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ARGUMENT

Casa Corpului Didactic Mureș a avut, în anul 2012, inițiativa organizării unui simpo-
zion, prilej pentru cadre didactice să prezinte lucrări personale, studii, cercetări, rezultatul 
mai multor ani de efort în slujba învățământului preuniversitar românesc. Pentru că inițiati-
va a avut succes, colectivul Casei Corpului Didactic Mureș, susținut de Inspectoratul Școlar 
Județean Mureș, a creat din această manifestare științifică o tradiție, dezvoltată și îmbogățită 
de la an la an cu elemente noi, prin care să fie atrași și încurajați în activități de cercetare cât 
mai mulți educatori, în dezideratul formării lor profesionale continue.

Considerăm că evenimentele deosebite prin valoare trebuie susținute și reconsiderate, 
experiențele de succes trebuie împărtășite și promovate, pentru că numai așa ele vor fi exemple 
pentru generațiile tinere. Deoarece evenimentele de acest gen reușesc să reunească oameni 
din comunități educaționale diferite, cu nivele diferite de abordare, câștigul va fi unul extrem 
de mare nu numai pentru cadrele didactice participante, ci, implicit, pentru elevi, părinți și, 
astfel, pentru comunitate.

Ediția a treia a Conferinței „Creativitate și inovație în educație” este îmbogățită prin cel 
puțin 5 elemente inedite. Dacă la prima ediție organizarea acțiunii a fost realizată doar de 
colectivele C.C.D Mureș și I.Ș.J. Mureș, iar la a doua ni s-a alăturat ca partener Universitatea 
„Petru Maior” din Tîrgu-Mureș, de data aceasta manifestarea noastră științifică se desfășoară 
grație colaborării cu trei universități de prestigiu din regiune, cu care Casa Corpului Didactic 
a încheiat încă din toamna anului 2012 acorduri de parteneriat: Universitatea „Petru Maior” 
și Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu-Mureș, Universitatea „Babeș-Bolyai” din 
Cluj Napoca, în special Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Extensia Tîrgu-Mureș.

În urma eforturilor noastre susținute, manifestarea a depășit forma de simplu simpozion 
județean (2012) și simpozion cu participare interjudețeană (2013), devenind o conferință cu 
participare internațională, având în vedere că s-au înscris cu lucrări și colegi din București, 
din 10 alte județe, din Republica Moldova și din Ungaria. A treia noutate a Conferinței o con-
stituie numărul evident sporit de lucrări înscrise: ediția I – 61 de lucrări, ediția a II-a – 159 de 
lucrări, iar în 2014 s-au înregistrat peste 180 de lucrări și comunicări științifice în secțiuni, 
cărora li se adaugă 10 prelegeri academice în plen. Acesta reprezintă al patrulea element inedit 
al ediției, anume faptul că, alături de profesorii din învățământul preuniversitar care vin să re-
alizeze un nou exercițiu de comunicare științifică, avem onoarea de a ni se împărtăși un tezaur 
academic de experiență, venit din partea a peste 40 de cadre didactice universitare, provenind 
de la cele trei universități partenere și din alte medii academice, românești și moldovenești. 
Considerat, de fapt, o premieră, este faptul că am obținut colaborarea unei edituri clujene de 
prestigiu, Editura EIKON, prin implicarea căreia volumul tipărit al lucrărilor conferinței va 
putea fi lansat chiar în prima zi, la deschiderea festivă.

De altfel, lucrările înscrise vor putea fi accesate și citite pe site-ul Casei Corpului Didactic 
Mureș, în numărul 9 al Revistei online „Educație și cultură”, înregistrată cu ISSN.

Lucrările înscrise sunt grupate în 11 secțiuni pe domenii și discipline de studiu.
În programul desfășurat pe parcursul a 3 zile (5-7 mai 2014), s-a prevăzut o festivitate de 

deschidere, găzduită, prin tradiție, de principalul partener – Universitatea „Petru Maior” din 
Tîrgu-Mureș, în Aula Magna. Am programat activitățile în ore ale după-amiezii, majoritatea 
secțiunilor începând la orele 14.00. Înainte de audierea în plen a unui număr de 10 prelegeri 
academice, cu note în special metodologice, potrivite pentru toate domeniile de specializa-
re, se va lansa volumul conferinței și se va vizita expoziția cu genericul „Reviste pedagogice 
mureșene în secolul XX”. Ziua a doua este dedicată susținerii lucrărilor, activitatea desfă-
șurându-se în două locații universitare, gestionate atât de Universitatea „Petru Maior” cât și de 
Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu-Mureș. În cea de-a treia zi este programată o 
dezbatere finală, realizată de colectivele de organizatori, în perspectiva unei noi valorificări 
editoriale a lucrărilor înscrise și prezentate și a prefigurării ediției viitoare.
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Conferința se adresează cadrelor didactice din învățământul universitar și preuniversi-
tar, preșcolar, primar, gimnazial, liceal, învățământ special, profesori documentariști, bibli-
otecari, psihologi, consilieri școlari, consilieri educativi și are ca obiectiv promovarea deme-
rsului didactic creativ, inovativ ca expresie a activității de formare continuă și a dezvoltării 
profesionale. S-au înscris cu lucrări, fie ca autor unic, fie în colaborare, peste 130 de colegi 
din mediul preuniversitar.

Spre marea noastră bucurie, ca și în anul anterior, și-au anunțat prezența aproximativ 
40 de cadre didactice universitare, dintre care o parte sunt invitați în calitate de moderatori 
ai lucrărilor pe secțiuni. De menționat că unii dintre dumnealor au și prezentări cu caracter 
demonstrativ pentru participanți.

Din grupurile de moderatori sunt nelipsiți colegii inspectori școlari, întreaga organizare 
a evenimentului fiind, de fapt, realizată în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș. 
Pentru alocuțiunile de deschidere suntem deja onorați să avem confirmarea reprezentării la 
cel mai înalt nivel a celor cinci instituții colaboratoare. Sunt invitați și oaspeți de seamă din 
comunitatea mureșeană, din administrația locală și din cadrul forurilor superioare educați-
onale. Este un eveniment de anvergură, prin care județul nostru își marchează din nou, cu 
succes, înalta spiritualitate.

Ne sunt alături reprezentanții editurii universității gazdă și cei ai editurii clujene care 
și-a asumat în acest an imprimarea volumului nostru de lucrări științifice, de asemeni, firma 
HERLITZ ROMÂNIA, completând programul cu o serie de standuri și lansări de carte utilă 
cadrelor didactice din mediul preuniversitar.

Un element demn de notat este prezența celor 50 de musafiri, cadre didactice de grade 
profesionale diferite, din Chișinău, Republica Moldova și un musafir din Budapesta, Ungaria, 
colegi care și-au manifestat dorința de a asista la prezentări, aproape un sfert dintre dumnealor 
având și lucrări științifice înscrise, fie în plen, fie în secțiuni. De altfel, lista completă a tuturor 
participanților și a invitaților poate fi consultată la adresa www. ccdmures. ro.

Obiectivul inițial stabilit pentru această acțiune a rămas același. Urmărim promovarea 
demersului didactic creativ, inovativ ca expresie a activității de formare continuă și a dezvoltării 
profesionale. Urmărim prezentarea, în fața unui public avizat, a exemplelor de bune practici 
preuniversitare și a subiectelor noastre de studiu și cercetare, mai ales că multe dintre lucrări 
sunt rezultatul unor studii masterale, doctorale, sau pentru obținerea gradelor didactice, ale 
colegilor noștri din mediul preuniversitar. Îi avem alături pe colegii inspectori școlari, prin 
implicarea cărora dezbaterile pot primi orientarea metodologică de actualitate, necesară. Cel 
mai important scop al nostru este de această dată să oferim colegilor care au părăsit de multă 
vreme amfiteatrele universitare și lucrează în instituțiile de învățământ preuniversitar, ocazia 
de a-și reconstrui atmosfera academică, de emulație și efervescență intelectuală, culturală și 
spirituală, necesară formării continue de calitate în prezența distinșilor lectori, conferențiari 
și profesori universitari, pe care vor avea onorantul prilej să îi audieze și ale căror aprecieri 
le vor putea primi în mod direct.

De la ediția din acest an sperăm, simplu, ca toți participanții să se simtă valorizați, res-
pectați, să fie plăcut impresionați de informațiile științifice pe care le vor recepta. Sperăm să 
putem crea un cadru confortabil pentru dezbateri teoretice și metodologice, în care colegii 
noștri să găsească noi surse de inspirație pentru a-și îmbogăți experiența didactică, să promo-
văm creativitatea și inovația în mediile educaționale din care provenim fiecare.

Sperăm să întărim parteneriatele existente și să punem bazele unora noi, astfel încât 
participarea la Conferința „Creativitate și inovație în educație” din Tîrgu-Mureș să devină 
un reper anual de înaltă calitate pentru mediul educațional.

Colectivul Casei Corpului Didactic Mureș,
prof. gr. I Mariela Mariana Corneanu,

director
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COORDONARE ŞI ORGANIZARE

MANAGERI DE EVENIMENT:
 - prof. gr. I Mariela-Mariana Corneanu, director, C.C.D. Mureș – organizator principal
 - prof. gr. I Ștefan Someșan, inspector școlar general, I.Ș.J. Mureș – organizator
 - prof. univ. dr. Călin Enăchescu, rector, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș 

– partener gazdă
 - prof. univ. dr. Vasile Chiș, Director Departament Științe ale Educației, Facultatea de 

Psihologie și Științele Educației, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca – partener
 - prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu-

Mureș – partener gazdă

DIRECTORI DE EVENIMENT:
 - prof. drd. Felicia Stela Ionescu, prof. metodist, C.C.D. Mureș
 - ec. Gabriela Boangăr, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș
 - lect. univ. dr. Olga Chiș, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea 

de Psihologie și Științele Educației, Director – Extensia Tîrgu-Mureș
 - lect. asoc. dr. Iftinia Avram, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea 

de Psihologie și Științele Educației, Extensia Tîrgu-Mureș
 - asist. univ. dr. Valentin Nădășan, Universitatea de Medicină și Farmacie din 

Tîrgu-Mureș
 - prof. gr. I Camelia Irimie Matei, inspector școlar, I.Ș.J. Mureș

MEMBRI AI COMISIEI DE ORGANIZARE – COORDONATORI DE 
ACTIVITĂȚI – 

 - prof. univ. dr. ing. Liviu Moldovan, director, Editura Universității „Petru Maior” din 
Tîrgu-Mureș

 - conf. univ. dr. Monica Tarcea, decan, Univ. de Medicină și Farmacie Tg. Mureș, 
Facultatea de Medicină

 - prof. univ. dr. Mușata Bocoș, Univ. „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, F.P.S.E.
 - prof. psihol. dr. Nadia-Dinuca Rață, inspector școlar general-adj. , I.Ș.J. Mureș
 - prof. gr. I Illés Ildikó, inspector școlar general-adj. , I.Ș.J. Mureș
 - lect. asoc. dr. Eugenia Someșan, Univ. „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, F.P.S.E.
 - asist. univ. dr. Angela Precup, Univ. „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, F.P.S.E.
 - asist. univ. dr. Claudia Grec, Univ. „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, F.P.S.E.
 - prof. gr. II psihol. Maria Oana Cordoș, prof. metodist, C.C.D. Mureș
 - prof. gr. I Elena-Anișoara Szancsali, prof. metodist, C.C.D. Mureș
 - prof. gr. I Rozalia Kosa, prof. metodist, C.C.D. Mureș
 - prof. gr. I ing. Gheorghe Gherman, prof. metodist, C.C.D. Mureș
 - prof. gr. I ing. Viorel Bărdaș, inspector școlar, I.Ș.J. Mureș
 - ec. Sanda Huciu, administrator financiar, C.C.D. Mureș
 - informatician Fabian Csaba, C.C.D. Mureș
 - prof. Anca-Ramona Manoilă, bibliotecar, C.C.D. Mureș

PARTENERI
 - Editura EIKON, Cluj Napoca – director, Valentin Ajder
 - HERLITZ ROMANIA – director general, Horațiu George Nicolau
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PROGRAMUL CONFERINȚEI

LUNI, 5 mai, 2014
14.00 – 15.30: Deschiderea festivă a conferinței – Aula Magna a Universității 

„Petru Maior” din Tîrgu-Mureș

Alocuțiuni:
 - prof. univ. dr. Călin Enăchescu, rectorul Universității „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș – gazdă
 - prof. gr. I Mariela-Mariana Corneanu, director, Casa Corpului Didactic Mureș, or-

ganizator principal
 - prof. gr. I Ștefan Someșan, inspector școlar general, Inspectoratul Școlar Județean Mureș
 - acad. prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop, rectorul Universității „Babeș-Bolyai” din 

Cluj-Napoca
 - prof. univ. dr. Constantin Copotoiu, președintele Senatului, Universitatea de Medicină 

și Farmacie din Tîrgu-Mureș
 - reprezentant Ministerul Educației Naționale
 - reprezentant Instituția Prefectului – jud. Mureș
 - reprezentant Consiliul Județean Mureș
 - invitați de onoare

Lansarea volumului de lucrări al Conferinței 
 - Editura EIKON din Cluj-Napoca

15.30 – 16.00: Pauză
 - vizitarea expoziției „Reviste pedagogice mureșene în secolul XX” 
 - standuri 
 - Editura Universității „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș
 - Editura EIKON din Cluj-Napoca 
 - HERLITZ ROMÂNIA 

16.00 – 19.00:
Prelegeri academice – Aula Magna a Universității „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș

 - prezentarea prelegerilor înscrise

MARȚI, 6 mai 2014
14.00 – 19.00: Activitate pe secțiunile conferinței – Universitatea „Petru Maior” 

din Tîrgu-Mureș, Universitatea de Medicină și Farmacie – în sălile repartizate
 - prezentarea lucrărilor înscrise
 - dezbateri și concluzii

MIERCURI, 7 mai 2014
14.00 – 16.00: Finalizarea lucrărilor conferinței – Universitatea „Petru 

Maior” sala R21
 - centralizarea datelor din secțiuni
 - activitate editorială – volumele conferinței – Editura EIKON și Revista online 

„Educație și cultură”a CCD Mureș
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LISTA INTEGRALĂ A LUCRĂRILOR ÎNSCRISE

Nr. Lucrarea
Titlul 
științific/ 
didactic

Autori Instituții

SECȚIUNEA 1. 
ÎNVĂȚĂMÂNT PREPRIMAR (ÎN LIMBA ROMÂNĂ)

1. E- jocul între formal și 
nonformal. Avantaje și limite lect. univ. dr. Catalano 

Horațiu U. B. B. Cluj-Napoca

2.

