3 căi de stimulare a inteligenţei
vizuale
Andy Szekely
Creierul tău funcţionează în feluri foarte variate și
complexe.
Dacă vrei să îl folosești la capacitate maximă ca să fii
productiv și practic îţi sugerez trei modalităţi foarte
puternice în acest sens:
>>> mai departe

Aptitudinea – condiţie pentru
asigurarea succesului în
cariera didactică

Leadership-ul transformaţional
prof. Cristiana Chira
Este o formă de conducere atât de specifică încât nu se încadrează în nici una din
teoriile anterioare. El este prezentat ca „o nouă paradigmă”
( Bass, 1990), sau ca o “nouă abordare a conducerii”
( Bryman, 1992, Sims, Lorenzi, 1992).
>>> mai departe

Acceptarea diversităţii și formarea respectului
reciproc în grădiniţă

prof. Iolanda Cătinean

Aptitudinile sunt însușiri psihice relativ stabile care
constituie o condiţie necesară pentru efectuarea cu succes a
diferitelor forme de activitate și care, împreună cu
particularităţile temperamentale și trăsăturile de caracter
contribuie la diferenţierea individuală a oamenilor. >>> mai
departe

Formarea profesională
și cultura calităţii

prof.înv.preșc. Daniela Sălcudean
Promovarea educaţiei incluzive și interculturale este o direcţie
importantă a reformei educaţiei în România, inclusiv a educaţiei
timpurii, înscriindu-se într-o tendinţă generală la nivel internaţional cu repere
principale bazate pe: adoptarea în 1989 a Convenţiei Naţiunilor Unite privind
Drepturile Copiilor >>> mai departe

DAN BARBILIAN – ION BARBU
MATEMATICIAN ȘI POET (1895 1961)

prof. Dorina Iosif
prof. Manuela Cismaș

prof. Negrea Ana-Maria

Casa Corpului Didactic Tg Mureș
de ani buni este un centru de resurse, inovaţie, expertiză, de În cultura românească, Dan Barbilian și-a făcut întâi
informare, documentare și organizare a activităţilor de apariţia ca poet si pe urmă ca matematician. În 1919
formare
și perfecţionare
pentru
personalul
din s-a prezentat la cenaclul literar ,,Sburătorul”.Eugen
învăţământul preuniversitar care are în organigrama Lovinescu și cei din Cenaclu i-au acceptat entuziasmaţi poeziile pentru publicat cu
menţiunea că nu se poate semna cu acest nume deoarece este prea cunoscut.
instituţiei filiale judeţene.
>>> mai departe
>>> mai departe

Proiectele de vară – o altfel de
educaţie

Eficienţa
comunicării
manageriale

prof. Iolanda Cătinean

BOAR TEODORA –
prof. metodist CCD
MUREȘ

Proiectele de vară pot constitui o alternativă
Decalogul comunicării educaţională non-formală pentru elevii voluntari. Scopul, obiectivele și tema unui
proiect de vară trebuie stabilite cu cel puţin șase luni înainte de derularea
1. Nu poţi să nu comunici.
2. Comunicarea presupune cunoașterea de sine și stima de proiectului.
>>> mai departe
sine.>>> mai departe

Personalitate și performanţă
prof. Iolanda Cătinean

Performanţa în orice domeniu constituie în zilele noastre motiv de studiu. Oamenii de știinţă încearcă să
găsească legătura dintre trăsăturile de personalitate și comportament. Se poate studia viteza de reacţie, memoria
sau atenţia. O întrebare care preocupă oamenii de știinţă se referă la trăsăturile de personalitate, și anume: pot
trăsăturile de personalitate să prezică performanţa într-un anumit domeniu? >>> mai departe

PROIECT DIDACTIC
Dana S.
Grupa: mica- mijlocie
Denumirea activităţii: Domeniul om și societate– DOS
Tema: ,,Plantăm pomișori și flori”
Mijloc de realizare: activitate practic-gospodărească
Tipul activităţii: formare de priceperi și deprinderi
Scopul: Cultivarea interesului preșcolarilor pentru protejarea
mediului înconjurător șiadoptării unui comportament eco-civic faţă de
natură. >>> mai departe

Musik und Kresch (kreatives Schreiben)
prof. Boar Teodora – metodist CCD Mureș
Kann Musik Inspirationsquelle der kreativen Schreibaufgaben sein?
Selbstverständlich.
Musik kann als Stimulus zur Initiierung oder Begleitung von
Schreibprozessen eingesetzt werden.
>>> mai departe

Pastila Ediției
Articol preluat de pe
site-ul trainerului Andy
Szekely

3 căi de stimulare a inteligenței vizuale
Creierul tău funcţionează în feluri foarte variate şi complexe.
Dacă vrei să îl foloseşti la capacitate maximă ca să fii productiv şi practic îţi sugerez
trei modalităţi foarte puternice în acest sens:
1. Clarifică vizual ce vrei

Ai suficientă răbdare să îţi clarifici
imaginea obiectivului tău. Claritatea generează
motivaţie. Îţi va fi mult mai uşor să fii productiv
când ai în minte o imagine clară a locului înspre
care te îndrepţi. Imaginea clară are caracteristici
concrete:

conţine

detalii,

culori,

contrast,

luminozitate, etc. Clarifică fiecare dintre aceste
elemene în mintea ta.
2. Adaugă interactivitate
Interactivitatea presupune să foloseşti o
altă parte a cortexului vizual (cea care percepe
localizarea şi mişcarea).De exemplu, dacă
citeşti despre construirea unui castel de cărţi de
joc, probabil că îl vizualizezi, dar dacă îl şi
construieşti atunci introduci interactivitate în
proces.
La fel, dacă citeşti despre stabilirea obiectivelor, probabil că înţelegi mecanismul
psihologic, dar dacă începi să faci liste cu obiective, adaugi interactivitate.
Dacă îţi imaginezi automobilul pe care ţi-l doreşti, îl vizualizezi clar, dar dacă faci
ceva concret în legătură cu obiectivul tău (drivetest), adaugi interactivitate.

2. Persistă în proces
Persistenţa este a treia cale de
stimulare vizuală a creierului. Nu este
suficient să îţi clarifici imaginea o singură
dată sau să adaugi interactivitate o singură
dată. Repetarea procesului îţi ajută creierul
nu doar să fixeze ţinta ci şi să acumuleze prin
mecanismul percepţiei resurse ca să o atingi.

Faptul că îţi doreşti o maşină sport şi o vizualizezi o dată este meritoriu dar
insuficient. Cu cât îţi focalizezi mai mult timp atenţia pe acel obiectiv, cu atât resursele care
pot concura la îndeplinirea lui îţi devin mai evidente.
Concluzie ?
Vizualizarea e un proces de clarificare, interactivitate şi… răbdare.
De cât timp e nevoie ? De cât timp e nevoie !
Inspiratie !

Leadership-ul transformațional
prof. Cristiana Chira
Este o formă de conducere atât de specifică încât nu se încadrează în nici una din
teoriile anterioare. El este prezentat ca „o nouă paradigmă” ( Bass, 1990), sau ca o “nouă
abordare a conducerii” ( Bryman, 1992, Sims, Lorenzi, 1992).
Concepte precum transformare, inspirație, viziune, valori – legate de activitatea de
conducere- sau altele ca transformațional, charismatic – legate de persoana
conducătorului, în totală opoziție cu noțiunile de management și, mai ales, de manager –
sunt utilizate din ce în ce mai frecvent ( Hunt, 1999).
În esență, leadership-ul transformațional se opune conducerii tranzacționale. Dacă,
în conducerea tranzacțională totul se baza pe un process de schimb cost-beneficiu, pe
“târguieli” între conducători și subordonați, noul tip de conducere trece dincolo de
schimburile de tip cost-beneficiu, centrându-se pe inspirarea subordonaților de către
conducător de a realize performanțe peste standardele fixate.
Leadership-ul transformațional presupune creșterea atașamentului emoțional al
subordonaților față de organizație, creșterea resurselor lor motivaționale, împărtășirea
viziunii conducătorilor și traducerea ei în fapt.
Se desprind două dimensiuni ale conducerii tranzacționale și patru ale conducerii
transformaționale.

“Noul tip de lider este cel care
îi face pe oameni să acționeze, care îi
transformă pe discipoli în conducători
și care îi poate transforme pe lideri în
agenți ai schimbării” ( Bennis, Nanus,
2000).

