La basculă", la
marginea satului, loc atât de bine cunoscut localnicilor și care acum a reprezentat gazda primitoare
pentru cei prezenți. În jurul prânzului, un alai format din elevii Școlii Gimnaziale „Sfântul Petru”
însoțiți de cadre didactice și părinți, localnici din comună și invitați au plecat cu ceterași spre lanul
de secerat. Au tăiat, au legat, au făcut snopi, iar la final cununa cea mare de grâu era gata de adus
găzdoaiei. Preoții din comună au sfințit holdele și s-au rugat ca locul să fie ferit de vremuri mari, iar
recoltele să fie bune. Masa a fost servită, pe miriște, pe un cenușer, așa cum obișnuiau părinții și
bunicii noștri să facă acest lucru. Cununa a fost dusă apoi gazdei, de fete tinere, tot în cântec și
chiuit, iar femeile mai pricepute, i-au descântat cununii, după obiceiul locului. Cununa grâului a fost
pusă la loc de cinste, în ea rezidă spiritul grâului.
Dansurile populare- Dansul popular, ca activitate extrașcolară, are un rol deosebit în
educarea, instruirea și formarea personalității elevilor, care, alături de dezvoltarea liberă, integrală și
armonioasă a individualității umane, duce la formarea personalității autonome și creative. Prin
intermediul dansului copilul ia contact cu portul popular, tradițiile si obiceiurile ce se regăsesc în
diferite zone ale țării. Elevii din școala noastră beneficiază de instructor de dans specializat.
Cursurile de dans au loc la căminul cultural din comună. Elevii au învățat „Purtata”, „Târnăveanca”,
„Învârtită”. Dansurile învățate sunt prezentate în cadrul serbărilor școlare sau cu ocazia diferitelor
manifestări culturale din comunitatea locală.
Concluzii:
Pentru a vedea impactul activităților desfășurate am aplicat pe un număr de 40 de elevi, un
chestionar constituit din 4 întrebări. În proporție de 100% au considerat că ceea ce este specific
zonei este: Târgul de vară, colindatul, Zilele Sânpetrene, dansurile populare. Cele mai plăcute
activități sunt colindatul 42,5% deoarece este un obicei transmis din generație în generație, este
distractiv și așa ai ocazia să stai mai mult cu prietenii, dansurile populare de 25% deoarece prin
această activitate se pot transmite mai departe tradițiile și obiceiurile și pot învăța lucruri noi; toate
activitățile 20% deoarece toate au un farmec aparte, tradițiile de Paște 12,5%. Referitor la
importanța obiceiurilor și tradiției locale 87,5% dintre elevi au răspuns că sunt foarte importante,
7,5% că sunt importante, iar 5 % că sunt mai puțin importante. Cum vor transmite mai departe
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cultura locală- 70% dintre elevi au răspuns participare la concursuri artistice, serbări organizate de
școală, 20% prin postări pe rețelele de socializare, 10% discuții cu alte persoane, schimb de
experiență cu alte școli.
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REPREZENTĂRI SOCIALE ȘI ATITUDINI FAȚĂ DE PERSOANELE CU CERINȚE
EDUCAȚIONALE SPECIALE (DEFICIENȚĂ MINTALĂ)
Profesor psihopedagog, Anișoara MOGA,
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 1 Tîrgu Mureș, județul Mureș
Motto: „Orice om cu judecată își va aminti că tulburarea vederii este de două feluri și are
două cauze, fie intrarea din lumină în întuneric, fie ieșirea de la întuneric la lumină, ceea ce este
tot atât de adevărat pentru ochiul minții ca și pentru ochiul trupului; iar cel care-și amintește acest
lucru când observă pe cineva a cărui vedere este nesigură și slabă nu se va grăbi să râdă de el; se
va întreba mai întâi dacă acel suflet omenesc a ieșit dintr-o viață mai luminoasă și nu poate vedea
bine pentru că este neobișnuit cu întunericul, sau dacă este orbit de lumina cea mare în care a ieșit
din întuneric”. ( Platon, Republica)
Răspunsul la întrebarea „Cum este persoana X ?” poate fi dat în termenii: „Este
frumos/frumoasă și înțelegător/-oare” sau „Se îngrijește și îi ascultă pe ceilalți” fiecare dintre
termeni desemnând câte o trăsătură. În descrierea unei persoane cel mai frecvent ne bazăm pe
enumerarea unei multitudini de trăsături, această modalitate fiind o expunere rapidă și economă ce
integrează observațiile asupra însușirilor fizice și psihice și a comportamentelor specifice
promovate de acel individ. Viața noastră cotidiană abundă în tot felul de etichete pe care ni le
aplicăm nouă înșine sau unii altora, indiferent că suntem grupuri sau indivizi. Aceste etichete, mai
mult sau mai puțin sofisticate, în funcție de abilitatea lingvistică a celui ce le utilizează, ne ajută să
categorizăm, să grupăm o sumă de caracteristici fizice, manifestări psihologice și aspecte din sfera
socialului, într-un format simplu, cu care ne este ușor să operăm. Prezente cu preponderență în
domeniul comportamental, ele descriu cu suficientă precizie, pentru nevoile vieții cotidiene, diverse
clase de comportamente și tot ele ne ajută să prezicem un comportament viitor. Altfel spus,
consecvența aplicării unei etichete face ca persoana vizată să se comporte conform acelei etichete,
dar, mai mult decât atât, când aplicăm o etichetă, inconștient aplicăm și un anumit comportament în
relația cu acel individ. Așadar vom relaționa diferit în funcție de eticheta pusă.