Disciplinarea pozitivă – reper 
al managementului eticii 
în instituțiile preșcolare de 
învățământ. 

lect. univ. dr. Răduț-Taciu 
Ramona U. B. B. Cluj-Napoca

3.

Activitățile extracurriculare 
– oportunități de optimizare 
a parteneriatului școală – 
familie – comunitate

lect. asoc. dr. Iftinia Avram U. B. B. Cluj-Napoca

4.

Managementul activităților 
didactice de stimulare 
a dimensiunii socio – 
emoționale la copiii 
preșcolari și implicațiile 
acesteia în îmbunătățirea 
vieții socio – profesionale 
a părinților și a cadrelor 
didactice

lect. asoc. dr. Iftinia Avram U. B. B. Cluj-Napoca

prof. înv. 
preprimar Irina Trifan insp. șc. , I. Ș. J. 

Mureș

5.
Specificul activităților 
extracurriculare – proiectare, 
implementare și evaluare

prof. înv. 
preprimar Irina Trifan insp. șc. , I. Ș. J. 

Mureș

6. Copilul și responsabilitatea 
adulților educatoare Stela Bâzgan Grăd. P. N. Lunca 

Bradului

7. Activitățile integrate și 
eficienta lor în actul didactic educatoare

Crina 
Adriana 
Șăulean 

Grăd. P. P. Licurici 
Tg. Mureș

8.
Modalități creative de 
realizare a activităților 
matematice în grădiniță

prof. înv. 
preprimar

Alexandra 
Moldovan 

Grăd. P. P. Licurici 
Tg. Mureș
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Nr. Lucrarea
Titlul 
științific/ 
didactic

Autori Instituții

9.

Activitățile integrate – 
modalități de prevenție și 
intervenție în combaterea 
agresivității preșcolarilor

educatoare Elena Szali Grăd. P. P. Târnava

10.
Creativitate și inovație 
în utilizarea metodelor 
interactive în Grăd. de copii

prof. înv. 
preprimar

Kinga 
Botezan 

Grăd. Căsuța 
Fermecată Luduș

educatoare Carmen 
Petac 

Grăd. Căsuța 
Fermecată Luduș

11. Creativitatea-latură a 
personalității preșcolarului

prof. înv. 
preprimar

Georgiana 
Loredana 
Banciu Grăd. P. P. Nr. 12 Tg. 

Mureș
prof. înv. 
preprimar

Alexandra 
Adriana 
Vanca 

12.

Valențe formative și de 
cunoaștere ale copiilor 
în cadrul activităților de 
educație plastică

educatoare Aurelia Lazăr 
Grăd. P. P. Nr. 4 
Struct. Grăd. P. P. 
Nr. 2 Tg. Mureș

13.

Dezvoltarea socio-
emoțională a preșcolarilor 
prin intermediul jocurilor de 
autocunoaștere utilizate în 
cadrul activităților instructiv 
educative

educatoare Daniela 
Aldea 

Grăd. P. P. Licurici 
Tg. Mureș

14.

Educația în grădiniță, 
condiție a integrării cu 
succes a copilului în viața de 
tip școlar

învățător Ioana 
Botezan 

Șc. Gimn. Nr. 1 
Luduș

educatoare Angela 
Moldovan 

Grăd. Căsuța 
Fermecată Luduș

15.
Familia și grădinița, factori 
esențiali în dezvoltarea 
creativității la copil

învățătoare-
educatoare

Loredana 
Maria Simoie 

Șc. Gimn. Omega 
Tg. Mureș

prof. înv. 
preuniv. 

Cornelia 
Ganea 

director, Șc. Gimn. 
Omega Tg. Mureș

16.
Importanta experimentului 
în realizarea obiectivelor la 
preșcolari

prof. înv. 
preprimar

Enikő Angela 
Suciu 

Șc. Gimn. Papiu 
Ilarian

prof. înv. 
preprimar

Anna Maria 
Varo 

Șc. Gimn. Papiu 
Ilarian



13Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

Nr. Lucrarea
Titlul 
științific/ 
didactic

Autori Instituții

17.

Inovație și creativitate 
în ambientarea spațiului 
educațional la vârsta 
preșcolară

prof. înv. 
preprimar

Ana Mihaela 
Bumbu 

Grăd. P. N. Nr. 3 
Reghin

18.
Inovație și creativitate în 
confecționarea materialului 
didactic în grădiniță

prof. înv. 
preprimar

Maria 
Carolina 
Suceava 

Grăd. P. N. Gurghiu

19. Integrarea creativă a 
activităților preșcolarilor educatoare Aurora 

Fărcaș 
Grăd. P. P. Licurici 
Tg. Mureș

20. Metode active și interactive – 
eficiența lor în creativitate educatoare Mariana 

Ujică 
Grăd. P.N. Lunca 
Bradului

21. Metode de îmbunătățire a 
creativității

educatoare Diana 
Andreea Pop 

Grăd. Nr. 2 
Sighișoara

studentă Maria Adela 
Văidean U. B. B. Cluj-Napoca

22. Munca în echipă și 
dezvoltarea creativității

prof. înv. 
preprimar

Ionela Corina 
Morar 

Șc. Gimn. Emil 
Drăgan Ungheni

23.
Partitura mișcării în 
însușirea numărului natural 
la grupa mare

educatoare Raluca Matei Șc. Gimn. Liviu 
Rebreanu Tg. Mureș

24.
Profesionalizarea didactică 
prin intermediul practicii 
pedagogice

educatoare Ioana 
Muntean 

Grăd. P. P. Licurici 
Tg. Mureș

25.

Realizarea educației 
patriotice prin intermediul 
proiectului educațional 
Mândru sunt că sunt 
român

educatoare Victoria 
Cozma

Grăd. P. P. Nr. 6, 
Struct. Arlecchino 
Tg. Mureș

26.

Rolul activităților 
extracurriculare în 
optimizarea activităților de 
învățare în grădiniță

prof. înv. 
preprimar

Camelia 
Pușcașu 

Grăd. P. P. Nr. 6 Tg. 
Mureș

27. Abordări europene de 
inovare în educație

prof. înv. 
preprimar

Cristina 
Alina Vlasa 

Grăd. P. P. Albinuța 
Tg. Mureș

28.

Contribuția activităților 
extracurriculare la 
pregătirea pentru viață a 
copiilor

prof. înv. 
preprimar Laura Gabor Grăd. P. P. Lumea 

Copiilor Tg. Mureș
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Nr. Lucrarea
Titlul 
științific/ 
didactic

Autori Instituții

29.
Implementarea activităților 
de tip non-formal în educația 
preșcolarilor

învăță-
tor-educa-
toare

Rodica 
– Nina 
Secelean 

Șc. Gimn. Ady 
Endre / Grăd. P. N. 
Nr. 6 Tg. Mureș

SECȚIUNEA 2. 
ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR (ÎN LIMBA ROMÂNĂ) 

1.
Aplicații ale învățării 
experiențiale la vârsta școlară 
mică

lect. univ. dr. Cornelia Stan U. B. B. Cluj-Napoca

2.

Prezentarea selectivă a 
unor metode de învățământ 
specifice predării-învățării 
matematicii în ciclul primar

lect. asoc. dr. Eugenia 
Someșan

U. B. B. Cluj-
Napoca, F.P.S.E., 
Extensia Tg. Mureș

3.
Rolul caligrafiei în 
consolidarea deprinderilor de 
scris-citit

asist. univ. 
dr. 

Angela 
Precup U. B. B. Cluj-

Napoca, F.P.S.E., 
Extensia Tg. Mureșlector univ. 

dr. Olga Chiș

4. Clasa pregătitoare și clasa I, 
o provocare pentru dascăli

învățător- 
educatoare

Lucica 
Marian 

Șc. Gimn. Victor 
Jinga Sighișoara

5. Creativitatea – premisă a 
creșterii randamentului școlar învățătoare Ana Bordan Șc. Gimn. Ioan 

Vlăduțiu Luduș

6. Exemple de bune practici la 
clasa pregătitoare învățător

Alexandra 
Bianca 
Smirnov 

Șc. Gimn. Victor 
Jinga Sighișoara

7. Jocul didactic – element 
instructiv-educativ

prof. înv. 
primar

Jenei 
Erzsebet Șc. Gimn. Papiu 

Ilarianprof. înv. 
primar

Szanto 
Rozalia

8. Jocul muzical ca mijloc de 
învățare

prof. înv. 
primar

Cătălina 
Viorica Mate Șc. Gimn. Papiu 

Ilarianprof. înv. 
primar Pal Emese

9. Localitatea natală – Idrifaia învățător Peti Tünde 
Iulia

Șc. Gimn. Bordi 
Andras Idrifaia

10.
Modalități de prevenție și 
combatere a violenței în 
învățământul primar

prof. înv. 
primar

Camelia 
Irimie-Matei

insp. șc. , I.Ș.J. 
Mureș, Șc. Gimn. 
Al. I. Cuza Tg. 
Mureș
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Nr. Lucrarea
Titlul 
științific/ 
didactic

Autori Instituții

11.
Predarea integrată între 
teorie și practică la ciclul 
primar

învățător
Codruța 
Maria 
Moldovan Șc. Gimn. Nicolae 

Bălcescu Tg. Mureș
învățători Daniela 

Ușurelu 

12. Reușita în cariera didactică institutor Rodica 
Suceava Șc. Gimn. Petelea

13.
Strategii de valorificare 
a abilitaților de lectură în 
concordanță cu testele PIRLS

prof. înv. 
primar

Melania 
Călugăr 

Șc. Gimn. Ioan 
Vlăduțiu Luduș

prof. înv. 
primar

Otilia Dorina 
Dobrău 

Șc. Gimn. Ioan 
Vlăduțiu Luduș

14.
Tendințe actuale și de 
perspectivă ale evaluării 
școlare

prof. înv. 
preuniv. Fejes Réka insp. șc. , I.Ș.J. 

Mureș

15.
Valorificarea potențialului 
formativ al jocurilor și 
concursurilor

învățător Ana 
Simionescu Șc. Gimn. Adămuș

16.
Clasa pregătitoare asigură 
pole position la startul spre 
succesul școlar

prof. înv. 
preuniv. 

Elena Laura 
Iacob

Școala Jules Verne 
Brașov

SECȚIUNEA 3. 
ÎNVĂȚĂMÂNT PREPRIMAR ȘI PRIMAR  

(ÎN LIMBA MAGHIARĂ)

1.
Az óvódás gyermek szociális 
kompetenciafejlesztése 
az élménypedagógia 
módszerével

educatoare Barabási 
Ibolya Grăd. P. P. Nr. 6 Tg. 

Mureș Grăd. Hărțău
educatoare Szabó Enikő

2. Creativitate în educația 
preșcolarilor

instit. / înv. 
preșcolar și 
primar

Pápai Ilona 
Emese Grăd. P. P. Licurici 

Tg. Mureș
educatoare Kadar 

Boglarka

3. Fantezia și jocul la preșcolari 
(A gyermek és a fantázia)

prof. înv. 
preprimar Szalai Erika Grăd. Lumea 

Copiilor Tg. Mureș

4. A gondolkodás fejlesztése 
kisiskoláskorban

instit. / înv. 
preșcolar și 
primar

Imre Márta Șc. Gimn. Mihai 
Viteazul Tg. Mureș
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Titlul 
științific/ 
didactic

Autori Instituții

5.
A kooperatív tanulás 
hatékonysága a tartalmi 
feldolgozásban

prof. înv. 
preuniv. Fejes Réka insp. șc. , I.Ș.J. 

Mureș

6.

A magyar értelmiség 
szerepe Dicsőszentmárton és 
környékének felemelésében, 
mint választott tantárgy IV. 
osztályban

prof. înv. 
preuniv. 