Dimensiunile conducerii tranzacționale :
-

Răsplata contingentă – în conformitate cu efortul cheltuit și cu nivelul de

performanță atins;
-

Conducerea prin excepție – liderul intervine numai atunci când lucrurile merg

prost și standardele nu sunt atinse.
Dimensiunile conducerii transformaționale :
-

Influența idealizată – liderul aduce viziunea, inspiră mândrie, câștigă respect și

încredere, crește optimismul;
-

Inspirația – capacitatea liderului de a acționa ca un model pentru subordonați,

de a transmite viziunea;
-

Considerația individualizată – liderul îi ajută pe subordonați să atingă

potențialul maxim, contribuie la dezvoltarea psihologică a angajaților prin activități de
mentorat, coaching;
-

Stimularea intelectuală – liderul furnizează idei noi, crește capacitatea

subordonaților de a formula soluții noi.
Din cele de mai sus se desprinde ideea superiorității leadeship-ului
transformațional în raport cu cel tranzacțional. Practicarea leadeship-ului transformațional
are unele efecte pozitive atât pentru organizație cât și la nivel individual.
Cele mai importante efecte ar fi :
- Atașament ridicat și încredere în lider;
- Dorința de supunere față de lider;
- Performanțe ridicate și motivație puternică;
- Nivel de conflict scăzut;
- Creșterea coeziunii de grup.

Există, însă, și potențiale efecte negative :
- Dependență crescută a subordonaților față de lider;
- Slăbirea relațiilor interpersonale dintre angajați;
Dificultăți și chiar eșecuri în planificarea activităților

Aptitudinea – condiție pentru
asigurarea succesului în
cariera didactică

prof. Iolanda Cătinean
Aptitudinile sunt însuşiri psihice relativ stabile care constituie o condiţie necesară
pentru efectuarea cu succes a diferitelor forme de activitate şi care,

împreună cu

particularităţile temperamentale şi trăsăturile de caracter contribuie la diferenţierea
individuală a oamenilor. Există diferite indicii ale efectuării cu succes a unei activităţi:
uşurinţa cu care sunt însuşite cunoştinţele, deprinderile şi priceperile necesare într-o anumită
activitate, oboseala mai redusă în procesul muncii, utilizarea reuşită a cunoştinţelor şi
deprinderilor respective, precum şi nivelul superior al rezultatelor obţinute.
O aptitudine izolată, oricare ar fi ea (de exemplu, spiritul de observaţie, memoria
afectivă, imaginaţia spaţială, promptitudinea reacţiilor motorii simple sau complexe etc), nu
poate, singură, să asigure succesul într-o activitate sau alta. Toate succesele care se obţin în
diverse domenii ale activităţii umane presupun existenţa, într-un înalt grad de dezvoltare, a
mai multor aptitudini. Aptitudinile se pot compensa în mare măsură unele pe altele, absenţa
uneia neputând constitui o piedică pentru desfăşurarea cu succes a unei activităţi sau a alteia.
Unul şi acelaşi rezultat poate fi realizat prin mijloace diferite, prin punerea în funcţiune a
unor procese psihice diferite..
Orice om sănătos posedă posibilitatea de
a-şi dezvolta multilateral aptitudinile. Nu există
om care să nu fie înzestrat pentru ceva, să nu aibă
nici o aptitudine, să nu poată obţine unele reuşite
într-un domeniu de activitate sau altul

Aptitudinile ca atare nu sunt ereditare, ci se dezvoltă, se constituie în
cursul vieţii individuale, în procesul activităţii.

Ele au la bază anumite dispoziţii individuale native, care constituie premisele lor
naturale. Sunt considerate dispoziţii native particularităţile capacităţii funcţionale a
analizatorilor, aspectele tipologice ale activităţii nervoase superioare (forţa, echilibrul,
mobilitatea proceselor nervoase de excitaţie şi inhibiţie), unele particularităţi anatomofiziologice ale aparatului verbomotor, ale unor organe efectoare etc. Factorii nativi, ereditari
constituie doar punctul de plecare, condiţiile interne iniţiale în realizarea aptitudinilor.
Deşi aptitudinile şi deprinderile se
află în relaţii reciproce de interacţiune,
fiecare
distincte.

prezintă

trăsături

Deprinderile

se

calitative
referă

la

execuţia unor acţiuni automatizate, care s-

Dezvoltarea
aptitudinilor
este
strâns
legată
de
însuşirea
cunoştinţelor, priceperilor şi
deprinderilor.

au constituit printr-un exerciţiu mai mult
sau mai puţin îndelungat.
Aptitudinile au o sferă de acţiune mult mai largă. Ele se referă la totalitatea proceselor
psihice care sunt necesare pentru unele activităţi complexe în condiţii variate.

Aptitudinile au o sferă de
acţiune mult mai largă. Ele se referă
la totalitatea proceselor psihice care
sunt necesare pentru unele activităţi
complexe în condiţii variate.

Aptitudinile sunt foarte variate, iar clasificarea lor poate avea în vedere diverse
criterii. Mai frecvent, aptitudinile sunt împărţite după sfera lor de acţiune, în generale şi
speciale, dar între ele nu există o linie despărţitoare netă. În categoria aptitudinilor generale
sunt incluse, de regulă, acele aptitudini care angajează funcţiile intelectuale în general şi se
manifestă în efectuarea cu succes a unei game largi de activităţi. Este vorba, de fapt, de ceea
ce se desemnează prin termenul de aptitudini intelectuale sau inteligenţă. Dimpotrivă,
aptitudinile speciale au un caracter mai specializat şi o sfera mai îngustă de acţiune, ele fiind
necesare şi manifestându-se mai mult sau mai puţin evident doar în anumite domenii de

activitate: teatrul, muzica, artele plastice,

literatura,

matematica,

tehnica,

activitatea

pedagogică etc.
Considerate dintr-un alt punct de vedere, aptitudinile care asigură succesul la
învăţătură poartă numele de aptitudini şcolare sau de învăţare. Aptitudinile care asigură
succesul în variatele profesiuni pe care le exercită oamenii se numesc aptitudini profesionale
sau vocaţionale. Important de subliniat este faptul că varietatea aptitudinilor profesionale este
practic nelimitată, existând atâtea aptitudini, câte feluri de activitate sunt (sau vor fi în viitor)
practicate de oameni.
Funcţia de bază a inteligenţei este de a asigura adaptarea superioara a individului la
mediul natural şi social.

Inteligenţa este definită de J. Piaget
ca „o stare de echilibru spre care tind
toate

adaptările

succesive

de

ordin

senzoric-motor şi cognitiv, ca şi toate
schimbările asimilatoare şi de acomodare
dintre organism şi mediu”.
Prin creativitate se înţelege capacitatea gândirii umane de a găsi soluţii noi, de a
elabora idei originale sau de a descoperi lucruri necunoscute anterior (cel puţin pentru
individ). Dintre factorii principali ai creativităţii fac parte: receptivitatea, flexibilitatea,
originalitatea şi fluiditatea. Receptivitatea este capacitatea de a avea o atitudine deschisă faţă
de realitate; ea se manifestă printr-o curiozitate veşnic trează, prin dorinţa de a experimenta şi
verifica noi şi noi ipoteze. Flexibilitatea este un factor cognitiv al creativităţii, care se
exteriorizează prin capacitatea deosebită de a varia perspectiva faţă de lucruri şi de idei, de a
ne adapta la solicitările diverse ale situaţiilor în care ne aflăm. Originalitatea se manifestă în
capacitatea de a produce idei noi, de a găsi soluţii noi, neuzuale. Originalitatea este facilitată
de fluiditatea verbală,
asociaţiilor.

ideativă

etc, prin

care

se înţelege bogăţia şi

uşurinţa

Acceptarea diversităţii şi formarea respectului
reciproc în grădiniţă

prof.înv.preşc. Daniela Sălcudean

MOTTO:
„a fi divers înseamnă a fi altfel. Diversitatea înseamnă, întâi de toate,
capacitatea de a trăi în armonie cu ceilalţi pentru că, în esenţă, suntem cu toţii
diferiţi, atipici şi prin aceasta lumea este de mii de ori mai frumoasă.
Diversitatea înseamnă unicitate şi multiplicitate, parte şi întreg, echilibru şi
spirit de independenţă. Acceptarea diversităţii e înţelegere. Diversitatea suntem
toţi”
(Mihaela Dumitraşcu – DIVERS)