Dincolo de aspectul pozitiv al etichetării ca și modalitate rapidă și economă de descriere a
unei persoane prin generalizarea diverselor trăsături și aspecte caracteristice acesteia, consecințele
la care conduce adeseori, nu fac parte din același registru. Astfel, apar o serie de neajunsuri pe care
etichetarea, mai ales cea cu sens negativ si denigrator, le provoacă:
 întărește comportamentul – dacă unei persoane i se aplică frecvent o etichetă
negativă, va ajunge să se comporte conform acelei etichete;
 atribuie anumite roluri – aceste roluri puțin măgulitoare diminuează șansele
persoanei etichetate, „închise într- un rol”;
 reduce motivația de schimbare;
 favorizează apariția ideilor preconcepute;
 reduc șansele de dezvoltare personală.
Categoria de elevi cuprinsă într-o instituție de învățământ special nu este una obligatoriu
omogenă, așa cum ar putea să pară la o privire superficială din exterior, dimpotrivă, diversitatea este
și aici o trăsătură care se manifestă așa cum se manifestă la nivelul întregii societăți. Și poate că
tocmai acesta este și unul din motivele pentru care aspecte semnificative întâlnite la nivelul
societății se întâlnesc și în acest context. Este vorba de răspândirea largă a diverselor reprezentări
sociale, atitudini și stereotipuri care tocmai datorită faptului că în școală sunt prezenți copii cu
diverse particularități și care provin din diverse medii sociale, se propagă și se exprimă similar cu
modul în care se manifestă la nivel social. Niciun individ nu rămâne indiferent la influențele
mediului social, iar perioada adolescenței este cea în care nevoia de recounoaștere a valorii proprii
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atât de către sine cât și către de ceilalți este una imperios resimțită de oricine și astfel cu atât mai
importantă pare analizarea modului în care aceste reprezentări și atitudini sociale influențează
relaționarea interumană, relațiile socio-afective fiind punctul nodal al procesului de definire al
fiecărui individ.
Reprezentările sociale cu privire la persoanele cu deficiență mintală
La nivelul fiecărei culturi sunt generate seturi de reprezentări, credințe și convenții prin
prisma cărora membrii ei interpretează evenimentele pe care le observă și comunică cu semenii
lor. Aceste seturi, sisteme se subsumează așa numitei „psihologii populare” sau „psihologia simțului
comun” prin care sunt furnizate „cunoștințe” referitoare la ceea ce este o persoană, modul în care se
articulează trăsăturile de personalitate ale acesteia, tipurile de comportamente, bune sau rele,
specifice diferitelor circumstanțe în care acționează ea, informații în funcție de care indivizii se
raportează unii la ceilalți și își definesc alte persoane.