Gagyi 
Zoltán-
Loránd

Șc. Gimn. Traian 
Târnăveni

7.
A matematika zene 
és mozgás kapcsolata 
interdiszciplinárisan

învățător Kádár Noémi Șc. Gimn. Kádár 
Márton Pănetînvățător Mezei Ildikó

8. A projektoktatás învățătoare Séra Tünde 
Csilla

Șc. Gimn. Sf. 
Gheorghe Sâng. de 
Mureș

9.

Alkalmazott interaktív 
eszközök és módszerek 
a térészlelés fejlesztésére 
matematika órán a II.- IV. 
Összevont osztályokban

învățător Gagyi Erika Șc. Gimn. Deaj

10. Basmul ca punctul de 
legătură între părinte și copil

învățător, 
educatoare Csiszér Anna Șc. Gimn. Kádár 

Márton Pănet, Grăd. 
Pănetînvățător, 

educatoare
Farcádi Csilla 
Adrien

11. Dezvoltarea creativității prin 
metode de cooperare și jocuri

prof. înv. 
primar

Kulcsár 
Tünde Emese

Școala Primară 
Icland

12. Értékelés osztályozás nélkül
prof. înv. 
primar și 
preșcolar

Nagy Erika Șc. Gimn. Voivodeni

13. Fejlesztő anyanyelvi játékok 
a tanítási órákon

prof. înv. 
primar

Ozsváth 
Maria 
Magdolna

Șc. Gimn. Bordi 
András Idrifaia

14.
Interdisciplinaritate și 
interculturalitate prin muzica 
și mișcare

prof. înv. 
primar

Molnar 
Margareta

Șc. Gimn. Traian 
Târnăveni

prof. înv. 
primar Papp Enikő Șc. Gimn. Europa 

Tg. Mureș

15. Învățare prin cooperare învățător Szasz Judith Șc. Gimn. Mihai 
Viteazul Tg. Mureș

16. Jocul – metodă interactivă de 
predare învățător Péter 

Kinga-Zsóka
Șc. Gimn. Mihai 
Viteazul Tg. Mureș
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Nr. Lucrarea
Titlul 
științific/ 
didactic

Autori Instituții

17.

Pachet educațional pentru 
formarea și dezvoltarea 
competențelor de comunicare 
în limba română la clasa 
pregătitoare în cadrul 
învățământului în limba 
maghiară

prof. înv. 
primar Karp Ágnes

Lic. Voc. cu Progr. 
Sportiv Szasz 
Adalbert Tg. Mureș

prof. înv. 
primar

Makai 
Emese-Márta

Șc. Gimn. Nr. 2 
Diaconu Coresi 
Brașov

18.

Proiect educațional – o 
metodă care fundamentează 
învățarea pe tot parcursul 
vieții / A projektmódszer-egy 
hatékony oktatási stratégia, 
amely az egész életen át tartó 
tanulás alapja

prof. înv. 
primar Kali Hajnal Șc. Gimn. Nicolae 

Bălcescu Tg. Mureș

19.

Dramatizálás, drámajáték 
mint az egész személyiség, 
gyermeki-felnőtti kreatívitás 
fejlesztője

inspector 
școlar

Haller 
Katalin

insp. șc. , I. Ș. J. 
Mureș

SECȚIUNEA 4. 
CONSILIERE / PSIHOLOGIE / PSIHOPEDAGOGIE / 

 ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL

1. Competența – resemnificări 
în domeniul educației

dr. Daniel 
Andronache U. B. B. Cluj-

Napoca, F.P.S.E. prof. univ. 
dr. 

Mușata 
Bocoș 

2. Vulnerabilitatea la depresie 
la copii și adolescenți

conf. univ. 
dr. Viorel Lupu 

decan, U. M. F. 
Iuliu Hațieganu 
Cluj-Napoca

psiholog drd. 
Izabela 
Ramona 
Lupu 

Șc. Gimn. I. 
Hațieganu 
Cluj-Napoca

3. Comunicarea augmentativă 
și alternativă -

asist. univ. 
dr. 

Claudia 
Crișan U. B. B. Cluj-Napoca

4.
Particularități ale citit-
scrisului la elevii cu ADHD. 
Studiu de caz

asist. univ. 
dr. 

Claudia 
Doina Grec 

U. B. B. Cluj-
Napoca, F.P.S.E. 

lect. univ. dr. Olga Chiș U. B. B. Cluj-
Napoca, F.P.S.E. 
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științific/ 
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5. Psihoterapia pozitivă resursa 
în învățarea prin insight

psihol. 
masterand

Crenguța 
Belegan U. D. C. Tg. Mureș

6.

Dezvoltarea personalității 
elevilor cu potențial înalt 
creativ – Proiectul START 
PENTRU TALENTAȚI

psiholog Adriana 
Cerghedi 

C. J. R. A. E. Mureș
psiholog Dosa Eugen

psiholog Adrian 
Moldovan 

psiholog Muica Ottó

7. Arta de a preda și de a învăța consilier 
școlar

Maria Oana 
Cordoș

C. C. D. Mureș, C. J. 
R. A. E. Mureș

8.
Aspecte ale adaptării socio-
emoționale la școlarii aflați 
în abandon parental temporar

psiholog Daniel 
Țeculescu 

C.J.R.A.E. Mureș, 
Șc. Gimn. Ioan 
Vlăduțiu Luduș

9.

Aspecte atitudinale în 
colectivitățile școlare 
privind integrarea elevilor cu 
tulburări de limbaj

psiholog
Cosmina 
Daniela 
Andrecuț 

C.J.R.A.E. Mureș, C. 
Ec. Transilvania Tg. 
Mureș

psiholog Gheorghina 
Stanciu 

C.J.R.A.E. Mureș, 
Lic. Tehn. Aurel 
Persu Tg. Mureș

10. Cercetări asupra eficienței 
REBT la copii și adolescenți

consiliere 
psiho-peda-
gogică

Claudia 
Tăban C. J. R. A. E. Mureș

11. Inadaptarea școlară psiholog Georgeta 
Pătrana

C. J. R. A. E. Mureș, 
Șc. Gimn. Romulus 
Guga Tg. Mureș

12. Medierea în activitatea 
consilierului școlar

prof. înv. 
preuniv. Ion Gh. Elena C. J. R. A. E. Gorj

13. Metode moderne – învățăm 
jucându-ne!

psiholog
Adelina-
Andreia 
Nițulescu 

C. J. R. A. E. Gorj

psiholog
Ovidiu-
Laurențiu 
Bican 

14.

Studiul privind participarea 
elevilor de liceu la 
desfășurarea cursele ilegale 
de mașini în localitatea 
Câmpulung

prof. înv. 
preuniv. 

Maria-
Magdalena 
Rușenescu 
(Dorcioman) 

Colegiul Național 
Dinicu Golescu 
Câmpulung Muscel, 
Argeș
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15. Teoria inteligențelor multiple prof. înv. 
preuniv. 

Rodica-Elena 
Tăicuțu V. 

Șc. Gimn. H. M. 
Berthelot Ploiești

16.
Cogniții iraționale și 
adaptarea la mediul școlar – 
programe de intervenție

psiholog Emilia Fărcaș Lic. Tehn. Ioan Bojor 
Reghin

17.
Deglutiția infantilă – forma 
complexă de pronunțare 
interdentală

prof. psiho- 
pedagogie 
specială

Erika Vida C. Ș. E. I. Nr. 1 Tg. 
Mureș

18.
Stimularea creativității la 
copii mici și preșcolari cu 
ajutorul jocului

prof: de  
sprijin / 
itinerant

Camelia 
Angelica 
Dâmbean 

C. Ș. E. I. Nr. 1 Tg. 
Mureș

19. Tehnici activ-participative de 
combatere a violenței psiholog, Bloj Emil 

Sorin
C. J. A. P. Mureș 
coordonator

20. Impactul creativității asupra 
transformărilor sociale

doctor, conf. 
univ. 

Anghelina 
Suceveanu

Universitatea de Stat 
din Moldova

21.
Identificarea și prevenția 
formelor de abuz emoțional 
în spațiul educațional școlar

psiholog Ilioasa 
Daniela

C. J. R. A. E. Mureș, 
coordonator

SECȚIUNEA 5. 
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ /  

LIMBA LATINĂ / BIBLIOTECONOMIE

1. Rolul bibliotecii în formarea 
și educarea tinerilor bibliotecar Maria Haba Colegiul Național 

Unirea Tg. Mureș

2.

Dezvoltarea competenței de 
comunicare în limba română 
la elevii alolingvi prin 
valorificarea operelor de artă

prof. înv. 
preuniv. 

Svetlana 
Dieva 

Lic. Teor. Nicolae 
Milescu Spătarul, 
Chișinău, Rep. 
Moldova

3. Creangă – itinerar critic prof. înv. 
preuniv. Doina Pocan 

Colegiul Economic 
Transilvania Tg. 
Mureș

4. Didactica limbii române ca 
limbă nematernă

prof. înv. 
preuniv. 

Mihaela 
Rusu 

Șc. Gimn. Dacia Tg. 
Mureș

5. Lectura, factor de bază al 
predării la clasele de liceu

prof. înv. 
preuniv. 

Denisa 
Stăncuța 
Ciaclan 

Lic. Tehn. Traian 
Vuia Tg. Mureș
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6. Metode moderne sau metode 
tradiționale

prof. înv. 
preuniv. Kosa Rozalia

prof. -metodist, C. C. 
D. Mureș / Lic. Tehn. 
Avram Iancu Tg. 
Mureș

7. Natura ne aseamănă, 
educația ne deosebește

prof. înv. 
preuniv. 

Dumitrița 
Todoran 

Șc. Gimn. Vasile Pop 
Grebeniș

8. Teoria inteligențelor multiple prof. înv. 
preuniv. Tar Hajnal

Lic. Tehn. 
Electromureș Tg. 
Mureș

9.
Elemente practice ale 
cercetării discursului didactic 
mediat

prof. înv. 
preuniv. , 
doctorand 

Felicia-Stela 
Ionescu

U. B. B. Cluj-
Napoca, C. C. D. 
Mureș, Lic. Teor. 
Gh. Marinescu Tg. 
Mureș

10.
Exotica țigancă – o „cealaltă” 
periculoasă sau figura 
țigăncii în literatura română

prof. înv. 
preuniv. 

Puskas Bajko 
Albina

Lic. Tehn. ,, 
Sf. Gheorghe” 
Sângeorgiu de 
Pădure

11. Comprehensiunea și 
interpretarea textului literar

prof. înv. 
preuniv. 

Anamaria 
Roman 

Șc. Gimn. Vasile 
Săbădeanu Voiniceni

12.

Textele multimodale – 
mijloace moderne de 
dezvoltare a competențelor 
de comunicare

prof. înv. 
preuniv. 

Kolozsvari-
Grasu Iulia

Șc. Gimn. Teleki 
Domokos Gornești

13. Blogul – spațiu de 
manifestare a creativității

prof. înv. 
preuniv. 

Crăciun 
Melinda

Colegiul Agricol 
Traian Săvulescu

14.

Organizarea cataloagelor 
de bibliotecă – Catalogul 
alfabetic pe nume de autori 
și titluri

bibliotecar 
prof. 

Manoilă 
Anca-
Ramona 

Casa Corpului 
Didactic Mureș

SECȚIUNEA 6. 
LIMBI MODERNE

1. Créativité en classe de FLE: 
la bande dessinée

prof. înv. 
preuniv. 

Alexandra 
Matilda 
Dulău 

Lic. Tehn. Avram 
Iancu Tg. Mureș

2.

Advantages and 
disadvantages of 
communicative language 
teaching

prof. înv. 
preuniv. 

Markusne 
Farago Imola

Lagymanyosi Bardos 
Lajos Ketnyelvu 
Altal. Iskola Es 
Gimn. , Ungaria
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3. Speaking skills development 
în high school students

prof. înv. 
preuniv. 

Kontek Eva 
Otilia

Lic. Teor. Gh. 
Marinescu Tg. 
Mureș

4. Teaching vocabulary în 
primary school

prof. înv. 
preuniv. 

Alina Maria 
Moldovan Șc. Gimn. Ibănești

SECȚIUNEA 7.  
ARTE / EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT /  

EDUCAȚIE PERMANENTĂ / ISTORIE / ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

1.
Relația dintre anxietate și 
preferințele muzicale la 
adolescenți

lector univ. Svetlana 
Gorea 

șef interimar, C. P. 
S. P. Chișinău, Rep. 
Moldova

psiholog Lilia 
Maximenco 

C. P. S. P. Chișinău, 
Rep. Moldova

2.
Particularități ale relației 
scoală-familie în societatea 
contemporană

conf. univ. 
dr. Cristian Stan U. B. B. Cluj-Napoca

3. Creativitate în ora de 
educație muzicală

prof. înv. 
preuniv. 

Jeddi Tunde 
Maria

Colegiul Național 
Al. Papiu Ilarian, 
Șc. Gimn. Mihai 
Viteazul Tg. Mureș

4.
Educația muzicală, 
componentă a activității 
interdisciplinare

studentă Anca Simion F.P.S.E. 

5.