Promovarea educaţiei incluzive şi interculturale este o direcţie importantă a reformei
educaţiei în România, inclusiv a educaţiei timpurii, înscriindu-se într-o tendinţă generală la
nivel internaţional cu repere principale bazate pe: adoptarea în 1989 a Convenţiei Naţiunilor
Unite privind Drepturile Copiilor, formularea în 1994 (în contextul UNESCO) a Declaraţiei de
la Salamanca privind educaţia copiilor cu cerinţe educative speciale, adoptarea în 1990, 2000
şi 2007 (sub egida UNESCO) a documentelor cheie ale Programului „Educaţia pentru toţi”,
includerea, din anul 2000, a unor ţinte ce ţin de accesul la educaţie şi combaterea sărăciei între
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului. Aceste tendinţe se regăsesc în Noul Curriculum
pentru Învăţământul Preşcolar, aprobat prin O.M.nr 5233/1.09.2008, dar şi în alte documente

de politică educaţională privind educaţia timpurie şi în cele ce vizează asigurarea accesului la
educaţie al grupurilor dezavantajate, cu focalizare pe problematica rromilor.
Această recunoaştere explicită a diversităţii, în societate ca şi în instituţiile de educaţie
generează nevoia de reflecţie asupra misiunii sistemului de educaţie timpurie( şi nu numai) dar
şi o clarificare de concepte pentru a înţelege cum, aceste servicii de educaţie timpurie,
gestionează problematica diversităţii culturale.
În abordările practice din grădiniţă, privind
educaţia incluzivă sunt avute în vedere, cel mai
frecvent, două aspecte: copiii cu cerinţe educative
speciale asociate unor caracteristici individuale şi
copiii proveniţi din medii sociale defavorizate,
dar nu este neglijată nici dimensiunea culturală
ca un reper-cheie ce trebuie luat în considerare în
promovarea unei abordări incluzive în educaţia
timpurie.
Oportunitatea luării în considerare a dimensiunii culturale de la vârsta timpurie este
motivată prin rezultatele mai multor cercetări (Lynch şi Hanson, 1998) care demonstrează că
până în jurul vârstei de cinci ani se conturează elementele esenţiale care îi permit copilului
situarea în mediul cultural al grupului de apartenenţă şi tot în jurul vârstei de cinci ani copilul
poate asimila din mediul social prejudecăţi şi atitudini negative faţă de anumite grupuri. De
asemenea, în această perioadă a vieţii, copilul învaţă prin interacţiunile cu co-vârstnicii şi
adulţii ce înseamnă să trăim împreună, cât de asemănători şi totuşi diferiţi suntem, ce
comportamente sunt acceptate social şi cultural şi care sunt respinse, învaţă reguli sociale şi
asimilează modele culturale.

“Există un singur fel de a înţelege oamenii, anume de a nu ne
grăbi să-i judecăm, ci de a trăi în preajma lor, de a-i lăsa să se explice,
să se dezvăluie zi de zi, să se zugrăvească ei înşişi în ei..
(C.A.Saine – Beune).

Aceste dimensiuni ale vieţii sale sociale, ale mediului socio-cultural în care creşte şi se
dezvoltă, devin vectorii comportamentali cu profundă semnificaţie pentru ceea ce învaţă şi cum
se dezvoltă copilul în perioada timpurie, precum şi mai târziu .
Interculturalitatea este o componentă a realităţii zilnice din grădiniţă şi din şcoală.Totul
este privit, planificat, organizat din perspectivă interculturală, permiţând învăţarea prin
colaborare, comunicare şi cooperare, încredere şi respect reciproc. În grădiniţă, copiii percep
diferenţele dintre ei ca fireşti şi nu au prejudecăţi în relaţiile reciproce, nu manifestă stereotipuri,
în măsura în care nu intervin adulţii în preajma lor, comportamentul lor poate şi este influenţat de
convingerile personale şi, mai ales, de circumstanţele exterioare. La această vârstă nu putem
vorbi despre o experienţă de viaţă care să ducă la diferenţieri de rasă sau etnie. Copiii trebuie
ajutaţi să-i perceapă pe toţi ceilalţi copii din grădiniţă ca fiind la fel ca ei şi având aceleaşi
preocupări şi interese, să socializeze şi să relaţioneze necondiţionat cu aceştia pentru şi că
sperăm că :

,,în viitor, când vor fi mari, vor şti
cum să se adreseze cuiva pe care nu îl
cunosc, vor şti să aprecieze ce ştie
altcineva şi vor şti cum să folosească
toate resursele pe care ni le dă
diversitatea mare atât etnică, cât şi de
alte tipuri care există în România”
(Maria Koreck, director de programe în
cadrul Centrului Regional Project on Ethnic
Relations (PER) pentru Europa Centrală, de
Est şi de Sud-Est din Bucureşti.)

Bibliografie:
1.Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3la 6/7 ani, MECT, UMPIP.
2008
2.Revista învăţământului preşcolar, nr.1-2/2008, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Formarea profesională și
cultura calității

prof. Dorina Iosif
prof. Manuela Cismaș

Casa Corpului Didactic Tg Mureș de
ani buni este un centru de resurse, inovație,
expertiză, de informare, documentare și
organizare a activităților de formare și
perfecționare

pentru

personalul

din

învățământul preuniversitar care are în
organigrama instituției filiale

județene.

Existența filialelor Casei Corpului Didactic
în județ a dus la optimizarea procesului de
formare a personalului didactic, didactic
auxiliar, la implementarea programelor de
dezvoltare a resurselor umane.
În filiala Casei Corpului Didactic din Sighișoara gazduită de Grupul Școlar de
Industrie Ușoară începând cu anul școlar 2007-2008 s-au organizat:
- diseminări a informațiilor despre activitățiile specifice CCD;
- cursuri acreditate și autorizate de formare și perfecționare;
- ședințe/întâlniri ale responsabililor cu formarea și dezvoltarea profesională din zona
Sighișoara și reprezentanți ai Casei Corpului Didactic Mureș.

Ca

centru

de

informare

și

documentare al Casei Corpului Didactic ,
școala

oferă spații , cu ambient agreabil,

iar pentru cursuri oferă săli cu condiții de
microclimat
cursurilor.

propice

desfășurării

Prin activitățile desfășurate, filiala a participat la realizarea obiectivelor din planul
managerial pentru dezvoltarea resurselor umane.
Înființarea filialei din GSIU Sighișoara în 2007 a impus o regândire din punct de
vedere managerial a ofertelor de formare, filiala demonstrând capacități de adaptare la
nevoile de formare a resurselor umane ale comunității, de a oferi formări de calitate prin
programele de formare și dezvoltare flexibile.
Pe parcursul anilor școlari s-au organizat dezbateri, ședințe, a fost

asigurată

consilierea personalului didactic și didactic auxiliar.
În prezent filiala Casei Corpului Didactic din GSIU Sighișoara oferă oportunitatea
cadrelor didactice de a participa la formări, facilitând reducerea timpilor de deplasare și
fructificarea timpului individual de cadrele didactice.
Prin asigurarea tehnologiilor moderne de informare și comunicare adecvate pentru
derularea fluxului informațional în cadrul sistemului de formare profesională, prin centrul de
documentare existent,filiala Casei Corpului Didactic de la GSIU Sighișoara, permanetizează
cultura calității.

DAN BARBILIAN – ION BARBU
MATEMATICIAN ȘI POET (1895 - 1961)
prof. Negrea Ana-Maria
În cultura românească, Dan Barbilian și-a
făcut întâi apariția ca poet si pe urmă ca matematician.
În