Studiile de psihologie socială arată că oamenii manifestă tendința de a supraestima
caracteristicile persoanei și de a neglija factorii externi care ar putea contribui la rândul lor faptul în
explicarea comportamentelor umane, iar a considera doar individul responsabil de cauzele
comportamentului său are ca efect evitarea punerii în discuție a practicilor sociale. Acest fapt duce
la etichetarea persoanelor cu deficiență mintală. A eticheta o persoană cu deficiență nu presupune
doar descrierea unui tip de deficiență, ci și atribuirea unui ansamblu de caracteristici care sunt
asociate respectivei deficiențe. Prin urmare, persoana va fi interpretată „în lumina” deficienței
respective, iar ea la rândul ei, se va conforma așteptărilor inerente stigmei, fapt ce va duce la
suprapunerea unui handicap psihosocial peste deficiența inițială. Persoanele cu deficiență mintală
sunt reprezentate și numite ca fiind „deviante”, ca fiind altfel, acest fapt afectându-le negativ
poziția lor în societate. Iată câteva dintre reprezentările sociale și etichetele asociate: veșnic copil,
satana, tulburat, dependent, copilul lui Dumnezeu, asexuat, respectiv olog, surdomut, idiot, nebun,
retardat, înapoiat, slab de minte, deranjat, etc. Termeni ca „handicapat”, „retardat”, etc., fac referire
la lipsa integrității ființei umane, contribuind la perpetuarea și justificarea în anumite cadre a
răspunsurilor negative față de persoanele cu deficiențe, de tipul oroare, frică, anxietate, ostilitate,
milă, supraprotecție sau comportamente dominatoare (Farr, Markova,1995). Aceste strategii,
constituie instrumente psihosociale suficient de puternice pentru a influența modul în care privim
alte grupuri. Prin același proces de etichetare, grupurile sunt numite și categorizate, termenii folosiți
fiind, de obicei, derizorii și cu sensuri conotative de factură negativă. O contribuție importantă o are
și mass-media, care promovează într-o măsură mai mică imagini pozitive privind persoanele cu
deficiențe și mai mult apeluri la contribuții caritabile, invocând mila și simpatia, dar, în același timp
contribuind la menținerea ideii că aceste persoane nu pot face față situației în care se află și că au
nevoie constantă de ajutor.
Reprezentările sociale ale deficienței, ca orice reprezentare socială, influențează modalitățile
de relaționare dintre actorii sociali și „obiectul” reprezentării. Percepția negativă a unui grup de
persoane influențează negativ modul de relaționare al societății cu membrii respectivului grup.
Aceasta deoarece membrul unui grup social este văzut prin prisma stereotipului asociat categoriei
sale, cunoașterea stereotipică opunându-se cunoașterii individualizante (Cernat V.,2005).
Wolfensberger (1985, citat de Bierne-Smith, Ittenbach și Patton, 2006) a arătat că, în societatea
contemporană lui, după grupul persoanelor cu probleme de sănătate mintală aflat pe primul loc în
evocarea unor reprezentări negative, pe locul secund se plasa grupul persoanelor cu deficiență
mintală. Cu excepția calificativului „înspăimântător”, atribuit doar primului grup, toate celelalte
caracteristici sunt împărtășite de ambele grupuri.
În ceea ce privește reprezentările sociale ale deficiențelor mintale, Morvan (1997)
(„Fundamentele educației speciale”- suport de curs) a realizat un studiu clinic în urma căruia s-au
evidențiat cinci categorii de imagini care se află la baza reprezentărilor sociale. Aceste categorii
vizează handicapul, simptomele, aspectele funcționale direct observabile, relațiile și inadaptarea
socială, distribuindu-se astfel:
 imaginea semiologică, care accentuează deficiența fizică, în cazul deficienței mintale fiind
evidențiate caracteristici ce țin de sindromul Down, autism și boli psihice;
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imaginea figurii „purtătoare” de caracteristici, prin care persoanele deficiente sunt percepute
ca veșnici copii, chiar adulți fiind, incapabili să se integreze autonom în viața socială;
imaginea secundară, care traduce consecințele deficienței în termeni de asistență tehnică în
deficiența fizică, respectiv izolare afectivă în deficiența mintală;
imaginea afectivă, reprezentată prin trăirile afective ale persoanei deficiente, care sunt
pozitive și marcate de voința de a se adapta la persoanele deficiente fizic, în timp ce
persoanele deficiente mintal trăiesc în izolare socială, în contextul unor relații de
dependență;
imaginea relațională, care se află la baza relațiilor afective pe care le stabilesc persoanele
valide cu cele deficiente. În cazul persoanelor deficiente mintal, aceste relații sunt marcate
de frică.

Rezultă din cele câteva studii enumerate, că chiar dacă oferta educativă și instituțională
adresată persoanelor cu deficiență mintală s-a diversificat, universul reprezentărilor sociale ale
populației rămâne marcat de pattern-uri arhaice. Prin urmare, este de dorit acceptarea persoanei cu
deficiențe/dizabilități prin caracteristicile care o diferențiază și o apropie în același timp de marea
majoritate, etichetată drept „validă”.
Bibliografie:
1. Avramidis, E. și Norwich, B. (2002). Teachers’ attitudes towards integration/inclusion: a
review of the literature. European Journal of Special Needs Education, 17 (2), 129-147.