Educația fizică și sportul 
școlar între curricular și 
extracurricular în contextul 
tendințelor școlii europene și 
al performanțelor sportive în 
jocul de handbal

prof. înv. 
preuniv. 
doctorand

Vasile 
Dobrău

Univ. din Pitești, F. 
E. F. S., Șc. Gimn. 
Tăureni-Mureș

6.
Promovarea valorilor 
culturale românești în 
contextul globalizării

prof. înv. 
preuniv. 

Ileana Năiță 
Cărămidă 

Colegiul Tehnic 
Anghel Saligny 
Roșiorii de Vede, 
Teleorman

7.

Rolul activităților 
extracurriculare în 
organizarea timpului liber al 
elevilor

specialist 
principal/
metodist

Galina 
Gîrbea 

D. G. E. T. S. 
Chișinău, Rep. 
Moldova

8. Călătorie în lumea orientului 
antic-pe aripile fanteziei

prof. înv. 
preuniv. Andrea Hints Șc. Gimn. George 

Coșbuc Tg. Mureș
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9.
Problematica agrară în 
vechiul regat și Transilvania 
la începutul secolului 20

prof. înv. 
preuniv. 
doctorand

Mircea 
Prozan

U. B. B. Cluj-
Napoca, Lic. Voc. 
Mihai Eminescu Tg. 
Mureș

10.
Utilizarea tehnologiilor 
informaționale în educație: 
oportunități și perspective

prof. înv. 
preuniv. 

Natalia 
Diacenco 

Lic. Teor. Dante 
Alighieri Chișinău, 
Rep. Moldova

11.

Promovarea culturii 
antreprenoriale prin 
intermediul firmelor de 
exercițiu

prof. înv. 
preuniv. 

Sorina-
Mihaela 
Bălan 

dir. -adj. Colegiul 
Ec. Transilvania Tg. 
Mureș

12. Jocul didactic implicat în 
audiția didactică muzicală

prof. înv. 
preuniv. 

Simona Elena 
Turcu

insp. șc. , I. Ș. J. 
Mureș

13. Pascal – schițe egologice prof. înv. 
preuniv. Ilioasa Liviu

Lic. Voc. Ped. M. 
Eminescu, Tg. 
Mureș

SECȚIUNEA 8. 
CHIMIE / FIZICĂ / BIOLOGIE / GEOGRAFIE

1. Flora și fauna Văii 
Ațintișului

prof. înv. 
preuniv. 

Ferenczi 
Margit 
Gyongyi

insp. șc. , I. Ș. J. 
Mureș / Lic. Teor. 
Bolyai Farkas Tg. 
Mureș

2.
Tipologia așezărilor umane 
din Bazinul Mijlociu al 
Gurghiului

prof. înv. 
preuniv. Pop Florin insp. șc. , I. Ș. J. 

Mureș /

3.
Rolul aplicațiilor de teren 
în învățarea geografiei la 
nivel liceal

prof. înv. 
preuniv. Vulc Cristian

director, Lic. Teor. 
Gh. Marinescu Tg. 
Mureș

4. Măsurarea efectului toxic al 
substanțelor nanotehnologice

prof. înv. 
preuniv. Iozsef Eva Lic. Teor. Bolyai 

Farkas Tg. Mureș
prof. înv. 
preuniv. 

Szász Ágota 
Judit

Lic. Teor. Bolyai 
Farkas Tg. Mureș

5.
Proiectul didactic pentru 
evaluarea finală la Biologie, 
clasa a V-a

prof. înv. 
preuniv. 

Antoniu-Ioan 
Berar 

Șc. Gimn. Ioan 
Vlăduțiu Luduș

prof. înv. 
preuniv. 

Marcela 
Berar 

Șc. Gimn. Nr. 1 
Luduș
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6. Evaluarea formativă, premisă 
a învățării eficiente

prof. înv. 
preuniv. 

Carmen 
Lucia Pintea 

Șc. Gimn. Victor 
Jinga Sighișoara

7. Întrebări, răspunsuri, 
cooperare

prof. înv. 
preuniv. 

Elena-
Anișoara 
Szancsali 

prof. -metodist, C. C. 
D. Mureș, Șc. Gimn. 
Dacia Tg. Mureș

8.
Obținerea și caracterizarea 
acoperirilor metalice din 
lichide ionice

prof. înv. 
preuniv. 

Mariana Lili 
Badea 

Colegiul Național 
Iulia Hașdeu 
București

9. Stimularea creativității prin 
joc și experiment

prof. înv. 
preuniv. Stela Cimpoi Colegiul Național 

Unirea Tg. Mureș
prof. înv. 
preuniv. 

Mimi 
Cuciurean 

Șc. Gimn. L. 
Rebreanu Tg. Mureș

10.

Metode științifice și practice 
de integrare și adaptare a 
cunoștințelor de chimie în 
mediul familial

prof. înv. 
preuniv. 

Mureșan 
Lavinia

insp. șc. , I. Ș. J. 
Mureș / Colegiul 
Național Al. Papiu 
Ilarian Tg. Mureș

11.
Metode spectroscopice 
de investigare a structurii 
moleculare

prof. înv. 
preuniv. , 
doctorand

Cristina 
Someșan

U. B. B. Cluj-
Napoca, director, 
Colegiul Național 
Al. Papiu Ilarian Tg. 
Mureș

12. Să dăm viață deșeurilor de 
materiale

prof. înv. 
preuniv. 

Mihaela 
Istrate 

Șc. Gimn. Avram 
Iancu Târnăveni

prof. înv. 
preuniv. 

Vasilica 
Coman

Șc. Gimn. Avram 
Iancu Târnăveni

13. Dezvoltarea creativității 
elevului prin disciplina fizică

prof. înv. 
preuniv. Ileana Alec Șc. Gimn. Șeulia de 

Mureș Șc. Gimn. 
Iernutprof. înv. 

preuniv. Teodor Alec 

14.
Managementul timpului 
intr-un sistem de învățare 
diferențiat

prof. înv. 
preuniv. 

Victor 
Cazangiu

Colegiul Tehnic 
Dimitrie Leonida 
București

15. Natura ca Învățător prof. înv. 
preuniv. 

Georgeta 
Moldovan 

Lic. Teor. Dr. Lind 
Tg. Mureș

16. Valorificarea resurselor 
T.I.C. în ora de fizica

prof. înv. 
preuniv. 

Gabriela 
Jicmon 

Colegiul Tehnic 
Carol I București
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SECȚIUNEA 9. 
MATEMATICĂ / INFORMATICĂ / TIC

1.

Aplicație software pentru 
simularea reprezentării 
grafice a funcțiilor 
matematice

prof. înv. 
preuniv. 

Ana-Maria 
Moldovan Colegiul Economic 

Transilvania Tg. 
Mureșprof. înv. 

preuniv. 
Mihaela 
Cojocnean 

2. Creativitate și inovație în 
predarea TIC

prof. înv. 
preuniv. 

Mariela 
Mariana 
Corneanu

dir. C.C.D. Mureș, 
Lic. Tehn. Avram 
Iancu Tg. Mureș

3. Creativitatea și experiența 
didactică

prof. înv. 
preuniv. 

Maria 
Claudia Ignat Șc. Gimn. Europa 

Tg. Mureșprof. înv. 
preuniv. Angela Mare 

4. Informatizarea în educație informatician Fabian Csaba C. C. D. Mureș

5. Programarea roboților Lego prof. înv. 
preuniv. 

Ignat 
Judit-Anna

Lic. Teor. Bolyai 
Farkas Tg. Mureș

6. Utilizarea instrumentelor tic 
în predare

prof. înv. 
preuniv. Emilia Dan Colegiul Silvic 

Gurghiu

7. Creativitatea în procesul de 
predare a matematicii

prof. înv. 
preuniv. 

Cristina 
Monica 
Epure 

Lic. Teor. Gh. 
Marinescu Tg. 
Mureș

8. Numere complexe

prof. înv. 
preuniv. Angela Blaga 

insp. șc. , I.Ș.J. 
Mureș, Colegiul 
Național Al. Papiu 
Ilarian Tg. Mureș

prof. înv. 
preuniv. 

Cristinel 
Blaga 

Colegiul Național 
Unirea Tg. Mureș

9.
Tradițional și modern în 
predarea matematicii la 
gimnaziu

prof. înv. 
preuniv. 

Nicoleta 
Cerasela 
Todoran

Șc. Gimn. Nicolae 
Bălcescu Tg. Mureș

10. Învățare prin joc și 
creativitate

prof. înv. 
preuniv. 

Mioara 
Angela 
Stoica 

Șc. Gimn. Dacia Tg. 
Mureș

11. Matematica aplicată în fizică

prof. înv. 
preuniv. 

Simona 
Oprea 

Șc. Gimn. Regina 
Elisabeta, Șc. 
Sanatorială Bușteni, 
Prahova

prof. înv. 
preuniv. 

Iuliana 
Ciubuc 
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12. Relații metrice într-un 
patrulater oarecare

prof. înv. 
preuniv. 

Minodora 
Deac

insp. șc. ISJ Mureș, 
Colegiul Agricol T. 
Săvulescu Tg. Mureș

SECȚIUNEA 10. 
DISCIPLINE DE SPECIALITATE

1. Semnificația comunicării în 
discursul tehnic

conf. univ. 
dr. 

Arina 
Modrea U. P. M. Tg. Mureș

2. BUSINESS info-ghid pentru 
viitorii oameni de afaceri

prof. înv. 
preuniv. 

Mihaela 
Carmen 
Popoviciu 

Colegiul Economic 
Transilvania Tg. 
Mureș

3.
Caleidoscopul meseriilor-
abordare modernă a 
domeniilor profesionale

prof. înv. 
preuniv. 

Gyongyi 
Secășan 

Șc. Gimn. Victor 
Jinga Sighișoara

4.

Calitatea serviciilor 
educaționale în Învățământul 
tehnologic și profesional – 
viabilitate, creativitate și 
progres!

prof. înv. 
preuniv. Dorina Iosif Lic. Tehn. Nr. 2 

Sighișoara

5.
Citirea și interpretarea 
desenelor industriale 
complexe

prof. înv. 
preuniv. 

György 
Enikő

Lic. Tehn. Gheorghe 
Șincai Tg. Mureș

6. Componenta interdisciplinară 
a softului educațional

prof. înv. 
preuniv. 

Ovidiu 
Dumitru 
Mălăncrăvean Lic. Tehn. Nr. 2 

Sighișoara
prof. înv. 
preuniv. 

Mihaela 
Tittes 
Gherman 

7. Firma de exercițiu – primul 
pas în viața de antreprenor

prof. înv. 
preuniv. 

Csiszar 
Maria-
Eugenia

Colegiul Tehnic 
Târnăveni

prof. înv. 
preuniv. 

Mariana-
Angela 
Feșteu 

Colegiul Tehnic 
Târnăveni

8. Învățare în stil MATRIX

prof. înv. 
preuniv. 

Filep 
Gyongyi Lic. Tehn. Gheorghe 

Șincai Tg. Mureșprof. înv. 
preuniv. 

Liliana 
Urzica 
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9. Proiectare didactică inovativă 
pentru Firma de exercițiu

prof. înv. 
preuniv. 

Gazsi Ștefan 
Eduard

insp. șc. , I.Ș.J. 
Mureș, Colegiul 
Econ. Transilvania 
Tg. Mureș

10.
Rolul merchandisingului 
în competitivitatea 
organizațiilor

prof. înv. 
preuniv. 

Diana Elena 
Cozma Matei 

Colegiul Agricol 
Traian Săvulescu Tg. 
Mureș

11. Rolul sistemele informatice 
în dezvoltarea tehnicii

prof. înv. 
preuniv. 

Ionuț Ciprian 
Cozma Matei 

Lic. Tehn. 
Electromureș Tg. 
Mureș

12. Proiectul prof. înv. 
preuniv. 

Smaranda 
Stanciu 

Lic. Tehn. Avram 
Iancu Tg. Mureș

13. Simfonia undelor cerebrale

prof. înv. 
preuniv. 

Filep 
Gyongyi

Lic. Tehn. Gh. Șincai 
Tg. Mureș

prof. înv. 
preuniv. 

Antoaneta 
Maria Rauca 

dir. , Lic. Tehn. Gh. 
Șincai Tg. Mureș

14. Sisteme neconvenționale de 
propulsie pentru autovehicule

prof. înv. 
preuniv. 

Ferenczi 
Levente

Lic. Tehn. Gh. Șincai 
Tg. Mureș

15. Stimularea activității 
creatoare a elevilor

prof. înv. 
preuniv. 

Camelia 
Boariu 

Șc. Gimn. Florea 
Bogdan Reghin

prof. înv. 
preuniv. 

Maria 
Carolina 
Halați 

Șc. Gimn. Florea 
Bogdan Reghin

16.
Studiul elementelor în 
circuite de curent alternativ 
monofazat

prof. înv. 
preuniv. 

Gherman 
Gheorghe

prof. metodist, 
C.C.D. Mureș, Lic. 
Tehn. Electromureș 
Tg. Mureș

17. Utilitatea contabilității prof. înv. 
preuniv. 

Daniela 
Olivia 
Sămărghițan 

Colegiul Economic 
Transilvania Tg. 
Mureș

SECȚIUNEA 11. 
MANAGEMENT EDUCAȚIONAL / PROIECTE EUROPENE

1.