1919

s-a

prezentat

la

cenaclul

literar

,,Sburătorul”.Eugen Lovinescu și cei din Cenaclu i-au
acceptat entuziasmați poeziile pentru publicat cu
mențiunea că nu se poate semna cu acest nume
deoarece este prea cunoscut.
Aflat in această situație, Barbilian și-a ales ca pseudonim numele de Ion Barbu, care
trebuia să fie numele său de familie.
Stilul parnasian, expresivitatea formei și chiar ermetismul sau de mai tarziu l-au impus
repede in poezia românească între anii 1919 – 1930.
Începând cu 1930 Barbilian s-a consacrat exclusiv matematicii, ajungând unul dintre
promotorii axiomaticii la noi in țară, impunandu-se prin creațiile sale de geometrie si algebră.
Este fiul judecătorului de pace Constantin Barbilian și al soției acestuia Smaranda.S-a
născut la 19 martie 1895 in Cîmpulung-Muscel. A avut un bun profesor de matematici, Ion
Banciu, care i-a indrumat primii pași spre frumusețile matematicii.
În anul 1910 iși începe activitatea de corespondent al ,,Gazetei matematice”, rezolvând
două probleme de trigonometrie de clasa a VI-a, el fiind in clasa a V-a.
În 1914, Gh. Țițeica l-a remarcat pe Barbilian la examenul de bacalaureat văzând în el
o speranța de viitor matematician. Intră la secția de matematici a Facultății de Științe de la
București unde-i are ca profesori pe Țițeica, Pompeiu, David Emmanuel, Lalescu si Anton
Davidoglu.
Între 1916 – 1918 participă la primul razboi mondial ca plutonier in cadrul unui
regiment de pontonieri.
In 1918 se intoarce la București și își pregătește licența în matematici.
In 1920 Barbilian redactează primele sale două lucrări de matematici, care i-au atras
atenția lui Gh. Țițeica. Acesta îl îndrumă pe Barbilian spre Gottingen pentru a se specializa în

teoria numerelor.Barbilian îl ascultă și între 1921-1924 este plecat la Gottingen, Tubingen și
Berlin.
În 1926 este chemat de Țițeica asistent și rămâne până în 1932, iar ca profesor
secundar la liceele ,,Spiru Haret” și ,,Dimitrie Cantemir” între 1925-1929.
La 21 ianuarie 1929 Barbilian își trece la Facultatea de Științe a Universității din
București teza de doctorat în matematici, cu subiectul: Reprezentarea canonica a adunarii
funcțiunilor hipereliptice (teza principală) și Grupuri finite discontinue (în teza secundară).
Cu ajutorul a două funcții hipereliptice de două variabile studiază teorema de închidere
a lui Otto Staude pentru elipsoizii omofocali și teorema lui Felix Klein pentru suprafața lui
Kummer, generalizând aceste două teoreme.
După trecerea doctoratului în matematici, Barbilian rămâne asistent la catedra de
geometrie analitică, până în 1932 când devine titular al conferinței de matematici elementare
și geometrie descriptivă.

Începând cu 1938 este
numit profesor titular la catedra
de matematici elementare și
axiomatică pentru ca în cele din
urmă în 1941 să fie numit
profesor la catedra de algebra și
teoria numerelor, la Facultatea
de Științe a Universității din
În această perioadă a predat și teoria grupurilor și structurilor pe lângă teoria
numerelor. Preocupările lui Barbilian privind domeniul geometriei țin cu precădere din 1933
până în 1942, adică până la numirea sa ca profesor de algebră.
Începând cu anul 1942, dar mai ales din 1946, Barbilian se ocupă cu totul special de
probleme de ,,algebră modernă”. Este adevarăt că și înainte de 1942 apăruse lucrări de ale sale
care atingeau acest domeniu, dar nu insistau foarte mult asupra acestuia.
Între 1946 și 1951 se ocupă exclusiv de algebra modernă (teorii algebrice), iar dupa
1951 se ocupă cu predilecție de teoria algebrică a numerelor (aritmetica).
In 1858-1859, Barbilian revine la preocupări de geometrie si studiază spațiile care pot
fi numite acum spații Barbilian.

Acest matematician poate fi caracterizat ca om și profesor prin detalii concrete si
singulare:
Poet de factură modernă, ermetic nu numai in poezia tinereții sale, ci și în memoriile,
tratatele sau prelegerile sale matematice.
Snob și poet visător în viața de toate zilele, Barbilian a fost o minte care scapara, atât
în discuția particulară, cât și în elaborarea memoriilor matematice, cu simț al ritmului și cu o
gândire îndrăzneață în tot ce a scris.
Avea un verb ce ustura poate prea mult in unele situații, dar și atunci el rămânea
matematicianul poet, plin de eleganța celor mai arzătoare impulsiuni lirice.
Este omul multor contradicții, plin de anxietate și mereu rebarbativ, reacționa dur la
orice impunere a voinței altuia. Văzut pe stradă, acasă sau la catedră, îți dădeai seama că era
cam excentric.
DAN BARBILIAN- ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ.

Opera matematică a lui Dan

Barbilian se poate structura pe urmatoarele direcții:
axiomatizarea geometriei și lucrări de geometrie algebrică
lucrări de algebră modernă
lucrări privind teoria grupurilor și a structurilor
lucrări privind teoremele de descompunere în semigrupuri parțial
ordonate și în structuri
lucrari privind teoria lui Galois
lucrări de teoria algebrică a numerelor
axiomatizarea mecanicii
lucrări didactice

EFICIENŢA COMUNICĂRII MANAGERIALE
BOAR TEODORA – prof. metodist CCD MUREŞ
Decalogul comunicării
1. Nu poţi să nu comunici.
2. Comunicarea presupune cunoaşterea de sine şi stima de sine.
3. Comunicarea presupune cunoaşterea nevoilor celuilalt.
4. Comunicarea presupune a şti să asculţi.
5. Comunicarea presupune să înţelegi mesajele.
6. Comunicarea presupune feed-back.
7. Comunicarea presupune înţelegerea procesualităţii unei relaţii.
8. Comunicarea presupune a şti să îţi exprimi sentimentele.
9. Comunicarea presupune a accepta conflictul.
10. Comunicarea presupune asumarea rezolvării conflictului.

Abordând

decalogul

din

perspectiva

managerială

putem

contura

tipologia

managerului, care ştie să folosească comunicarea ca instrument în realizarea tututor funcţiilor
manageriale , şi în mod special în zona organizării, conducerii operaţionale, formării
grupurilor şi dezvoltării echipelor, a negocierii şi rezolvării conflictelor, a controlului şi nu, în
ultimul rând al motivării.
Sute de definiţii au încercat să redea ce este comunicarea, dar, cred, cea mai simplă
este cea dată chiar prin traducerea din limba latină a cuvântului communicare: a face
cunoscut; a înştiinţa. a fi, a se pune în legătură cu...
Comunicarea ne leagă de ceilalţi, ne ajută să ne înţelegem unii pe alţii.
Comunicarea se poate defini în variate sensuri , exprimând diversele niveluri şi forme ale
relaţiilor umane pe care le mijloceşte.
În societatea umană comunicarea este de tip social, cuprinzând toate mecanismele prin care
relaţiile umane există şi se dezvoltă.
Din perspectivă managerială, comunicarea este privită ca un proces de înţelegere între
oameni, cu ajutorul transferului de informaţie.
Astfel, ca urmarea a acestei perspective rezultă aspectele semnificative ale procesului de
comunicare :
Emiţător-Receptor
Mesaj – informaţie care trebuie transmisă
Codificarea şi decodificarea mesajului
1

Canalul de comunicare
Limbajul şi contextul comunicării
Realizarea feed-backului la mesajul transmis
Comunicarea managerială presupune implicarea a cel puţin doi parteneri : managerul
şi colaboratorul acestuia( angajatul).
Cei doi actori pot fi emiţători şi receptori, urmărind realizarea obiectivelor stabilite.
Realizarea obiectivelor comunicării manageriale: receptarea corectă, integrală a
mesajului, decodarea mesajului, realizarea unui feed-back prin stimularea unei reacţii de
schimbare a comportamentului la cei doi parteneri în comunicare poate pune probleme şi
întrebări asupra calităţii comunicării .
Calitatea comunicării manageriale este puternic influenţată de relaţia manager –angajatcolaborator.
Tipul de personalitate al celor implicaţi, stilul managerial, chiar cel de comunicare – direct,
indirect, susţinător sau controlor îşi pune amprenta asupra calităţii procesului de comunicare
şi mai apoi asupra rezultatelor aşteptate ca urmare a acestui proces.
Managerul comunicând şi exercitându-şi practic rolul, poate provoca diverse reacţii din
partea celor cu care interacţionează. Din această cauză, una din calităţile importante ale
managerului ar trebui să fie : comunicarea, sau mai degrabă comunicarea eficientă.