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PROGRAMAREA NEURO-LINGVISTICĂ (NLP)
METODĂ INOVATOARE DE PREDARE PENTRU SECOLUL XXI
Profesor SZÉKELY Hajnal
Școala Gimnazială „Tholdalagi Mihály” Corunca, județul Mureș
Profesia de dascăl nu este o meserie, este o chemare. Am pornit de la idea lui Mahatma
Ghandi, deoarece consider că educația secolului nostru are nevoie de ceva nou, de o schimbare
radicală și utilă.
„Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume.” Mahatma Ghandi
Această lucrare a fost concepută cu scopul de a prezenta o nouă viziune asupra procesului de
predare-învățare. Așa cum spunea Quintilianus, (I, 1,8) Cuvântul profesorului este aidoma soarelui
care dăruiește tuturor la fel de multă lumină și căldură, deci, profesorul, prin menirea lui, dă
lumină și căldură, dă curaj elevilor să îndrăgească învățătura, și iubire necondiționată. Elevii vin la
școală pentru a-și satisface curiozitățile intelectuale, pentru a învăța și a se dezvolta. Profesorul,
îndrumătorul, modelatorul, este aceea persoană care influențează foarte mult învățarea și motivația
pentru a învăța. Profesorii trebuie să fie cei care promovează schimbarea, trebuie să fie un model
pentru generațiile viitoare. Flexibilitatea, acceptarea schimbării, arta de a trece de la clasic la
modern este secretul reușitei. Acceptarea noului și integrarea acestuia în mod constructiv în actul
educațional este o reușită aparte. Factorii externi, lumea cu tehnologia galopantă, parcă scăpată de
sub control uneori, este foarte greu de înțeles. Dar, dacă tehnologia este utilizată corect și dacă
obiceiurile elevilor sunt îndreptate pozitiv, rezultatele pot fi spectaculoase.
Elevii trebuie înțeleși, lumea lor este alta decât lumea în care am crescut noi, și de aceea ar
trebui să ne „integrăm în lumea lor” pentru a reuși. Aceasta este schimbarea. Dacă reușim să ne
schimbăm, să ne adaptăm, și elevii se vor schimba în bine, rezultatele se vor contoriza pozitiv în
ambele sensuri. Drumul către succes constă în a ști încotro te îndrepți, a trece la fapte, a ști ce
rezultate obții și a avea flexibilitatea de a te schimba, până ajungi la reușită.
Tot ceea ce facem în viață este determinat de felul în care comunicăm cu noi înșine. Cu toții
producem comunicare sub două forme prin care este modelată experiența vieții noastre. Este vorba,
în primul rând, de comunicări interioare: acele lucruri pe care ni le imaginăm, ni le spunem în sinea
noastră, și le simțim. Apoi, sunt comunicările externe: cuvinte, tonalități, expresii faciale, atitudini
ale corpului nostru și acțiuni fizice prin care comunicăm cu lumea noastră exterioară. Fiecare act de
comunicare pe care îl facem reprezintă o acțiune, o cauză pusă în mișcare și toate comunicările au
un efect anume asupra noastră și asupra altora. Comunicarea înseamnă putere. Aceia care stăpânesc
comunicarea și folosesc efectele ei își pot schimba propria lor experiență cu lumea și experiența
lumii în legătură cu ei. Orice fel de comportament și de sentiment își află sorgintea într-o formă de
comunicare. Programarea neuro-lingvistică studiază felul în care oamenii comunică între ei în așa
fel, încât să realizeze stări de inventivitate optimă și să creeze cel mai mare număr de soluții
comportamentale.2 Programarea neuro-lingvistica (NLP) este arta, știința și tehnologia eficienței,
influenței și succesului. Ea permite modificarea comportamentelor (programare) prin ameliorarea
modului în care percepem lumea (neuro-) și utilizarea corespunzătoare a cuvintelor cu care ne
descriem trăirile (lingvistică). NLP se adresează tuturor celor care au un țel și au curajul de a-l
transforma în realitate.. NLP permite învățarea rapidă și crearea excelenței oriunde și oricând, în
toate domeniile vieții. „NLP este fizica nucleară a minții. Fizica se ocupă cu studiul structurii
realității, a naturii lumii. NLP face același lucru în legătură cu mintea ta” spunea Anthony
Robbins.