Individualizarea și 
diferențierea instruirii 
– factori importanți în 
formarea atitudinilor de 
învățare

conf. univ. 
, dr. în 
pedagogie 

Vasile Panico decan,
Univ. de Stat din 
Tiraspol, Rep. 
Moldovalector univ. Alexandra 

Nour 
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2.
Tendințe în definirea 
principiilor fundamentale ale 
educației

conf. univ. 
dr. Adina Glava U. B. B. Cluj-Napoca

3. Relația tripartită 
profesor-elev-părinte lector univ. Tamara 

Munteanu 

prodecan, Univ. de 
Stat din Tiraspol, 
Rep. Moldova

4. Sănătatea mentală ca obiect 
de studiu

conf. univ. 
dr. 

Adriana 
Mihai U. M. F. Tg. Mureș, 

conf. univ. 
dr. 

Mihaela 
Stoica U. D. C. Tg. Mureș

5.
Perspective ale educației 
incluzive asupra copiilor cu 
dificultăți de învățare

lect. univ. dr. Denisa 
Manea U. B. B. Cluj-Napoca

6.

Cercetări privind eficacitatea 
programelor de formare și a 
intervențiilor experimentale 
în managementul clasei de 
elevi

asist. univ. 
dr. Iulia Herman U. B. B. Cluj-

Napoca, F.P.S.E. 

7. Voluntariatul, între 
normativitate și utilitate

prof. psiho-
log dr. 

Nadia-
Dinuca Rață 

insp. șc. gen. -adj. 
I.Ș.J. Mureș, Lic. 
Voc. M. Eminescu 
Tg. Mureș

8. Efectul globalizării asupra 
mediului educațional

prof. înv. 
preuniv. 

Ioana-
Margareta 
Răduț 

Lic. Tehn. Alexandru 
Borza Cluj-Napoca

9.

Rolul sistemului 
informațional în sistemul 
managementului educațional 
modern

prof. înv. 
preuniv. 

Teodora 
Palaghia 

Colegiul Tehnic 
Anghel Saligny 
Bacău

10. Strategii de promovare a 
imaginii școlii

prof. înv. 
preuniv. 

Ancuța-
Georgeta 
Perde 

Lic. de Informatică 
Tiberiu Popoviciu 
Cluj-Napoca

11.
Rolul formării continue în 
creșterea calității actului 
educațional

prof. înv. 
preuniv. Bărdaș Viorel

insp. șc. I.Ș.J. Mureș, 
Lic. Tehn. A. Iancu 
Tg. Mureș

12. Finanțarea europeană – 
beneficiu sau pedeapsă?

prof. înv. 
preuniv. 

Cristiana 
Chira 

Colegiul Econ. 
Transilvania Tg. 
Mureș
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13.

Managementul prin 
obiective, proiecte și bugete 
la Casa Corpului Didactic 
Mureș

economist Sanda Huciu C. C. D. Mureș

14.

Stimularea creativității 
elevilor prin implicarea 
în e-Twinning. Proiectul 
S.O.F.T.

prof. înv. 
preuniv. 

Florentina 
Iofciu 

Șc. Gimn. Nr. 195 
București

15. Ai o nevoie? Gândește un 
proiect!

prof. înv. 
preuniv. 

Adriana 
Țibrea 

dir. Lic. Tehn. C-tin 
Brâncuși Tg. Mureș

16.
Creativitate în abordarea 
inovativă a politicilor 
educaționale europene

economist, 
expert con-
tabil, master

Ionela 
Claudia 
Ciotlăuș

dir. financiar econ. 
SCJ Mureș, cons. 
local, Cons. Local 
Mun. Tg. Mureș, 
Cons. Științific al 
U.C.S. Tg. Mureș
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PRELEGERI ACADEMICE:

LUNI, 5 mai 2014, orele 16.00 – 19.00
Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș, Aula Magna

1. Nevoia de inovare în sistemul de învățământ românesc: concluzii derivate din 
rezultatele testelor internaționale, prof. univ. dr. Vasile Cernat, Univ. „Petru 
Maior”, Tîrgu-Mureș

2. Pedagogia de reziliență. Educația între complexitate și vulnerabilitate, prof. 
univ. dr. Vasile Chiș, Univ. „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

3. Curriculumul – concept multidimensional, evolutiv și integrativ prof. univ. 
dr. Mușata Bocoș, Univ. „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

4. Implicarea psihopedagogiei nutriționale în matricea dezvoltării perso-
nale, conf. univ. dr. Maria Dorina Pașca, Univ. de Medicină și Farmacie, 
Tîrgu-Mureș

5. Procesul de realizare a activității științifice de instruire universitară prin 
prisma creativității sau invențiunii, conf. univ. dr. Zinaida Lupașcu, Univ. 
de Stat din Moldova, Fac. de Drept

6. Despre literație și/sau în căutarea sensului creativ al testelor PISA, conf. 
univ. dr. Eva Monica Szekely, Univ. „Petru Maior”, Tîrgu-Mureș

7. Valoarea muncii în doctrina socială catolică, doctorand filosofie Ștefan Grosu, 
Univ. București

8. Educația antifumat clasică și asistată PC, asist univ. dr. Valentin Nădășan, 
prof. univ. dr. Abram Zoltan, Univ. de Medicină și Farmacie Tîrgu-Mureș,

9. Incursiune în encicla Ut Unum Sint, doctor în filosofie Adriana Mihaela 
Macsut, Univ. București

10. Educație și socializare, conf. univ. dr. Alexandra Silvaș, Univ. „Petru Maior”, 
Tîrgu-Mureș

Responsabili de activitate:

 - ec. Gabriela Boangăr, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș
 - prof. drd. Felicia Stela Ionescu, prof. metodist, Casa Corpului Didactic Mureș
 - asist. univ. dr. Angela Precup, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
 - ec. Sanda Huciu, administrator financiar, Casa Corpului Didactic Mureș
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IMPLICAREA PSIHOPEDAGOGIEI NUTRIȚIONALE 
ÎN MATRICEA DEZVOLTĂRII PERSONALE

Conf. Univ. Dr. Psih. Maria Dorina Pașca, 
Universitatea de Medicină și Farmacie, Tg. -Mureș

Nevoia de a înțelege raportarea omului la hrană, determină existența unui 
comportament adecvat cât și a unei atitudini în concordanță cu modalitățile ce 
determină dezvoltarea și evoluția umană, sub aspect structural.

În acest context, psihopedagogia nutrițională este acea dimensiune care im-
plică actul comportamental-educațional privind fenomenul nutrițional prin prisma 
formării și dezvoltării umane și raportarea sa la comunitate în configurația unei 
atitudini pozitive despre conceptul și importanța unei vieți sănătoase ca efect al 
echilibrului dintre suflet și corp / corp și suflet.

Ca obiective, psihopedagogia nutrițională își propune:
 - menținerea sănătății fizice și psihice;
 - cunoașterea și aplicarea cerințelor nutriționale după particularitățile de vâr-

stă umane;
 - implicarea elementelor educaționale în actul nutrițional;
 - formarea și adoptarea uni stil sănătos de viață prin creșterea calității vieții;
 - menținerea unui echilibru evolutiv și valoric între trup și suflet, ca rezultat 

al unei vieți sănătoase;
 - eliminarea carențelor atitudinal-comportamental-educaționale vizând actul 

nutrițional;
 - elaborarea unor concepte structurale privind rolul nutriției în asistarea psi-

hopedagogică și socială a persoanelor CES (cerințe educative speciale).
Astfel, psihopedagogia nutrițională va preveni abaterea de la standardele unei 

vieți normale și sănătoase a persoanelor, începând de la noul născut și până la se-
nectute, evidențiind necesitatea unor condiții ce pot favoriza elementele amintite 
anterior în implicarea personală.

Totodată, ea ne va învăța să fim cumpătați între a mânca pentru a trăi și a trăi 
pentru a mânca, ajungând a parafraza sub forma, „spune-mi ce mănânci, ca sa-ți spun 
cine/ce ești”. Sub o asemenea identitate, psihologia nutrițională va avea ca obiect de 
studiu, ființa umană implicată în actul propriu de formare, hrănire și dezvoltare, 
reușind în timp a înțelege și soluționa acele situații problemă în care, devianta con-
ceptuală poate duce în final la destructurări ale personalității umane, dar neuitând 
că totul stă în puterea noastră, pornind chiar de la binecunoscutul și atât de actualul 
dicton latin „Mens sana în corpore sano” (Minte sănătoasă în corp sănătos).

Toate acestea atunci când vom porni de la conceptul că: Holford P. (2008) 
nutriția optimă reprezintă aportul de nutrimente care:

 - ne ajută să atingem performanțe mentale și echilibru emoțional;
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 - ne ajută să atingem performanțe psihice optime;
 - este asociată cu incidența scăzută a raportului sănătate-boală;
 - este asociată cu un mod de viață sănătos și îndelungat;

E necesar a menționa faptul că, în concepția noastră, matricea dezvoltării 
personale își întemeiază conceptul și pe ceea ce, același autor Halford P. (2008), 
făcea trimitere directă asupra nutriției personalizate prin ea putând să:

 - ne îmbunătățim ascuțimea minții, starea sufletească și puterea de concentrare;
 - creștem nivelul IQ-ului;
 - îmbunătățim performanțele fizice;
 - îmbunătățim calitatea somnului;
 - îmbunătățim rezistența la infecții;
 - ne apărăm singuri în fața bolii;
 - ne bucurăm de o durată de viață mai lungă și mai sănătoasă;

Ajungem în acest context a actualiza triada: sănătate – mediu – alimenta-
ție (S – M – A) care să poată la un moment dat, a ne controla o stare de identitate 
dar și de coabitare socială, încercând astfel, a demonstra interrelația elementelor 
anterioare, cuantificând ceea ce întreabă Alicia Hart (2006): „Dacă aveți norocul 
să dețineți o palmă de pământ, de ce nu vă faceți propria grădină de legume?”

Și atunci, S – M – A, pornește de la:
 - ce să mâncăm? / ce mâncăm? 
 - când să mâncăm? / când mâncăm? 
 - cum să mâncăm? / cum mâncăm? 
 - unde să mâncăm? / unde mâncăm? 
 - cât să mâncăm? / cât mâncăm? 
 - de ce să mâncăm? / de ce mâncăm? 

răspunsurile fiind în fapt, decodificările pentru o viață rațională în care „starea 
fizică și cea mentală, să se găsească în permanență într-un echilibru al evoluției, 
valorii și programului uman.

E momentul în care reținând faptul că personalitatea este unică și originală, 
să reținem că în timp, vom vorbi despre o artă a nutriției, perioadă în care însăși 
modul de a percepe viața și a o trăi va fi diferită, deoarece, trecută prin prisma atitu-
dinii noastre comportamentale ne vom raporta altfel la ea, valorificându-i resursele.

Astfel, cunoașterea dintr-o anumită perspectivă a particularităților de vârstă 
a pacienților noștri, ne va aduce în situația nu numai de a înțelege actul nutrițional 
pe categorii, dar și a realiza un program nutrițional personalizat, în funcție și 
plecând de la identitățile psihologice legate de dezvoltarea și evoluția sa.

Demersul nostru constructiv va surprinde în continuare faptul că el, copilul, 
poate să-și facă din hrană actul nutrițional un aliat sau un dușman mai ales în 
situații în care întregul său univers, este bulversat. Atunci, actul de hrănire/nutri-
ție, hrana în sine, pot lua forma unui:
a) refugiu – (mănânc, mă îndop, pentru că sunt supărat, nu mă iubește nimeni, 

nu-mi pasă cum arăt) putând să apară semnele unei viitoare obezități.
b) protest – (nu mănânc pentru că părinții mei se ceartă, au divorțat, vreau să 

mor, nu mă mai interesează nimic), manifestându-se unele semne ale ano-
rexiei nervoase.
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În aceste situații, nutriționistul va trece actul de nutriție spre personalizarea 
sa plecând de la relația copil (C) – hrană (H), eliminând din concept, atitudinea 
negativă față de hrană, aceasta nefiind nici substitutul carențelor afective ale fa-
milie față de cel mic și nici refugiul neîmplinirilor cauzale.

Continuând periplul nostru atitudinal la nivelul adolescent (A) – hrană (H), 
se naște de cele mai multe ori un adevărat conflict pe baza celor două manifes-
tări refuz și refugiu, creându-se la această vârstă o problemă, fapt ce determină 
manifestarea specifică.

Astfel, hrana satisface nevoia adolescentului de a lua atitudine prin:
 - a avea ceva de spus;
 - a protesta;
 - a dori să fie văzut;
 - a dori să fie înțeles;

urmând sloganul:
 - Și ce dacă mă îngraș? E fix problema mea! 
 - Și ce dacă slăbesc? E fix problema mea! 
 - Și ce dacă mor? E fix problema mea și care-i problema ta? 

Față de cele două entități amintite anterior, adultul, conștientizează ro-
lul echilibrului în actul nutrițional, încercând a depăși faza nefastă de a trăi 
pentru a mânca. Este momentul în care adultul, la această vârstă a maturității, 
Iordăchescu G. (2006), la nivelul alimentației acumulează experiență, cultură și 
are discernământ în alegerea alimentelor zilnice. Intervine acum „jocul nutrimen-
telor”, a cântarului, a curelor „a la minut”, accentul punându-se și pe mișcarea 
făcută doar „de ochii lumii” sau ca o adevărată necesitate a păstrării sănătății.