Decalogul comunicării pe care l-am preluat ca punct de pornire al acestui referat nu a fost
ales la întâmplare, el trebuind să fie punct de referinţă în formarea şi dezvoltarea de
competenţe manageriale la cei care aspiră la asemenea profesii.
Când dovedeşte un manager că stăpâneşte secretele comunicării eficiente ?
Atunci când respectă şi pune în aplicare funcţiile comunicării :
informarea
transmiterea deciziilor
dialogul
formarea, educarea şi motivarea
promovarea culturii organizaţionale
Comunicarea devine eficientă în momentul în care managerul reuşeşte să combine armonios
aceste funcţii, să prevadă problemele, barierele care ar putea să perturbe procesul comunicării,
să ofere transparenţă şi oferă posibilitate de intervenţie interlocutorului.
Aceste funcţii trebuie înţelese în intercondiţionarea lor: mediul, sistemul-contextul
managerial, operaţional.
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Prin poziţia pe care o au managerii sunt de cele mai multe ori, cei care au accesul la
informaţie, mult mai devreme decât alte nivele. De aceea au ca sarcină-funcţie informarea,
asigurarea accesului la informare, transmiterea informaţiei necesare în vederea atingerii
obiectivelor propuse în organizaţie.
Eficienţa comunicării informaţiei se observă în rezultatele
activităţilor desfăşurate: spre exemplu, într-o unitate de învăţământ
cu un număr mare de profesori, oferirea unei informaţii legate de, să
spunem, un program de formare sau asupra unei activităţi, care se
desfăşoară în perioada imediat următoare şi care solicită prezenţa
profesorilor este marcată de eficienţă dacă aceasta este transmisă pe
mai multe căi:
auditiv - o scurtă întâlnire în pauză pentru a le comunica informaţiile, apoi sub
forma scrisă – afişaj sau înştiinţare personală a celor direct interesaţi sau implicaţi.
Astfel, emiţătorul se asigură şi din punct de vedere al problemelor, bruiajelor care se pot ivi
pe parcursul procesului de comunicare cu un canal unic.
Eficientizarea în acest domeniu managerial poate fi concretizată prin intermediul realizării:
transparenţei în comunicare
folosirea doar a informaţiilor corecte
circulaţia rapidă a informaţiilor pe toate nivelele şi în toate direcţiile
informarea angajaţilor asupra schimbărilor care i-ar putea afecta
evitarea stărilor tensionate – discuţii deschise
argumentare raţională a deciziilor luate
Un manager trebuie să fie pregătit în permanenţă să facă faţă atât rolului de emiţător,
cât şi de receptor. Literatura de specialitate denumeşte modul, felul de a comunica, rolurile –
etică a comunicării.
Comunicarea unei decizii, un exemplu banal pentru unii, care face parte din activitatea zilnică
a unui manager, nu poate fi făcută superficial. Transmiterea unei decizii, rezolvarea unor
conflicte, desfăşurarea unor întâlniri nu sunt atât de uşor de realizat pe cât par.
De ce nu, se vor întreba unii. Pentru că toate acestea implică relaţionarea cu oameni,
individualităţi, personalităţi diferite. Să nu uităm că a comunica înseamnă şi respectul pentru
cel cu care comunici. Aşadar ...
Am preluat următorul tabel din literatura de specialitate ca element de susţinere a ideii
enunţate înainte. Este imaginea structurată a două procese importante în activitatea unui
manager:
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Proces decizional
Etape

Caracteristici

Comunicare
Etape

Caracteristici

Pregătirea

Analiza situaţiei

Pregătirea

Alegerea formei de

deciziei

Stabilire obiective

comunicării

comunicare

Culegere

Stabilirea scopului

informaţii

comunicării
Stabilirea locului şi
momentului comunicării
Cunoaşterea
receptorilor

Luarea deciziei

Elaborarea unor
variante de decizii

Comunicarea
mesajului

Formulare de mesaje
concise şi la obiect

Analiza

Urmărirea indicilor din

avantajelor şi

care să rezulte dacă

dezavantajelor

este înţeles

Alegerea variantei

Utilizare cu grijă a

optime

limbajului non-verbal şi
folosirea vocii în mod
corespunzător

Implementarea

Aplicarea deciziei

Controlul

şi controlul

Controlul aplicării

înţelegerii

aplicării

Corecţia necesară

mesajului

Feed-back

Adăugând la toate acestea aspectul uman şi contextul vom putea înţelege complexitatea şi
importanţa eficacităţii procesului de comunicare managerială.
Conflictele şi problemele de comunicare şi în comunicare iau naştere tocmai din îmbinarea
nereuşită a caracteristicilor, etapelor acestor procese.
O altă posibilitate de eficientizare a comunicării manageriale se doveşte a fi
transformarea emiţătorului ( care în binomul – manager – angajat – este asociat aproape
întotdeauna cu managerul ) în ascultător activ, care ştie să tacă, să audă şi să asculte şi în
acelaşi timp să susţină şi să lase loc de intervenţie interlocutorului chiar prin intermediul nonverbalului.

4

De multe ori, pe parcursul unei zile de muncă, managerul poate fi în situaţia de a
dialoga cu 15-20 colegi, poate chiar mai mulţi, şi poate de două sau trei ori mai mulţi elevi. E
nevoie de multă energie, putere de concentrare. La început poate fi extrem de greu, dar,
trecând de la un stil direct de comunicare – stil solicitat de volumul de muncă, la unul de
susţinere şi consiliere, managerul reuşeşte să asculte, să primească la rândul său , uneori,
informaţia/feedbackul de care are nevoie pentru a putea rezolva problemele.
Orientarea comunicării asupra unor aspecte pozitive, permiterea intervenţiei, schimbul
de mesaje, securizarea comunicării şi nu transformarea ei în prilej de abuz emoţional, evitarea
ambiguităţilor, evitarea suprapunerilor, concizia şi claritatea mesajului transmis, iată câteva
modalităţi practice de a realiza o comunicare eficientă şi în acelaşi timp şi corectă.
Managerul adevărat – care implică şi partea umană în activitatea zilnică, încearcă să rezerve
timp dialogului, să asigure un climat de comunicare echilibrat, dovedeşte obiectivitate,
răspunde clar, ţine cont de părerile colegilor, comunică cu ei asupra problemelor cu care se
confruntă, ascultă şi creează ocazii de feed-back cerând argumentare şi susţinerea punctului
de vedere – comunică corect şi eficient.
Cât de uşor sau de greu pot fi realizate aceste lucruri
o dovedesc rezultatele activităţii zilnice, când poate
că

un

gest

de

susţinere

din

partea

colegilor/angajaţilor la finalul zilei de muncă sau ori
de câte ori te întâlnesc, face mult mai mult decât
zeci de
rapoarte pozitive din partea superiorilor.
Închei prin a aduce aminte următorul citat,
întâlnit în unul din materialele parcurse: „Aproape fiecare problemă, fiecare conflict, fiecare
greşeală sau neînţelegere are la nivelul cel mai de jos o problemă de comunicare”( - „Procesul
de comunicare”, prof.Liviu Roşca).

Cei care nu cred, să mediteze ....
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Proiectele de vară – o altfel de
educație
prof. Iolanda Cătinean

Proiectele de vară pot constitui o alternativă educațională non-formală pentru elevii
voluntari. Scopul, obiectivele și tema unui proiect de vară trebuie stabilite cu cel puţin şase
luni înainte de derularea proiectului. Activitățile zilnice se construiesc în funcție de tema
proiectului de vară. Un proiect de vară se poate derula pe o perioadă de până la două
săptămâni. În cadrul proiectelor de vară pot participa pe lângă elevi voluntari, care provin din
unități de învățământ obișnuite, elevi cu cerințe educative speciale și elevi din comunitatea în
care se desfășoară proiectul de vară.
În general, elevii și copiii beneficiari ai acestui tip de proiect agrează activități din
sfera

educației plastice, sportului, muzicii, dansului și teatrului. Un asemenea proiect

presupune campanii repetate de strângere de fonduri folosite ulterior pentru achiziţionarea
materialelor utilizate pe parcursul derulării proiectului
Exemplu de proiect de vară: O lume nouă, localitatea Gurghiu, jud. Mureș

Organizatori: MECTS, ISJ Mureș, CHLG, Colegiul Silvic Gurghiu
Programul: Strategia Națională de Acțiune Comunitară
Scopul proiectului: Socializarea copiilor/elevilor aflaţi în regim de plasament

Obiectivele proiectului: - încurajarea comunicării în cadrul grupului;
•

stimularea dezvoltării autonomiei elevilor beneficiari/voluntari;

•

implicarea comunităţii în activităţile desfăşurate în vederea sensibilizării lor în
legătură cu nevoile de îngrijire a elevilor aflaţi în situaţii de risc.