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Obiectivul principal al Programării neuro lingvistice este, dincolo de reputația deja
câștigată, obținerea de schimbări interioare rapide și durabile prin aplicarea unor tehnici psihologice
„miraculoase”, de a oferi oamenilor libertate interioară, să se dezvolte și să se realizeze pe deplin, în
toate domeniile vieții și la toate nivelurile.3
Pentru schimbare, atât personală cât și a altora, este nevoie de un sistem de convingeri și de
o sintaxă mentală (modul în care o persoană își organizează gândurile, care este ca un cod). De
multe ori oamenii nu pot comunica bine unii cu alții pentru că ei folosesc coduri diferite, cu sintaxe
mentale diferite. Pe lângă sintaxă, este vorba și de fiziologie, mintea și corpul sunt legate
indestructibil. Felul în care cineva își folosește fiziologia, cum respiră, cum își menține capul,
postura, expresiile faciale, natura și calitatea mușchilor, toate acestea determină starea în care se
află, apoi starea determină reacțiile comportamentale.
Profesorul devine modelator al elevilor, prin utilizarea tehnicilor NLP. Stările au două
componente principale, reprezentările interioare și condiția în care se află fiziologia. Receptorii
celor cinci simțuri transmit stimuli externi către creier. Prin intermediul proceselor de generalizare,
distorsiune și ștergere, creierul ia aceste semnale electrice și le filtrează într-o reprezentare
interioară. Astfel, reprezentarea interioară este experiența unei persoane legată de un eveniment.
Acesta nu este tocmai ceea ce s-a întâmplat ci mai degrabă o reprezentare interioară personalizată.
Doi oameni pot fi martori a unui singur eveniment, dar relatările lor sunt diferite. Reprezentarea lor
interioară este diferită, modul în care au perceput evenimentul este alta. În NLP este un concept,
harta nu este totuna cu teritoriul. Administrarea memoriei –formarea reprezentărilor, care creează în
mod constant stările cele mai dătătoare de puteri pentru un individ, este cheia spre succes. Gândul
este strămoșul oricărei fapte. spunea Ralph Waldo Emerson.
Dacă preluăm controlul asupra comunicării cu noi înșine și dăm semnale vizuale, auditive și
tactile legate de ceea ce dorim, putem obține constant rezultate remarcabile, chiar și în situații care
nu prea par a fi favorabile. Tipul de comportament pe care îl adoptă oamenii este rezultatul stării în
care se află ei. Foarte mulți nici nu conștientizează acest lucru. Reprezentările interioare nu le
structurăm prin intermediul celor cinci simțuri. Este vorba despre cum adunăm în minte ceea ce s-a
întâmplat. Deosebirea apare în felul în care cineva își structurează reprezentările interioare. Oricine
este capabil să obțină un anumit rezultat, acel rezultat fiind obținut prin acțiuni specifice, atât
mentale cât și fizice. Dacă se imită exact aceleași acțiuni, se pot copia exact rezultatele pe care le
obține aceea persoană. Pentru a obține aceleași rezultate trebuie știut exact cum și ce folosește
comportamental persoana model (gândirea, fiziologia, etc.). Dacă cineva a obținut un rezultat pe
care noi am vrea să-l luăm ca model, trebuie să știm mai mult decât faptul că și-a creat în minte o
anumită imagine și și-a spus ceva în sinea lui. Avem nevoie de instrumente de o mai mare finețe
pentru a avea într-adevăr acces la cele ce se petrec în mintea lui. Aici vorbim despre submodalități.
(vezi anexa nr.1).
O altă distincție importantă este realizată atunci când imaginea este asociată (martor direct la
un anumit lucru), sau disociată (o imagine pe care persoana o trăiește ca și când ar fi urmărit-o
dinafara corpului său, adică ca și cum ar vedea un film despre propria persoană).
Diferența dintre acestea este diferența dintre o experiență asociată și una disociată.
Folosind diferențele de submodalitate, precum asociate/disociate, elevii își pot schimba
situația la învățătură, și nu numai. Orice comportament uman este consecința stării în care se află,
stările noastre sunt create de propriile noastre reprezentări interioare - lucruri pe care ni le imaginăm
sau spunem. Așa cum un regizor de film poate schimba efectul pe care îl are filmul asupra unui
public, și elevii își pot schimba efectul pe care îl are orice experiență din viață asupra lor. Acest
lucru este valabil și pentru cadrele didactice, precum și în cazul oricărei persoane. Persoana își
poate dirija creierul pentru a genera orice stare sau comportament care să-l sprijine în atingerea
obiectivului sau rezolvarea necesităților.
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Toți oamenii accesează cele trei sisteme de reprezentare - vizual, auditiv și tactil. Însă ei
folosesc în mod diferit sisteme diferite de reprezentare. Mulți oameni apelează la creierul lor mai
întâi într-un cadru vizual. Alții apelează mai întâi auditiv sau tactil.