În această perioadă atingem apogeul, adică, hrana devine o artă iar bucătăria 
se transformă într-un adevărat sanctuar, neuitând de cumpătarea și echilibrul 
nutrițional, elemente sine qua non în această dimensiune a dezvoltării personale.

La vârsta senectuții, persoana mănâncă pentru a trăi, impunându-și un ri-
guros program alimentar al meselor de peste zi și controlând efectul benefic mai 
ales a alimentației bazată pe exponenți naturali. Hrana, în general, este puțină, iar 
actul masticației se poate prelungi, atât din cauza dentiției (proteză, dinți lipsă), cât 
și a plăcerii de a savura mâncarea respectivă. Dispare conflictul legat de hrană, 
iar educația nutrițională ajunsă până în acest moment, își face pe deplin datoria.

Important este că din aceste perspective întregul act nutrițional de-a lungul 
unei vieți, poate fi personalizat, determinând apariția în matricea dezvoltării per-
sonale, a noi atitudini și comportamente, pornind în unele situații de la ereditate 
– mediu – educație, declanșând noi mutații în educația nutrițională.

În acest context, vom enumera cu alternațiile de rigoare, acele fenomene stra-
tegice care influențează negativ actul nutrițional în sine început încă din primii 
ani de viață.

Astfel, publicitatea prin:
a) emisiunile de televiziune (educația prin televizor): clipuri publicitare, emi-

siuni (diete, cure de slăbire, sănătate, gătit, preparat hrană), știri legate de 
manifestări gastronomice, tradiții, obiceiuri;
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b) presa scrisă: articole de specialitate (rubrici dedicate nutriției și minutele de 
nutriție), imagini publicitare vizând prezentarea unor produse alimentare / 
alimente, anunțuri publicitare.
În general strategiile uzate în mediul publicitar se pot caracteriza și prin 

faptul că sunt:
 - agresive (atât verbal cât și vizual); 
 - incitante până la a friza penibilul;
 - imorale prin mesajul ce-l transmit;
 - incorecte din punct de vedere al specialistului;
 - neadecvate ca prezentare și concept pentru populația țintă căreia i se adresează;
 - transmisibile de mesaje subliminale;
 - cele care aduc atingere valorii umane;
 - purtătoarele unor conduite de risc comportamental ce vizează în general hra-

na și, în special, actul de nutriție.
Și astfel, enumerările anterioare fac ca în timp să asistăm la conduite de risc 

nutrițional prin faptul că:
 - servitul mesei să nu mai reprezinte punctul principal al zilei și tradiția culi-

nară a casei;
 - să se mănânce „din pachet”, „din pungă”, „din cornet”, „din cutie”, cald, 

fierbinte, rece, uscat;
 - să se renunțe la „pachețelul de școală” sau „de serviciu”, bine echilibrat nu-

trițional, în favoarea banilor de mâncare sau a alimentelor primite în unitățile 
de învățământ (grădinițe, școli); 

 - să se mănânce „pe fugă”, neîntrerupând munca la calculator;
 - să se găsească înlocuitori alimentari ce nu știm dacă răspund pozitiv nutriți-

onal fiecărui organism în parte;
 - să ne întâlnim frecvent în: cafenele, baruri, restaurante, fast-food, consumând, 

în general „delicatesuri excentrice”; 
 - cartofii prăjiți, hamburgerii, maioneza, pizza și sosurile picante fac deja „le-

gea” fiind „actele de identitate” ale unei generații pentru care resursele Terrei 
încep să conteze tot mai puțin;

 - să apelăm la moda dietelor rapide și a curelor de slăbit, fără o consultație pre-
alabilă la medicul nutriționist sau nutriționistul personal al familiei;
Concluzia la cele enumerate anterior fiind aceea că, regăsirea noastră într-un 

cadru normal și natural, se va face / se face din ce în ce mai greu / cu greutate.
Decodificările de până acum, au demonstrat faptul că, actul nutrițional 

își descoperă construcția sa valorică, conștientizând necesitatea unor determi-
nări structurale, pornind de la atitudine și ajungând la perspectivă, neuitând 
că Dunlap I. (2001) „Atitudinile sunt propriile noastre creații. Suntem liberi să 
alegem să fim victimele împrejurărilor sau ale oamenilor sau să alegem să pri-
vim viața cu o minte deschisă și să fim învingători. Perspectiva noastră și ale-
gerea atitudinii ne dă puterea să fim proprii noștri stăpâni. Aceasta este energia 
adevărului libertății.”. Deci stă în puterea noastră a ne implica cognitiv atât în 
concept cât și în aplicarea elementelor componente necesare abordării unui stil 
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de viață sănătos care să determine creșterea valorică a calității vieții ca răspuns 
a identității personale.

Doar atunci avem cu adevărat certitudinea că a mânca este o artă, psihope-
dagogia nutrițională determinându-i valențele, făcând din interdisciplinaritatea 
sa o dimensiune valorică viabilă, exprimată prin matricea dezvoltării personale.
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REZUMAT

Apariția conceptuală a psihopedagogiei nutriționale reprezintă în momentul 
de față matricea sine qua non necesară dezvoltării și menținerii valorii umane și 
personale.

Astfel, ea trebuie să răspundă atât atitudinal-comportamental prin educație, 
cât și structural, comenzii social-economice, delimitând și apoi încadrând indivi-
dul într-un segment calitativ al existenței sale, pornind de la actul nutriției în sine.

Fiind un domeniu nou și interdisciplinar, psihopedagogia nutrițională, deter-
mină prin implicarea sa în actul de nutriție personalizat, conștientizarea faptului 
că „a mânca este o artă” cât și responsabilizarea acelora care susțin conceptual 
că „trăiesc pentru a mânca” și/sau „mănâncă pentru a trăi”.
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Acest fapt implică cognitiv atât cunoașterea cât și aplicarea elementelor com-
ponente necesare abordării unui stil de viață sănătos care să determine creșterea 
valorică a calității vieții, ca răspuns a identității personale.

Întrebându-ne retoric, oare psihopedagogia nutrițională ne poate da răspunsul 
la: „Spune-mi ce mănânci, ca să-ți spun cine ești?”

Cuvinte cheie: echilibru – atitudine – cogniție – implicare 
– individ – nutriție – psihopedagogie nutrițională.

SUMMARY

The birth of conceptual nutritional psycho-pedagogy represents the compulsory 
matrix for the development and maintenance of human and personal value.

Thus, it must respond both from the point of view of attitude an behavior through 
education and from a structural point of view to the social command, en-
closing the individual in a quality segment of his existence, starting from 
the nutritional act.

Being a new and interdisciplinary domain, nutritional psycho pedagogy, deter-
mines, by the implication in personalized act of nutrition, the acknowledgment 
of the fact that „eating in an art” and, in the same time, it makes responsible 
the ones who sustain that „they live to eat” and/or „they eat to live”.

This fact cognitively implies both the acknowledgment and the application of 
the component elements necessary for the approach of a healthy life style 
which determines the improvement of the life quality, as a response of per-
sonal identity.

We wonder: Is the nutritional psycho pedagogy able to answer the question „Tell 
me what you eat and I will tell you who you are”

Key words: balance – attitude – cognition – implication 
– individual – nutrition – nutritional psycho pedagogy.
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PRISMA CREATIVITĂȚII SAU INVENȚIUNII

conferențiar universitar, doctor în drept, Zinaida 
Lupașcu, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea 

de Drept, catedra Teoria și Istoria Dreptului

În spațiul didactic nu există o minimă a rezistenței, deoarece efortul este 
continuu. Trebuie să cunoști publicul, ca discursul tău să câștige. Spiritul de cre-
ativitate este etapa inițială și cel ce domină într-un discurs. Scopul acestuia rezidă 
în achiziționarea de idei și posibilități pentru ulterioara demonstrare argumentată 
a problemei neunivoc soluționate. Creativitatea sau invențiunea are menirea de 
a descoperi acele mecanisme, care fac pe cineva să se lase convins și să cedeze. 
Pentru aceasta este necesar să îndeplinim trei operațiuni, necesare procedeului 
căutării ideilor: analiza, asociația și generalizarea. Profesorul urmează să-și se-
lecteze materialul din surse: auxiliare, sigure, evidente și simpatetice, care înde-
plinesc condițiile de a plăcea, de a instrui și a emoționa publicul.

Metodele principale de studiere reprezintă o totalitate de procedee și mijloa-
ce care reflectă forma de interacțiune dintre profesor și studenți în procesul de 
realizare a activității științifice de instruire în instituțiile de învățămînt superior.

O întrebare firească ce poate apărea este – de ce anume să utilizăm metoda 
în activitatea noastră? Răspunsul este, în primul rînd, pentru a mări șansele so-
luționării problemei puse, pentru a ajunge la soluția problemei nu din întîmplare, 
ci conștientizînd operațiunile și pașii efectuați. A acționa metodic, înseamnă a 
acționa cu economie de mijloace, resurse, instrumente și, desigur, timp, deoarece 
metoda presupune gîndirea și organizarea tuturor acestor momente.

În contextul contemporan al procesului de învățămînt activitatea științifică 
de instruire este văzută ca o formă de legătură dintre profesor și studenți, care 
are scopul de a atrage tineretul studios în recepționarea cunoștințelor, iscusitei 
practice și a anumitor valori.

Claritatea este o cerință pentru orice tip de comunicare, dar în special ea 
trebuie să fi prezentă în discurs și în narațiune. Narațiunea este clară atunci cînd 
oratorul vorbește în termeni proprii, semnificativi, astfel încât ideile pe care le 
expune să fie pe înțelesul audienței, fără ca aceasta să depună vre-un efort anu-
me pentru a înțelege.

Pentru a înțelege, se impune a proceda într-un anumit mod, și anume: trebuie 
să îți formezi o viziune globală asupra a tot ce este în subiectul discutat (acesta 
ar trebui să fie obiectivul prezenței la cursuri, adică a ieși de la curs avînd în cap 
substanța a ceea ce a fost predat). Un al doilea demers este de a analiza ceea ce 
trebuie cunoscut. Analiza dată presupune mai multe acțiuni succesive: a sesiza 
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sensul fiecărui cuvînt, adică a vedea și ști foarte clar realitatea ce o evocă. A 
sesiza sensul fiecărei fraze, deoarece ideile sunt exprimate în fraze, precum și 
întregul sistem de învățămînt conține fraze ce exprimă reguli. Frazele nu sînt ni-
mic altceva decît relații între cuvinte, și aceste relații, descoperite prin analiză, 
exprimă și ele realități, judecăți, principii ce trebuie înțelese. A nuanța raportul 
între fraze prin intermediul analizei, care trebuie să genereze relații, aceste ra-
porturi elucidează complexitatea realității. Un ultim demers este cel de a stabili 
legătura dintre idei, independent de cuvintele utilizate, este demersul sintetic (a 
face analiza celor studiate).

Din primele zile de existență a învățămîntului și pînă în prezent s-au format 
și cristalizat trei forme de interacțiune dintre profesor și studenți în procesul de 
realizare a activității științifice de instruire în instituțiile de învățămînt superior.

Metodele principale de studiere pot fi sistematizate în trei grupe mari:
1. metode pasive
2. metode active 
3. metode interactive

Fiecare metodă are particularitățile sale specifice. Vom încerca să le eluci-
dăm fiecare în parte.

Metoda pasivă – este forma de interacțiune dintre profesor și studenți în pro-
cesul de realizare a activității științifice de instruire în instituțiile de învățămînt 
superior, unde profesorul este figura principală și menegerul prelegerii, iar stu-
denții sînt masa studioasă de ascultători pasivi care întru totul se supun directi-
velor aduse de profesor.

Din punct de vedere a tehnologiei pedagogice contemporane și eficacității de 
asimilare a materialului didactic prevăzut de planul de învățămînt, metoda pasivă 
este considerată ca cea mai neefectivă, dar necătînd la acest fapt, ea are și unele 
momente pozitive. Aceasta se referă la pregătirea minuțioasă a profesorului față 
de lecție și posibilitatea de a aduce o cantitate destul de mare de informație utilă 
într-o perioadă de timp destul de limitată în fața tineretului studios.

Pentru ca metoda pasivă să aibă succes, profesorul trebuie să stabilească o 
legătură sufletească între vorbitor și auditoriu. În acest scop, discursul începe cu 
ceva ce place, ceva ce auditoriul este dispus să asculte, să creadă, fără a opune 
rezistență. Enunțarea subiectului va trezi interesul publicului atunci cînd orato-
rul va demonstra că subiectul este legat de interesul studentului și are scopul de 
a pregăti ascultătorii pentru înțelegerea lui.

Luîndu-se în considerație aceste plusuri multe cadre didactice preferă meto-
da pasivă de petrecere a lecției, prevalînd în fața celorlalte metode. Urmează să 
menționăm faptul, că în unele cazuri această metodă este de bun augur în mîinile 
unui profesor iscusit, cu atît mai mult dacă studenții au anumite scopuri îndreptate 
spre învățarea minuțioasă a disciplinei.