•

exersarea/ învăţarea limbii engleze
Perticipanţi: elevi voluntari (45), elevi beneficiari din comunitate +copii/elevi

cu cerințe educative speciale aflați în regim de plasament (120), cadre didactice (10),
însoţitori elevi beneficiari (8).
Imagini din activitățile derulate în cadrul proiectului:

Arte plastice

Teatru și muzică

Sport

Dans

Informatică

Personalitate și
performanță

prof. Iolanda Cătinean
Performanța în orice domeniu constituie în zilele noastre motiv de studiu. Oamenii de
știință încearcă să găsească legătura dintre trăsăturile de personalitate și comportament. Se
poate studia viteza de reacție, memoria sau atenția. O întrebare care preocupă oamenii de
ştiinţă se referă la trăsăturile de personalitate, şi anume: pot trăsăturile de personalitate să
prezică performanța într-un anumit domeniu? Este dovedit științific că trăsăturile de
personalitate sunt în legătură strânsă cu anumite tipuri de comportamente și anume, o scală a
impulsivității poate să ne conducă la ideea că subiectul are o reacție rapidă și imprecisă la
sarcinile care presupun o viteză mărită.
Cercetarea care are drept scop performanța, ne poate furniza informații despre
persoane în contextul angajării acestora. Tocmai din acest punct de vedere studiile despre
performanță capătă în contextul actual o deosebită importanță. Totodată, ele pun bazele
dezvoltării teoriilor trăsăturilor de personalitate.
Trăsăturile
influențează
fundamentale

de

personalitate

procesele

cognitive

(gândire,

limbajul,

memoria, imaginația), iar trăsăturile de
personalitate

reflectă

diferențele

individuale, precum și modul în care
interesul

persoanei

primează

și

influențează diferențele individuale din
punctul de vedere al performanței.
În legătură cu subiectul legat de performanță au fost emise multe teorii. În psihologia
profesională, modelul lui Eysenck privind teoria personalității servește drept reper în cercetare
și în zilele noastre. O direcție deloc de neglijat este cea legată de extraversiune și
impulsivitate, respectiv, nevrozism și anxietate.

Personalitatea reprezintă ansamblul tuturor fenomenelor psihice (tot ce tine de
psihologie) dar, totodată, personalitatea este și un ansamblu de trăsături sau însuşiri psihice,
astfel încât cunoaşterea personalităţii implică nu doar sesizarea trăsăturilor de personalitate,
ci şi recunoașterea relaţiilor dintre ele și integrarea acestora într-un întreg. În cazul nostru
întregul este personalitatea.

În

momentul în care suntem

nevoiţi să privim viața psihică în adâncul
ei

și

căutăm

să

stabilim

legături

funcționale între diferite dispoziții, ne
îndepărtăm de noţiunea de fenomen psihic
şi ne apropiem de analizarea reacţiilor
apărute în urma comportamentelor
M. Golu şi A. Dicu (1972) au conturat câteva idei legate de personalitate ca
macrostructură şi s-au referit în mod special la consistenţă, mobilitate, gradul de dezvoltare al
structurilor şi integrarea structurilor. Consistenţa se referă la ceea ce numim stabilitatea în
timp

a srtucturilor psihice ale personalităţii,

stabilitate care

psihocomportamental individual. Mobilitatea structurilor se

conduce la stilul

referă la posibilitatea

reorganizării acestora sub influenţa schimbărilor ce apar în relaţia omului cu mediul. Această
mobilitate apare ca urmare a influenţei unor factori ca vârstă, temperament, educaţie etc.
Gradul de dezvoltare al structurilor rezultă din evoluţia personalităţii,care, potrivit lui K.
Lewin, este srtucturată pe trei nivele de dezvoltare: nivelul structurilor primare, nivelul
structurilor semidezvoltate şi nivelul structurilor dezvoltate. Valoarea structurilor primare se
limitează la trebuinţe şi modalităţi de satisfacere a acestora, nivelul structurilor semidezvoltate
este caracterizat prin stabilirea de relaţii noi, iar nivelul structurilor dezvoltate are legătură
directă cu procesele psihice superioare. Integrarea structurilor are loc succesiv, de la simplu la
complex şi de la inferior la superior: „într-un proces evolutiv ascendent multistadial, cum este
cazul devenirii sistemului personalităţii, conţinuturile şi structurile psihocomportamentale nou
apărute, reprezintă un nivel integrativ de ordin ierarhic superior, care va subordona funcţional
elementele şi structurile anterioare. Ca urmare, odată cu trecerea timpului, personalitatea
dobândeşte o ierarhizare internă clară, fiecare subsistem component punând în evidenţă o
organizare şi o desfăşurare multinivelară. De regulă, desfăşurarea comportamentului este

determinată şi poartă în sine amprenta nivelului integrativ superior, cele inferioare intrând mai
mult ca momente şi verigi intermediare”1.

Personalitatea trebuie privită şi înţeleasă ca sistem. Ea
funcţionează ca un sistem, ca „un ansamblu de elemente aflate în
interacţiune necesară şi cărora le este proprie o anumită
finalitate”1.

Trăsăturile care definesc personalitatea rămân stabile o mare perioadă de timp şi se
traduc permanent în conduită şi nu se poate vorbi despre personalitate în lipsa unor trăsături
stabile care conduc la identificarea ei în toate situaţiile. Există totuşi elemente de trăsături de
personalitate care sunt comune tuturor oamenilor cum sunt cele legate de dinamism în caz de
acţiune sau o anumită disponibilitate pentru a relaţiona cu cei din jur.
În concepţia lui M. Golu, sistemul de personalitate se axează pe studiul interacţiunilor
şi relaţiilor, iar „personalitatea umană nici nu poate fi concepută şi analizată cât de cât
ştiinţific decât prin prisma relaţionarii şi interacţiunii sale permanente cu lumea...
personalitatea există, se formează şi se manifestă în şi prin relaţionare.”2
Privită ca sistem, personalitatea indică tipurile de relaţii apărute în diferitele ei
componente precum şi rolul acestora în raport cu finalitatea caracteristică personalităţii.
Manifestarea personalităţii poate fi dinamică sau activă, diferită totodată din punct de vedere
calitativ în timp în funcţie de parcursul dezvoltării fiinţei umane şi de raporturile dintre
personalitate şi mediul în care se dezvoltă şi trăieşte.
M. Golu, în lucrările sale, specifică faptul că personalitatea este un sistem dinamic
evolutiv cu capacitate de autoorganizare. La nivelul ei, se confruntă însă în mod curent, două
tendinţe opuse:
– tendinţa evolutivă, preponderent în perioada copilăriei, adolescenţei şi tinereţii,
individualizată prin creştere, maturizare, dezvoltare, devenire;
– tendinţa involutivă, evidentă în perioada bătrâneţii, şi caracterizată prin diminuare,
degradare, dezorganizare.

1
2

Golu, M. Bazele psihologiei generale, Ed. Universitară, Bucureşti, 2002, p. 670
Golu, M. Bazele psihologiei generale, Ed. Universitară, Bucureşti, 2002, p. 680

Între tendinţele descrise mai sus, tendinţe contrare de altfel, există o perioadă de
relativă stabilitate, cu menţinerea constantă a tendinţei evolutive. Eventualele modificări
produse la nivelul sistemul personalităţii, sunt cauzate nu numai de influenţele mediului
extern, ci, şi de propria organizare internă a personalităţii deoarece manifestările actuale la
nivelul personalităţii includ şi experienţe anterioare.
Există două legi care funcţionează în cadrul dinamicii sistemului personalităţii şi
anume: legea heterocroniei şi legea heteronomiei3. Potrivit legii heterocroniei, diferite
structuri sau procese psihice au ritmuri diferite de dezvoltare sau maturizare şi în perioade de
viaţă diferite. Legea heteronomiei se referă la faptul că procesele psihice, funcţiile şi
capacităţile se găsesc la nivele diferite de dezvoltare raportat la solicitările externe.
Personalitatea are un caracter de sistem deschis, ceea ce rezultă din legătura acesteia
cu mediul extern, cu schimburile legate de informaţii, energie sau substanţă. Toate aceste
legături au roluri de bază în dezvoltarea personalităţii, de natură biofizică, sau psihică,
deoarece psihicul este de natură informaţională. În consecinţă, nivelul dezvoltării
personalităţii precum şi echilibrul acesteia, va depinde de calitatea, rapiditatea şi de eficienţa
realizării acestor schimburi.
Întreaga personalitate umană este construită pe cele trei laturi principale: dinamicoenergetică, instrumental- performanţială şi relaţional- socială, iar din integrarea acestora
rezultă trei subsisteme importante: temperamentul, aptitudinile şi caracterul.
Deşi abordarea sistemică şi cea structurală sunt complementare, ele realizându-se, de
regulă, concomitent, abordarea structurală se subordonează celei sistemice.
Personalitatea este un ansamblu de structuri care îi asigură stabilitate şi un nivel înalt
de integrare, dar ea nu-şi poate pierde atributul dinamicităţii, atât în plan individual, cât şi
social. În concluzie, personalitatea nu este numai statică sau stabilă, nici exclusiv dinamică ci,
dimpotrivă, ea este rezultatul însuşirilor şi trăsăturilor neuropsihice relative stabile ale
individului, într-un sistem dinamic aflat în permanentă desfăşurare.