În calitate de modelator trebuie să fii curios cum poate persoana modelată să obțină
rezultate. Spre exemplu: Nu am chef să învăț. Întrebare: Cum faci asta? (Dacă eu aș fi în locul tău
cum m-aș simți?) Ce mi-aș închipui? Ce mi-aș spune? Pe ce ton mi-aș spune?
Aceste procese creează acțiuni fizice și mentale specifice, duc la rezultate afective specifice.
Dacă modelatul reușește să schimbe structura unui proces, el poate altceva, iese din starea prezentă.
Creierul nostru are tendința să se îndepărteze de lucruri neplăcute și să se apropie de cele
plăcute. Făcând imaginea model mai atrăgătoare decât imaginea de care vrem să scăpăm, se
transmite creierului un semnal puternic pe care acesta îl reține. Trebuie să păstrăm însă un echilibru
în toate, inclusiv filtrele de percepție pentru asociere și disociere. Totul este să asociem conștient
pentru a avea un folos.
Un domeniu crucial în care strategiile și sintaxa contează enorm este predarea și învățarea.
De ce nu pot unii copii să învețe? Ar exista două motive majore. Primul, adesea nu cunoaștem
strategia cea mai eficientă pentru a învăța pe cineva un anume lucru. Al doilea, profesorii știu
rareori cu precizie cât de diferit învață copii. Fiecare elev are strategia lui. Dacă nu se cunoaște
strategia de învățare a cuiva, se pot întâmpina multe greutăți în a-l învăța.
La copiii care nu sunt capabili să învețe bine, este vorba, de multe ori, despre lipsa unei
strategii decât despre incapacitatea de a învăța. Elevii trebuie să-și folosească resursele. Elevii își
dezvăluie strategiile lor în cuvinte, în felul de a-și mișca corpul, în mișcarea ochilor.
Strategia este o anumită ordine a reprezentărilor - vizuale, auditive, tactile, olfactive,
gustative - care conduc la anumite rezultate. Pentru a scoate la lumină strategia, trebuie să știi ce
anume cauți, care sunt indiciile care pun în evidență partea sistemului nervos folosit într-un anumit
moment sau altul.
Elevii vizuali - văd lumea în imagini, ei vorbesc repede. Aceștia înclină să se exprime în
metafore vizuale. Ei vorbesc despre cum văd ei lucrurile. Cei cu memorie auditivă - tind să fie mai
selectivi cu cuvintele pe care le folosesc, au voci vibrante, iar vorbirea este lentă, mai ritmică și
măsurată. Sunt foarte atenți ce vorbesc. Asta îmi sună corect. Aud ce-mi spui. 4
Cei cu memorie tactilă sau kinestetică sunt și mai lenți. Ei reacționează la sentimente. Au
voci cu timbru adânc, cuvintele ies încet, lent. Ei „apucă” ceva „palpabil.” Aștept să prind un
răspuns. Fiecare elev are toate cele trei tipuri de memorie, doar că unul este dominant. Se spune că
ochii sunt fereastra sufletului, este valabil și în cazul tehnicii NLP. Felul în care un individ, în cazul
nostru elevul își mișcă ochii, putem ști ce fel de memorie are, și așa putem identifica strategia de
învățare. Ne dăm seama ce sistem de reprezentări interioare folosește în acel moment. Pentru tipul
vizual se remarcă privirea în sus și în stânga, pentru cei auditivi în lateral stânga și dreapta, adică,
spre urechi, și pentru cei kinstetici privirea se îndreaptă în jos stânga. Respirația este un alt element.
Strategiile sunt ca niște rețete pentru succes. Utilizând strategia corect, schimbăm starea
precum și întreaga fiziologie. Ca să avem o reușită cu elevii, mai întâi trebuie să identificăm
strategia și să identificăm din care tip fac parte. Spre exemplu:
Putem să vizionăm cu ei un film, lăsând să stea cum doresc ei (în bănci, dar nu atragem
atenția dacă se joacă cu penarul, roade pixul, etc.). După vizionarea filmului dăm un test punând pe
fiecare elev individual să povestească, ce au văzut. Suntem atenți la ce spun, ce tonalitate a vocii
folosesc, cum își mișcă ochii, dacă stă liniștit, sau se mai joacă cu ceva între timp (ține un pix în
mână, mișcă piciorul, etc.). Toate mișcările corpului, mimica feței, mișcarea ochilor, cum
formulează propozițiile sunt foarte importante pentru identificarea tipului de strategie.
Ținem o evidență cu elevii identificați și îi urmărim pe o perioadă mai lungă pentru a putea
fi stabilită corect tipologia.