Profesorul trebuie să-i demonstreze studentului, că avînd acest bagaj de in-
formații el o să poată în viitor să facă bani. Această ideie se fundamentează pe 
transformarea rolului cadrului didactic în cel de îndrumător al studentului, în 
sensul creării unui parteneriat între acestea cu scopul orientării învățării spre for-
marea unui set de competențe necesare unei integrări social-profesionale optime.
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Prelegerea este cel mai răspîndit tip al lecției pasive. Ea este o metodă foarte 
răspîndită în procesul de realizare a activității științifice de instruire în instituții-
le de învățămînt superior, unde învață persoane mature, indivizi formați, care au 
scopuri bine determinate în asimilarea materialului disciplinei date.

Metoda activă – este forma de interacțiune dintre profesor și studenți în pro-
cesul de realizare a activității științifice de instruire în instituțiile de învățămînt 
superior, unde profesorul și studenții interacționează reciproc pe parcursul pre-
legerii, iar studenții nu sînt masa studioasă de ascultători pasivi, dar participanți 
activi ai lecției. Dacă conform metodei pasive profesorul este figura principală 
și managerul lecției, atunci aici atît profesorul, cît și studenții au drepturi egale

Studentul participă activ în cadrul fiecărui reper, contribuind direct la propria 
sa formare, beneficiind de o educație, care stimulează gîndirea critică și spiritul 
inovator, precum și abilitatea de a răspunde proactiv la provocările transformărilor 
continue din societate. Dezvoltarea tehnologiilor moderne îi obligă pe ambii actori 
ai procesului de învățămînt să-și dezvolte capacitatea de asimilare și comunicare 
a informației, să-și susțină dezvoltarea personală, cît și a-și cultiva asumarea res-
ponsabilității publice. Scopul final este ca studentul să fie pregătit pentru viața 
ca cetățean activ al unei societăți democratice.

Dacă metoda pasivă prevede un stil autocrat de interacțiune dintre profesor 
și studenți, atunci metoda activă prevede un stil destul de democrat.

Mulți consideră, că metoda pasivă și metoda activă au foarte multe repere 
de tangență, dar necătînd la acest fapt, ele, totuși se deosebesc destul de mult.

Metoda interactivă este considerată cea mai modernă metodă de studiu în 
procesul de realizare a activității științifice de instruire în instituțiile de învă-
țămînt superior.

Metoda interactivă – forma de interacțiune dintre profesor și studenți în pro-
cesul de realizare a activității științifice de instruire în instituțiile de învățămînt 
superior, unde profesorul și studenții sînt în regim de dialog sau discuție.

Cu alte cuvinte, spre deosebire de metodele active, cele interactive sînt îndrep-
tate nu numai spre o interacțiune dintre studenți cu profesorul, dar și interacțiunea 
nemijlocită între studenți, bazată pe un proces activ de participare la îndeplinirea 
obiectivelor puse în fața auditoriului.

Conform metodei interactive, profesorul este figura care dirigează studenții 
în scopul atingerii obiectivelor lecției și persoana care trebuie să posede un șir de 
cunoștințe, abilități și atitudini.

Pe lîngă cunoștințe din domeniul pedagogiei și psihologiei generale, pedago-
gul are nevoie și de un bagaj de atitudini:

 - Acceptarea necondiționată – îl acceptăm așa cum este, nu avem de ales.
 - Empatie-capacitatea de a te pune în locul lui (a studentului) și de a înțelege 

ce vrea el și cum se simte (viziunea lui)
 - Colaborare – împreună luăm o soluție (profesorul sujerează, studentul este 

mulțumit de ceia ce a făcut și este convins, că el a făcut)
 - Responsabilitate – de fiecare cuvănt din discursul adus în fața publicului (un 

cuvînt nepotrivit poate să aibă un impact negativ)
 - Congruență – sinceritatea profesorului
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 - Gîndire pozitivă – fără negativism 
 - Respect – începe de la tine (profesor).

Profesorul deasemenea întocmește planul lecției, care conține exerciții și 
probleme în timpul rezolvării cărora studenții învață materialul disciplinei, con-
lucrînd între ei, sub bagheta îndrumătoare a mentorului lor. În acest caz, un cadru 
didactic, care se respectă, pe lîngă cunoștințe și atitudini are nevoie și de prezența 
unor abilități: ascultare activă, adresarea întrebărilor (închise, deschise, justifica-
tive, ipotetice, parafrazare), observarea, furnizarea de informații.

Astfel, elementele constitutive ale metodei interactive sînt exerciții și proble-
me care sînt soluționate de studenți. O deosebire vădită dintre exerciții și proble-
me utilizate în metoda interactivă și și cele folosite în metoda activă și pasivă nu 
întăresc materialul vechi, cît învață materialul nou asimilat.

Putem concluziona, că în procesul de realizare a activității științifice de in-
struire în instituțiile de învățămînt superior sînt necesare și utile toate metodele 
de studiere. Pentru ca o prelegere să-și realizeze scopul trebuie să posede patru 
calități: să fie clară, verosimilă, interesantă și scurtă, încît ideile expuse să fie pe 
înțelesul audienței, fără ca aceasta să depună vre-un efort anume pentru a înțelege, 
deaceia se impune cerința expunerii cu talent și interesant a subiectului.
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DESPRE LITERAȚIE ȘI/SAU ÎN CĂUTAREA 
SENSULUI CREATIV AL TESTELOR PISA

Conf. univ. dr. Eva Monica SZEKELY1, 
Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș

Motto:
„O importantă calitate a profesorilor de literație buni este că sunt 
Practicieni reflexivi. │…│
Ei înțeleg că emoționalul e la fel de important precum cognitivul,
Făcând legături între motivații, cultură și experiențele personale.
Se gândesc cât de eficientă le este predarea
Și o îmbunătățesc continuu. 2”

1. Preliminarii teoretice și metodologice. Prezentarea generală 
a testelor PISA3 și definirea literației

Mărturisesc că aceste „versuri” din moto m-au motivat suplimentar să realizez 
studiul de față, pe care îmi propun să îl duc mai departe printr-o microcercetare 
(în acest scop, pentru prezentarea în plenul conferinței Creativitate și inovație în 
educație, ediția a III-a, organizat de CCD Mureș, voi pregăti un chestionar pen-
tru toți participanții pe baza căruia voi iniția un focus-grup și apoi voi dezvolta 
o anchetă socială). 

În perioada inițierii și organizării FELA – Federația Asociațiilor Europene 
de Literație (www. felaliteracy. org), mai precis în anii 2010-2011 am coordonat 
o echipă de la Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș (http: //felaliteracy. 
org/c_petro_maior_university_romania. html) în colaborare cu Universitatea 
Transilvania din Brașov și Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, în vederea unui 

1 evamonicaszekely@yahoo. com
2 Un poem important (o pastișă după The Important Book, de Margaret Wise Brown), în 
Developing Through the Language Arts, de Kathryn Henn-Reinke, Geralyn A. Chesner, 
USA, Sage publications, 2007, pp. 430-431), apud Marilena Șerban, Biblioteca stranie, în 
Cititorul elev, Simpozionul Național de Didactică a Limbii și literaturii române, ediția a 
XIII, Editura Casa Cărții d Știință, Cluj-Napoca, 2013, p. 204; 
3 Sursa principală pentru informațiile generale privind testele PISA – Programme for 
International Students Assesment / Programul pentru evaluarea internațională a elevilor – 
este site-ul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică OECD: www. oecd. 
org („Relevance to lifelong learning, which goes beyond assessing students’ competencies 
în school subjects by asking them to report on their motivation to learn, their beliefs about 
themselves and their learning strategies.”)
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parteneriat pentru derularea proiectului TeachRead – A Tool for Developing and 
Evaluating Teacher Education în Literacy, under the European Commission’s 
Lifelong Learning programme – Key Activity 1 – Studies and Comparative 
Research (519050-LLP-1-2011-1-DE-KA1-KA1SCR). Parteneri din 14 țări, co-
ordonați de Universitatea Cologne din Germania, experți americani în domeniu 
Prof. PhD William G. Brozo, George-Mason-University Fairfax, Virginia, PhD 
Carol M. Santa, Montana Academy, Kalispell, Montana, Co-Founder of CRISS1.

Au fost reuniți pentru scrierea și colaborarea la acest proiect, care a ră-
mas din păcate, fără finanțare în cadrul proiectelor europene LLP (TeachRead 
519050-LLP-1-2011-1-DE-KA1-KA1SCR).

Proiectul dorea nu numai continuarea tradiției europene a preocupărilor din 
domeniu din ultimii ani, după modelul de peste ocean (proiectele ADORE2 și 
BaCuLit-curriculum3 – 2 parteneri din 8 țări, coordonate de Prof. Dr. Christine 
Garbe și manageriat de o echipă germană: Prof. Dr. Christine Garbe, M.A. Martin 
Gross, Albertus Magnus University of Cologne, PD Dr. Karl Holle, Stephanie 
Schmill (both Leuphana University Lueneburg), cât mai ales realizarea unei for-
mări reale a cadrelor didactice care predau la clasele a II-a a XII-a pentru folo-
sirea în practică a principiilor testelor PISA, implicarea României în crearea și 
promovarea unor broșuri de antrenament care să fie realmente utilizate la clase, 
ceea ce nu se întâmplă nici azi, din păcate. O încercare este încă proiectul LIFT4 
care identifică 6 niveluri de lectură, după tipul lectorilor, de la neexperimentați 
și mai puțin motivați, până la cei experimentați și avizați/ motivați, în acord cu 
nivelurile PISA: 
nivelul 1: identificare; nivelul 2: implicare; nivelul 3: explorare; nivelul 4: interpre-
tare; nivelul 5: contextualizare; nivelul 6: pre-academic.

Testele PISA au intrat în atenția publicului românesc (organe de presă, fac-
tori administrativi și decizionali din învățământ, elevi, părinți și profesori) într-un 
mod cât se poate de nefericit. Ele au devenit cunoscute prin poziția dezastruoasă 
pe care elevii români au ocupat-o într-un clasament internațional, după rezolva-
rea unor sarcini de lucru în domeniile: citire, matematică, știință. Vom încerca să 
detaliem mai jos condițiile în care s-a ajuns la această situație în care aproxima-
tiv 25% dintre adolescenții cu vârste cuprinse între 12-18 ani nu depășesc nive-
lul 2 de lectură5, factorii care au determinat și au influențat procesul de testare, 
ca și concluziile, pe care toate entitățile menționate mai sus ca având de-a face 
cu acest tip de evaluare ar trebui să le desprindă. Testele PISA sunt administrate 
de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), prin 

1 Carol M. Santa, Ph. D, Lynn T. Havens, Bonnie J. Valdes, CReating Independence 
through Student-owned Strategies, Third edition, Kendal / Hunt Publishing Company, 
Iowa, USA, 2008; 
2 Christine Garbe, Karl Holle, Swantje Weinhold, ADORE – Teaching Struggling 
Adolescent Teaders în European Countries. Key Elements and Good Practice, Peter Lang 
Frankfurt am Main-Berlin-Bruxelles-New York-Oxford-Wien, 2010.
3 www. adore-project. eu
4 http: //ro. literaryframework. eu/projectinfo. html, accesat 7 aprilie 2014, h, 19.33
5 www. adore-project. eu
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Centrul pentru cercetare și inovare educațională, creat în cadrul OECD, în anul 
1968. Acestea au apărut datorită nevoii țărilor membre de a obține date credibile 
despre cunoștințele și abilitățile elevilor lor și despre performanța sistemelor edu-
caționale din țările respective. Scopul acestui tip de evaluare este exprimat clar în 
documentul emis de către OECD, în 2002 (Reading for Change, p. 3): „Programul 
PISA a fost instituit pentru a măsura cât de bine sunt pregătiți tinerii adulți, care 
se apropie de finalul perioadei de școlarizare obligatorie, să întâmpine provocă-
rile societăților de azi. PISA e un program orientat spre viitor, concentrându-se 
asupra abilității tinerilor de a reflecta asupra cunoștințelor și capacităților lor și 
de a le aplica, cu scopul de a răspunde provocărilor vieții adulte în lumea reală.”