3

Tutu, M. C. Psihologia personalităţii, Ed. Fundaţiei România de mâine, 2007, p. 75

PROIECT

DIDACTIC

Grupa:mica- mijlocie
Denumirea activităţii: Domeniul om şi societate– DOS
Tema: ,,Plantăm pomişori şi flori”
Mijloc de realizare:activitate practic-gospodărească
Tipul activităţii: formare de priceperi şi deprinderi
Scopul: Cultivarea interesului preşcolarilor pentru protejarea mediului înconjurător şi
adoptării unui comportament eco-civic faţă de natură.
Obiective operaţionale:
O1: să denumească acţiuni prin care pot contribui la menţinerea curăţeniei şi a
sănătăţii mediului înconjurător;
O2: să conştientizeze importanţa plantării şi îngrijirii pomilor ,protejarea mediului înconjurător
O6: să planteze pomii şi florile, respectând indicaţiile primite;
STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, observaţia, munca în
echipă, activitatea practică;
Mijloace didactice: - fotografii, instantanee cu copii care îngrijesc şi
protejează natura;
- Globul Pământesc
- scrisoare de la copiii din Topliţa
- puieţi (tei, brad);
- unelte pentru grădinărit;
- răsad de flori;
- recompense / ecusoane
Loc de desfăşurare: sala de grupă / curtea grădiniţei
Material bibliografic:
Metodica predării activităţilor practice în grădiniţa de copii;
Caietul profesional al educatoarei;
,,Educaţia ecologică la vârsta preşcolară” – supliment al revistei ,,Invăţământul
preşcolar”;
,, Proiecte tematice privind activităţile de educaţie ecologică în grădiniţa de copii”,
Ed. Tiparg;
,,Educaţia ecologică în grădiniţă”, Ed. Cd Press;
,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani)”, Bucureşti, 2008;

DESFǍŞURAREA ACTIVITǍŢII
Secvenţele
activităţii
I.Introducerea
în activitate
a) Captarea
atenţiei

b) Reactualizarea cunoştinţelor

c) Anunţarea
temei

II. Dirijarea
învăţării

Conţinutul activităţii
Poştaşul intră , salută şi anunţă copiii că au primit un
pachet de la colegii lor din Topliţa.D-na educatoare
semnează, mulţumeşte poştaşului şi desface pachetul
împreună cu copiii care denumesc obiectele (globul
pamântesc, o scrisoare, poze cu copii care plantează
pomi şi flori, copii care fac curat în parc, etc).
Se dă citire conţinutului scrisorii de la prietenii lor
care prezintă activităţi pe care le-au desfaşurat ei ca
,,mici ecologişti “, dar şi dorinţa lor de a ne ruga să ne
alăturăm efortului lor de a proteja natura după puterea
şi înţelegerea noastră.,,Doriţi să facem acest lucru?”
Se expun pozele astfel încât să le vadă toţi copiii
Copiii enumeră câteva activităţi pe care le-ar putea
desfăşura pentru a proteja Pământul - ,,Casa noastră”
(urmărind ilustraţiile):
- să-i dăruim flori;
- să-l curăţăm de gunoaie;
- să sădim pomi;
- să îngrijim plantele şi florile;
- să avem grijă de păsări şi animale;
- să nu tăiem pădurile;
- să păstrăm apele curate şi aerul nepoluat
- să nu mai fie poluare de la maşini şi fabrici.
- De ce plantăm pomi şi flori? (pentru oxigen, pentru
a împiedica alunecările de teren, pentru adăpostclădiri/culturi, pentru foc, mobilier, pentru fructe,
agrement…)
Copiii de la Topliţa v-au trimis, aşa cum au scris în
scrisoare, puieţi de tei si brăduleţi, pomi fructiferi,
panseluţe şi bănuţei pe care vă roagă să-i plantaţi şi
îngrijiţi aşa cum au făcut şi ei. Deci astăzi şi noi vom
fi ,,mici ecologişti “.
Astăzi vom desfăşura o activitate practică în parcul
oraşului prin care vom ajuta şi noi Pământul să fie
mai sănătos: vom planta pomişori şi flori.
Copiii, prin numărătoare, se împart în patru echipe.
Fiecare echipă primeşte semnele distinctive, ecusoane
cu arbore, brad, panseluţă şi bănuţei, şorţurile verzi şi
băscuţe.
Se porneşte către locul din parc, unde este pregătit
terenul / gropile pentru plantat. Aici ne întâlnim cu
ing. Peisagist care ne prezintă locul şi ce avem de

Strategii
didactice

Evaluare

- expunerea
- conversaţia
- surpriza
- plic cu
scrisoare

- aplauze

- conversaţia/
- frontal

- analiza
răspunsurilor

- analiza
răspunsurilor

- aplauze

- aprecierea

făcut fiecare echipă.
Vor cunoaşte uneltele (cazmale, stropitori, foarfeci) şi
materialul săditor: pomii, florile.
Se precizează câteva norme de protecţia muncii.
Copiii identifică părţile componente ale plantelor.
a) Intuirea
materialelor Se descrie amănunţit fiecare etapă specifică plantării
pomilor: săparea gropii, etapa fasonării, mocirlitul,
fixarea pomişorului pe o moviliţă de pământ,
acoperirea rădăcinilor cu pământ, tasarea acestuia şi
udarea, fixarea pomişorului cu ajutorul unui arac.
b) Explicarea
tehnicii de După explicarea modului de lucru, fiecare echipă îşi
lucru
plantează pomişorii şi florile: cu hârleţe mici, fiecare
copil pune pământ la rădăcină, îl tasează şi pune apă
cu stropitoarea îi sapă în jur, le pun îngrăşăminte
naturale.Lângă fiecare pomişor si floare plantată se
pun tăbliţe cu numele copilului, grupa şi data
plantării.
c) Executarea
de către copii

Asigurarea
transferului
de cunoştinţe
şi
intensificarea
retentiei

III.Încheierea
activităţii

- ,,Ecologiştii, adică oamenii şi copii care iubesc şi
ocrotesc natura, nu lasă în urma lor mizerie şi
dezordine, aşa că va trebui să ne strângem şi noi
uneltele de lucru şi să lăsăm curat în urma noastră!”
Odată plantate, florile şi pomişorii, ca şi oamenii, au
nevoie şi de iubire; copiii se prind cu toţii în hora
prietenilor naturii, cântând în jurul pomilor, pe care îi
doresc sănătoşi şi roditori şi printre flori pentru a ne
aduce bucurie şi culoare.Se intonează cântecul
,,Copăcelul”;se recită versuri cunoscute despre copaci
şi flori.
Deplasarea spre sala de grupă.
Înainte de a intra în sala de grupă, fiecare se va spăla
pe mâini cu apă şi săpun.
Se fac aprecieri generale şi individuale şi se propune
ca să trimitem şi noi , copiilor din Topliţa poze din
timpul activităţii şi mulţumiri pentru că ne-au propus
o activitate frumoasă şi utilă.
Copiii vor fi recompensaţi cu ecusoane şi o salată
sănătoasă de fructe.

răspunsurilor

- unelte,
material săditor
- expunerea
- observarea/
- frontal

- explicaţia
-demonstraţia/
- frontal

- aprecierea
răspunsurilor

- proba
practică
-încurajarea
prin
evidenţierea
muncii pe
echipe

- exerciţiul
- pe echipe

- exerciţiul
- pe echipe

-observaţii
curente
- proba
practică

- expunerea
- aplauze
- frontal

- aprecierea
- autoaprecierea
- expunerea
- frontal

Musik und Kresch (kreatives Schreiben)
prof. Boar Teodora – metodist CCD Mureș
Kann

Musik

Inspirationsquelle

der

kreativen

Schreibaufgaben

sein?