4
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La lecțiile de predare-învățare folosim cuvinte și procedee pentru toate cele trei tipuri de
elevi (spre exemplu folosim verbele, a auzi, a simți, a vedea, etc.). Ca și mijloace de utilizare a
procesului de predare–învățare putem să folosim filme, lecturi, vizite la muzee etc. Filmul este cel
mai ușor de folosit. După vizionarea filmului, se accesează submodalitățile și se reamintește filmul
în memoria elevului. La lecția de verificare elevul trebuie doar să se ancoreze la sunet, tonalitate sau
la sentimente pentru a accesa informațiile de care are nevoie, în cazul nostru lecția de verificare.
Aceste exemple pot fi foarte multe, depinde de situație, loc, etc. Spre exemplu, putem vizita
cu elevii un șantier arheologic, sau o cetate. Ei își imaginează cum a fost viața în cetate, aud
zgomotele cailor, respirația lor, simt mirosul din târg. ș.a. La ora de istorie, pentru a ști răspunsurile
din tema studiată, în acest caz despre o cetate sau loc anume, elevii se ancorează la informațiile ce
au reprodus în imaginația lor.
Știm, că tot ceea ce auzim, vedem și pipăim rămâne în amintire, dar aceste simțuri dacă sunt
ajutate și de imaginație rămân mult mai intens în memorie. Poate că este și cazul copiilor mici
cărora li se citesc povești pe care ei și le amintesc și atunci când sunt mari, pe când un roman citit în
clasele gimnaziale nu mai rămâne atât de viu în memorie. Copii mici trăiesc povestea respectivă, ei
se transpun în prinți, prințese, etc, ceea ce ajută întipărirea în memorie.
Sentimentele la o lecție cu utilizarea tehnicii NLP, sunt mai active decât în cazul unei lecții
cu predare clasică. De asemenea rezultatele evaluării sunt semnificativ îmbunătățite. Schimbând
starea schimbăm și fiziologia, cele două fiind legate între ele. Dacă se schimbă una, automat se
declanșează și schimbarea celeilalte. Fiziologia este instrumentul cel mai puternic pe care îl avem
pentru a schimba imediat o stare, pentru a obține rezultate dinamice. Dacă se adoptă o fiziologie
entuziastă, dinamică, vioaie, automat se adoptă aceeași stare. Fiziologia este pârghia schimbării
emoționale.
Există două moduri de a schimba o stare: schimbăm reprezentările interioare, sau schimbăm
fiziologia. Aceasta din urmă o putem schimba prin respirație, ținută, expresia feței, mișcarea și
atitudinea corpului. Spre exemplu, dacă un elev este trist, supărat, are umerii lăsați în jos, nu
zâmbește, doar prin simplul fapt de a-l face să zâmbească, se reduce tensiunea și starea e mai bună.
Dacă adoptă o poziție corectă a coloanei vertebrale și umerii se ridică, prin acest lucru se
îmbunătățește starea și mai puternic. Organismul primește mai mult oxigen, datorită respirației mai
profunde, ceea ce duce și la o concentrare mai bună.
Fiziologia este condiționată și de starea de sănătate, precum și de mediu, și alimentație.
Acest fapt ar putea explica situația mai slabă la învățătură la elevii proveniți din familii cu nivel de
trai mai scăzut. Alimentația lor este deficitară, organismul nu poate lucra la capacitatea maximă,
deci creierul nu poate să dea randamentul solicitat.
Odihna joacă și ea un rol de seamă în sănătatea fizică și mentală a unui elev.
Sper ca prin această tehnică modernă pot să ajut atât cadrele didactice în profesia lor, cât și
elevii pentru a învăța mai bine, mai repede. Mult succes!
ANEXA NR.1
Submodalități vizuale:
 film sau stop-cadru
 panoramă sau imagine încadrată (forma cadrului)
 colorat sau alb-negru
 luminozitate
 mărimea imaginii (mărime naturală, mai mică, mai mare)
 mărimea obiectului sau a obiectelor
 cu propria persoană în imagine sau în afara ei
 distanța dintre propria persoană și imagine
 distanța dintre obiectul central și propria persoană
 imagine tridimensională
 intensitatea culorii gradul contrastului
 mișcare (dacă există, rapidă sau lentă)
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 focalizare (care părți, înăuntru sau înafară)
 focalizarea intermitentă sau stabilă
 unghiul de vedere
 numărul de imagini (schimbări de cadru)
 localizare
Submodalități auditive:
 volum
 cadență
 ritm (regulat, neregulat)
 inflexiuni (cuvinte subliniate, cum anume)
 tempo
 pauze
 tonalitate
 timbru (calitate, de unde are rezonanță)
 sunete unice (grave, domoale, etc.)
 sunetul este de jur împrejur- spațial
 localizare
Submodalități tactile:
 temperatură
 textură
 vibrație
 presiune
 mișcare
 durată
 stabilă-intermitentă
 intensitate
 greutate
 densitate
 localizare
Submodalități pentru durere:
 urzicător
 fierbinte-rece
 tensiune musculară
 acută- surdă
 apăsare
 durată
 intermitentă (ca palpitațiile)
 localizare
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SECȚIUNEA 7.
MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
ȘI PROIECTE EUROPENE
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STRATEGII DE MANAGEMENT
Profesor FERENCZI Margit
Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” Tîrgu Mureș, județul Mureș
În contextul legislativ actual strategiile de management din domeniul educațional sunt în
strânsă legătură cu strategiile Ministerului Educației Naționale care au o orientare spre o
descentralizare parțială.
Proiectele de lege sunt supuse dezbaterii publice, dar de multe ori nu se ține cont de
propunerile înaintate legiuitorului. Situația din teritoriu este percepută parțial de către cei din MEN
și de multe ori se constată discrepanțe și contradicții între legile/metodologiile emise.
Strategia de management agreată în prezent în sistemul educațional românesc este
managementul pe obiective și, întrucâtva, managementul de proiecte, dar acesta este la nivel
regional sau național, pe când în unitățile de învățământ predomină managementul pe obiective.
Indicatorii de performanță, în cazul în care sunt stabiliți, sunt de multe ori stabiliți nerealist,
predominant calitativi și mai puțin cantitativ, ceea ce duce la dificultăți în îndeplinirea/ cuantificarea
realizării lor.
În funcție de necesitățile actuale strategiile de management suferă schimbări dese, în special
strategiile la nivel macro, la nivel național, dar de multe ori nu se fac evaluări în ceea ce privește
impactul acestor strategii, mai ales de tipul cost-beneficiu.
Unele strategii sunt abandonate în favoarea altora. Se constată un fel de joc al strategiilor,
dar fără finalități.
Se folosesc și strategii parțiale, pentru anumite domenii din învățământ, ca de exemplu în
domeniul activităților extracurriculare, care fără îndoială au impact semnificativ la nivelul unităților
de învățământ, în rândul elevilor, dar și al cadrelor didactice.
Alte strategii parțiale, ca de exemplu introducerea clasei pregătitoare, mult contestată la acel
moment a avut succes și este folosită și astăzi.
Strategia este în strânsă legătură atât cu mediul extern cât și cu mediul intern. De multe ori
strategiile adoptate la nivel județean nu sunt percepute ca atare de către comunitate, deoarece
viziunea comunității locale se limitează doar la acest nivel.
Strategiile axate pe îmbunătățirea calității nu și-au atins în totalitate obiectivele stabilite,
deși au fost stabilite obiective operaționale. Pe termen lung se constată chiar scăderea calității în
domeniul educațional, în ciuda eforturilor făcute de factorii educaționali direct implicați.
O strategie cu un relativ succes a fost informatizarea sistemului educațional, dotarea școlilor
cu tehnologie de vârf, conexiunea la internet chiar a unităților de învățământ din mediul rural, ce a
făcut comunicarea rapidă și mult mai eficientă.
O altă strategie adoptată și care a avut un relativ succes a fost introducerea de noi
specializări în oferta educațională, specializări solicitate de piața muncii.
Stabilirea obiectivelor și elaborarea strategiilor manageriale sunt în strânsă dependență și
relevă direcția de urmat a instituției. Pentru îndeplinirea obiectivelor sunt activizate toate resursele
instituției: de timp, materiale, resurse umane. Strategia presupune organizare, monitorizare și
control pentru a se obține produsul/ indicatorul de realizare scontat. Un rol important îl au și
partenerii educaționali, beneficiarii educației, diferitele organizații cu scop educațional; aceștia toți
provenind din mediul extern, dar cu impact relevant.
Strategiile manageriale au ca punct de pornire stabilirea misiunii și viziunii, stabilirea
obiectivelor, în condițiile politice și sociale de la acel moment, ținând cont de valorile organizației
și resursele disponibile.
Planul operativ este puntea dintre strategiile pe termen lung sau mediu și planul anual.
Se stabilesc acțiunile, programele și proiectele.
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Proiectarea se poate realiza centralizat -de sus în jos, descentralizat -de jos în sus sau
combinat între cele două amintite.
În prezent, în România organizațiile/unitățile din sistemul educațional au structură
piramidală, ierarhică, în vârful piramidei situându-se conducătorul instituției, iar strategiile sunt
stabilite de sus în jos, mai puțin de jos în sus.
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