Selbstverständlich.
Musik kann als Stimulus zur Initiierung oder Begleitung von Schreibprozessen eingesetzt
werden.
Durch Musik werden Gefühle hervorgebracht, die man im Prozess des Schreibens, besonders des
kreativen Schreibens-Kresch gut gebrauchen kann.
Das Hören der Musik bereitet eine bestimmte Stimmung, der Hörer wird emotional stark
geprägt und bestimmte Gefühle werden „aktiviert“. Gewöhnlich hört man die Musik, die wirklich
gefällt. Es wird also eine positive Haltung und Bereitschaft zur Kreation hervorgebracht.
Böttscher (1999) stellt fest, dass das Ziel des musikalischen kreativen Schreibunterrichts ist „ der
durch ein Musikstück hervorgerufenen inneren Bewegheit (sprachliche) Gestalt zu geben“.
Musik im Unterricht bringt immer etwas Neues mit : Rhytmus, Arbeits und –Lerntempo, viele
neuen Ideen. Im Sprach-Musikunterricht werden die wichtigsten Sinne der Schüler gefordert :
Hören, Sehen.
Mit Musik zu lernen bedeutet für Schüler ein „lustvolleres, spontaneres und damit auch
angstfreieres Herangehen an die Fremdsprache.“1 Deswegen kann das fremdsprachliche
musikalische Hören ab kleinem Alter geschult werden. Schüler sollen nicht unbedingt über einen
umfangreicheren Wortschatz verfügen, um ihre Gefühle beschreiben zu können, nach dem sie ein
Stück aus „Peter und der Wolf“ von Serghei Prokofiev gehört haben.
Das gleiche könnte in der 6.- 7.Klasse passieren – wenn die Schüler ein Stück aus Vivaldis
„Jahreszeiten“ hören –und gezielt wird, infolge des Hörens, die Jahreszeiten zu beschreiben , und
das kann so weiter gehen : im Lyzeum mit „Die blaue Donau“ – von Strauß, z.B.. Musik kann
wirklich ein Impuls zum Schreiben sein.
Als persönliche Erfahrung zu diesem Thema kann ich von einem Ereignis, das von den Schülern
des National Kollegs Unirea der 9. und der 11. Klasse organisiert wurde, berichten. Sie haben
sich entschlossen infolge einer fächerübergreiffenden Sprach-Musikstunde,

ein Fest zu

organisieren.
Die Impulse zu diesem

Ereignis waren fächerübergreiffend : Geschichte-Landeskunde und

Deutsch – in denen sich die Schüler mit dem Thema „Das Leben von Sissi - die österreichische
1

Herman Dommel, Uwe Lehners – „Lieder und Musik im Deutschunterricht“- FSE 30, Langenscheidt, 2000, S.25

Kaiserin“ beschäftigten, dann außerschulisch - ein Besuch in Schöbrunn – das kaiserliche Schloss
- und die Musikstunde, in der der Kaiserwalz von Strauß studiert wurde.
Schüler haben ihren eigenen Plan entworfen und wollten zeigen, was sie über dieses Thema
wissen, gelernt und nachgeforscht haben. So, im Sinne einer wirklichen autonomen
Lernwerkstatt, haben sie sich die Aktivität selbst organisiert und jeden Schritt genau vorgeplant.
Sie haben einen Arbeitswochenplan gemacht, die Aufgaben und die Verantwortlichkeiten geteilt.
So

haben sie es geschafft den Walzer tanzen lernen –als Symbol jener Epoche, die

charakteristische Musik der Epoche gewählt – d.h. sie haben Musikhörproben durchgemacht,
viele Straußstücke gehört und die Musik für den Ball-das Fest- gewählt, und nicht zuletzt aus
den Besucherinnerungen von schönstem Schloss Europas – Schönbrunn - eine Fotoaustellung
organisiert.
Es ist wahr, dass nicht jeder von ihnen unbedingt Texte geschrieben hat, aber, was sehr wichtig
war, ist es, dass sie von einem musikalischen Impuls ausgegangen sind und einer der schönsten
Erreignisse des Jahres organisiert haben. Sehr wertvoll war der Skript des Events, den die Schüler
selbst ausgedacht haben.
Die unten präsentierten Photos und das Plakatt des Erreignisses sind ein Beweis der Arbeit dieser
Schüler.

Um dieses Thema weiterhin zu promovieren und als Impuls vielleicht für
Deutschlehrer/innen Wahlfächer zu entwerfen und zu erfinden, werden hier ein paar Vorschläge
zur Didaktisierung von bekannten Musikstücken präsentiert.
Spaß, gute Laune und Interesse werden mit Sicherheit infolge einer solchen Stunde
entstehen. Wie gesagt, Kinder lernen mit den Sinnen, mit allen Sinnen und das sollten wir als
Deutschlehrer „ausnutzen“.

Didaktisierungsvorschläge - Musik und Kresch

Lernstrategie: musikalischer Impuls zur eigenen Textproduktion
„ Peter und der Wolf“ von Serghei Prokofiev

Niveau : ab der 5.Klasse - 6.Klasse, ab dem 1.Studienjahr .
Ziel : Musikalisches Märchen anhören, Musikinstrumente und Märchenfiguren erkennen
Das Märchen mit eigenen Wörtern erzählen und andere Ereignisse mit dem Wolf
erzählen (auch im Muttersprache erlaubt)
Dauer: 2 Stunden
Ablauf :
In der 1.Stunde – Vorbereitung auf das Hören – kurze Hörfragmente spielen, Hypothesen
aufstellen
-

nach dem ersten Hören – Bildergeschichte in die Reihenfolge bringen und
Text zu Bildern anpassen , Text mit eigenen Wörtern erzählen.

In der 2.Stunde – Zweites Hören – Hörfragmente- die Hauptfiguren identifizieren und den
Hörfragmenten die Bilder anpassen .
- Schüler erzählen was in der Oper passiert,
- ein drittes Hören – und selber, dann ein paar andere Ereignisse der
beiden Hauptfiguren zu erzählen- das kann auch in der Muttersprache stattfinden.

Arbeitsblatt
1. Hört zu : es werden ein paar Fragmente aus Peter und der Wolf gespielt
2. GA - Was kann das sein ? Schreibt eure Meinungen auf.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________
3. Bringt folgende Bilder in die richtige Reihenfolge und wählt den passenden Text zu den
Bildern:
a.Peter, ein kleiner Junge, lebt mit seinem Großvater auf
dem Land. Eines Morgens öffnet er das Gartentor und
geht hinaus.Das Wetter ist schön und ein Vogel singt
auf dem Baum neben dem Haus .
b.Eine kleine Ente geht durch das Gartentor zum Teich
schwimmen.
c. Die Ente streitet mit dem Vogel, der auf dem Baum
ist.
d. Eine Katze kommt und will den Vogel fangen.Aber
Peter warnt den Vogel und er fliegt weg.
e. Peters Großvater kommt und ruft ihn und schließt das
Gartentor, weil ein großer Wolf kommen kann.
f. Der große Wolf kommt und die Katze klettert schnell
in den Baum , aber die Ente bleibt und der Wolf frisst
sie auf.
g. Peter will dem Vogel helfen und bereitet ein Seil,
steigt in den Baum hinauf und fängt den Wolf .
h.Ein Jäger kommt und will den Wolf schießen , aber
Peter lässt ihn nicht, der Wolf geht in den Zoo, sagt er.
i.Tiere und Leute: Peter, Großvater, Jäger sammeln sich
im Garten und freuen sich.

4. Erzählt die Geschichte mit eigenen Wörtern.
5. Gebt der Geschichte einen Titel.

2.Stunde
1.Hört die Musikfragmente noch einmal :
Wer ist wer ? Was passt wohin?
1

2

3

4

5

6

7

8

Die Figuren sind folgende : Katze, Großvater, Vogel, Jäger, Wolf, Ente, Peter, Gewehrschüsse.
Schreibt die Substantive in den passenden Kasten ein:
2. Erzählt was im Werk passiert. Wenn nötig noch einmal hören.
3. Schreibt eure Geschichte weiter :
Ihr seid Peter, der kleine Junge und ein großer Wolf kommt .............................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.......................................................................................................
Variation :
Bei den größeren Klassen- 7.-8.Klasse kann man Fragmente spielen lassen ohne vorbereitende
Übungen und einfach die Schüler bitten, das was sie fühlen einfach zu beschreiben, oder wenn sie
mit geschlossenen Augen sitzen, dann das gehörte Fragment, zu beschreiben.
Oder die Märchenfiguren einfach mit Hilfe der Instrumente zu identifizieren.
Vogel – Querflöte

Großvater - Fagott

Jäger - Waldhörner

Ente – Oboe

Wolf – Hörner

Katze – Klarinette

Peter - Streicher und großer Trömmel

Gewehrschüsse – Pauken

Vielleicht gibt es auch bessere Ideen, dann können Sie weiter machen !
Viel Spaß an der Arbeit ! Anregungen zum Thema können Sie auch unter
http://www.lehrerweb.at/ finden .