Pledoaria noastră este pentru o reală formare a dascălilor în vederea utilizării 
broșurilor de antrenament a testelor PISA și a creării, prin analogie, a testelor de 
evaluare formativă și / sau sumativă pe această bază, în revelația testelor PISA 
putând fi demonstrată prin următoarele argumente, în opinia noastră:
• au răspândire mondială și sunt aplicate regulat;
• peste 70 de țări au luat până acum parte la evaluare și au avut posibilitatea de 

a urmări progresul sistemelor lor educaționale, cel mai relevant exemplu fiind 
Polonia, care de la testările din 2006 pană la cele din 2009 și apoi la cele din 
2012 a făcut mari progrese, printre măsurile de sistem de învățământ luate fi-
ind recorelarea dintre programele școlare și ciclurile de dezvoltare (programa 
pentru clasa I a devenit și pentru a II-a ș. a. m. d. )

• sunt singurele teste care măsoară, la scară globală, capacitatea candidaților de 
15-16 ani de a rezolva problemele din ariile curriculare Lectură, Matematică și 
Științele vieții și ale sănătății;

• impactul lor se resimte la nivelul tuturor factorilor implicați în sistemul educa-
țional al unei țări, de la sistemul de învățământ până la cel economic și social, 
de integrare pe piața muncii;

• în loc să evalueze cunoștințele curriculare ale elevilor, PISA evaluează abilita-
tea acestora de a aplica abilități și cunoștințe în zone ale unor materii – cheie, 
capacitatea lor efectivă de a examina, interpreta și rezolva probleme;

• pregătesc candidații pentru învățarea pe tot parcursul vieții.
Lucrul la testele PISA a început în anii ’90, programul fiind lansat oficial în 

1997, iar prima examinare a avut loc în anul 2000. Apoi, au urmat alte examinări 
în 2003, 2006 și 2009, iar următoarele evaluări sunt programate pentru 2012, 2015 
etc. Chiar dacă testele PISA includ trei arii de examinare (citire, matematică și 
științe), ne vom ocupa aici doar de performanțele elevilor la secțiunea de citire, 
relevante pentru domeniul limbii române ca limbă maternă și / sau nematernă.

Textele utilizate în testele propriu-zise, pot fi propuse de către autoritățile din 
toate țările participante. Pe baza textelor propuse, contractorii scriu exerciții care 
sunt pre-testate, iar subiectele prea ușoare sau prea dificile sunt abandonate. În 
procesul de elaborare a exercițiilor, sunt luați în calcul toți factorii care pot influ-
ența abilitatea elevilor de a procesa texte. De aceștia, cei mai importanți sunt (cf. 
OECD 2002: 17): curriculumul; gradul de implicare a elevilor; accesul la mate-
riale imprimate; timpul pe care elevii îl alocă cititului; capacitatea de a citi (daca 
elevii citesc bine, ei au tendința de a citi mai mult, acumulând, astfel, mai multe 
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cunoștințe în domeniu; elevii care citesc mai puțin găsesc, adesea, materialul de 
lecturat prea dificil, dezvoltând o atitudine negativă față de lectură); strategiile 
metacognitive privind lectura (acestea sunt în strânsă corelație cu performanța 
în lectură și pot fi predate ca atare, având influențe major în performanțele la 
lectură ale elevilor).

Școlile participante din fiecare țară sunt alese la întâmplare. Testele sunt re-
zolvate de elevi care, în momentul aplicării acestora, au vârsta cuprinsă între 15 
ai și 3 luni și 16 ani și 2 luni. Producțiile elevilor sunt notate de către un grup de 
corectori care folosesc un ghid dezvoltat de către contractorii internaționali, co-
rectarea fiind verificată și de către alți experți. Scorurile PISA pot fi comparate 
în funcție de o scală dezvoltată pentru fiecare subiect în parte, acesta fiind divi-
zată în mai multe niveluri.

Am optat pentru literație ca și concept/ domeniu de studiu și cercetare din 
mai multe motive:
i.  termenul este mai scurt și trimite direct la literacy, termenul original impus 

de USA, deși în românește, termenul neînregistrat în dicționare poate să nască 
unele confuzii cum am anticipat și mai sus;

ii.  organizarea de către ANPRO1 a primului simpozion de Didactica limbii și 
literaturii române de la Cluj-Napoca, pe această problematică2, în noiembrie 
2011 la care au participat și reprezentanți ai MEN și ai altor asociații profe-
sionale (de educație civică, istorie, limbi moderne); 

iii.  importanța literației pentru învățarea permanentă/ învățarea pe tot parcursul 
vieții / life-long learning în vederea dezvoltării unei motivații pozitive pentru 
învățare, a dezvoltării personale prin construirea unor convingeri sănătoase 
despre sine și a unor strategii metacognitive. 3

În concluzie, în opinia noastră e bine să folosim cu rezervă conceptul de al-
fabetizare funcțională ca definiție eventual parțială întrucât se referă doar la per-
soanele care știu să citească, însă nu înțeleg decât, în cel mai bun caz, parțial sau 
superficial ceea ce au citit. Competențe de bază în citit-scris considerăm că este 
mai aproape de delimitarea conceptului și de domeniul de referință, privind nu 
numai lectura literară, ci toate textele scrise.

Aplicație – Portofoliul educațional: Lucrați în perechi / grup! Ce știți des-
pre Portofoliul educațional? Dar despre testele PISA(Programul pentru evaluarea 
internațională a studenților – Programme for International Student Assesment)? 
În măsura în care le cunoașteți, ce părere aveți despre eficiența și utilitatea lor? 
Argumentați prezentând 3 avantaje vs. 3 limite.

1 Asociația Profesorilor de Limba și literatura română „Ioana Em. Petrescu”, Cluj-Napoca, 
2 LITERAȚIA. Cadre conceptuale și rezolvări didactice, Simpozionul Național de 
Didactică a Limbii și literaturii române, ediția a XII, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-
Napoca, 2013 (coord. Monica Onojescu, Alina Pamfil); 
3 v. și Eva Monica SZEKELY-pentru prima dată am utilizat termenul în lucrarea Mircea 
Eliade – tentația limitelor, București, Editura Niculescu, 2002, pp. 26-27, reluat apoi în 
Competența de (re)lectură în viziune integrată, respectiv în Didactica (re)lecturii. O 
abordare pragmatică, Editura UPM, Tg. Mureș, definită de Ann Brown, Linda Baker și 
Ann Marie Palincsar ca și „conștientizare a propriului proces de gândire”
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2. Context și problematică. Legea Educației Naționale și posi-
bile efecte asupra procesului de evaluare

Lipsa preocupărilor din sistemul românesc de învățământ și nu numai pentru 
problematica literației face dificilă definirea, contextul și problematica acestui do-
meniu care, ca începuturi, ne trimit cu zece ani în urmă, în SUA. Rezoluția 56/116 
United Nations Literacy Decade1 face deci ca state de peste ocean să aibă deja o 
îndelungă tradiție în această arie de preocupări al cărei domeniu, cum spuneam și 
mai sus, nu numai că este foarte dificil de încadrat la noi, ci greu de identificat ca 
interes privind termenul și sensul acestuia, dat fiind faptul că nu s-a impus între 
profesori și /sau formatori din cadrul educației formale, nonformale și / sau in-
formale. Când este utilizat în puținele lucrări de specialitate din spațiul românesc 
se utilizează concepte precum alfabetizare funcțională2. Referindu-ne la proiecte 
europene în care partenerii români3 au prelucrat idei și modele de peste ocean și / 
sau din proiectele europene la care am colaborat și noi, deja se introduce concep-
tul de literație din studiile privind testele PISA4. 

Pornind de la dezbaterea inițiată mai sus, expunem câteva avantaje vs. limite 
ale testelor PISA, nu neapărat în opinia noastră, ci gândindu-ne la posibile răs-
punsuri pe care le veți putea da:

Avantaje Limite
• focalizează atenția asupra lucrului 

cu textul, care a înlocuit și va înlo-
cui treptat marele gol lăsat de vari-
anta cărților de comentarii;

• stimulează învățarea logică, conști-
entă, activă și (auto)reflexivă, des-
chisă spre nou și creativitate;

• favorizează procesul de dezvoltare a 
structurilor cognitive este condițio-
nat de exercițiul facultății de judeca-
re morală, acesta se realizează prin 
intermediul dilemelor etice; 

• abordarea funcțională și aplicativă 
a elementelor comunicării nu se re-
găsește în portofoliul educațional 
al profesorilor de toate disciplinele, 
așa încât este ceva neobișnuit pen-
tru elevi să primească itemi de ge-
nul transferului formulelor, estimă-
rilor, aproximărilor în „construcția 
de blocuri”, „fermele”, livezile de 
mere, viteze și distante în „plim-
barea cu mașina”, „deplasarea cu 
biciclete”; 

1 http: //en. wikipedia. org/wiki/United_Nations_Literacy_Decade, accesat 13 nov. 2013, h. 13.13
2 http: //www. didactic. ro/materiale-didactice/fisa-de-evaluare-a-literatiei-emergente, 
accesat 14 nov. 2013, h. 15.30 
3 http: //www. slideshare. net/mchelariu/formare-in-literatie, accesat 14 nov. 2013, h. 19, 30
4 Sursa principală pentru informațiile generale privind testele PISA – Programme for 
International Students Assesment / Programul pentru evaluarea internațională a elevilor – 
este site-ul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică OECD: www. oecd. 
org („Relevance to lifelong learning, which goes beyond assessing students’ competencies 
în school subjects by asking them to report on their motivation to learn, their beliefs about 
themselves and their learning strategies.”)
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Avantaje Limite
• distribuția pe stadii a elevilor clasei, 

care niciodată nu este omogenă, așa 
încât cei aflați la un nivel inferior își 
acomodează raționamentele integrând 
argumente formulate de cei avansați, 
încât să evolueze;

• trăirea disonanței cognitive, rezolva-
rea conștientă a dilemei prin obser-
varea și cântărirea mai multor alter-
native și alegerea responsabilă a celei 
mai bune soluții pentru situația dată, 
acceptarea și discutarea punctului de 
vedere al celuilalt;

• sporește motivația pentru învățare 
prin nivelul practic, de transfer în 
activitățile cotidiene pe care itemii 
le conțin;

• (Re)lecturile plurale ca exerciții ale 
competenței de (re)lectură sunt im-
plicate în cele 6 niveluri sau stadii 
ale competenței de lectură a texte-
lor nonliterare și / sau literare pe 
care testele PISA le verifică: nece-
sită metoda activă și implicarea su-
biectului; procesul de învățare este 
dirijat prin chiar ideile celui care 
participă în mod direct. 

• lectura și interpretarea graficelor, a 
tabelelor și / sau a diagramelor nu 
este obișnuință necesară decât pen-
tru specialiști, cercetători etc.

• școlile participante din fiecare țară 
sunt alese la întâmplare;

• testele sunt rezolvate de elevi care, 
în momentul aplicării acestora, au 
vârsta cuprinsă între 15 ai și 3 luni 
și 16 ani și 2 luni, prea mică pentru 
dificultatea sarcinilor;

• producțiile elevilor sunt notate de 
către un grup de corectori care folo-
sesc un ghid dezvoltat de către con-
tractorii internaționali, nu de către 
cei din România;

• abilitatea de a aplica abilități și cu-
noștințe în zone ale unor materii – 
cheie, capacitatea elevilor efectivă 
de a examina, interpreta și rezolva 
probleme nu este stimulată și pro-
movată de MEN; 

• motivația slabă pentru învățare a 
elevilor, salariile foarte mici ale 
profesorilor;

• nu există în sistemul românesc de 
evaluare modele de probe transdis-
ciplinare care să preceadă această 
testare PISA.

Desigur, s-ar putea spune că există și alte interese, chiar economice în aceste 
„clasificări”, că nu sunt relevante nici măcar pentru compararea saltului sau a re-
gresului fiecărei țări participante întrucât tot la 3 ani se schimbă competența cen-
trală măsurată, în 2006 fiind Lectura, în 2009 Științele vieții și ale sănătății iar în 
2012 matematica. Sunt limite pertinente, însă, în opinia noastră, cu toate limitele, 
testele PISA sunt foarte importante pentru conștientizarea limitelor nu numai ale 
sistemelor de educație, ci și pentru profilul elevilor zilelor noastre. Din moment 
ce elevii reclamă nevoia unui caracter mult mai practica al orelor la care asistă, 
considerăm că temii din testele PISA care au un caracter mult mai aplicat decât 
cele pe care elevii români sunt obișnuiți să le rezolve, în plus, ar face orele mai in-
teresante și le-ar solicita implicarea tuturor resurselor intelectuale, neputând găsi 
răspunsuri prefabricate. Verificând abilitatea elevului de a manipula textul, de a 
identifica informațiile importante pe care le cuprinde, de a găsi în text argumente 
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sau explicații pentru anumite idei, pătrunzând în interiorul acestuia și fiind obligat 
să înțeleagă și să utilizeze informația în loc să rămână la suprafața lui și să mane-
vreze doar forma cuvintelor, uneori, chiar separat de înțelesul acestora, elevul va 
conștientiza nu numai limitele sistemului educațional, ci mai ales propriile limite.

Noua Lege a Educației Naționale, respectiv Legea 1/2011 completată și mo-
dificată în 2013, impune două evaluări pe parcursul celor 5 ani de gimnaziu. Art. 
174 prevede că, la sfârșitul clasei a VI-a, elevii să fie evaluați prin două probe 
transdisciplinare, una la limbă și comunicare, cealaltă la matematică și științe. 
Prima va consta într-o probă comună din limba română, limba modernă și limba 
maternă, pentru elevii din clasele cu predare în limba minorităților. La sfârșitul 
clasei a VIII-a, evaluarea națională separă proba de limba și literatura română de 
celelalte 4, respectiv 5 probe. De fiecare dată, rezultatele vor fi trecute în porto-
foliul internațional, instrument propus de noua lege.

2.1. Proba transdisciplinară
Competențele de înțelegere ale unui discurs și de comunicare într-o limbă nu 

țin exclusiv de specificitatea unui vocabular sau de un sistem gramatical anume. 
Prin urmare, odată asumate într-o limbă vor fi ușor transferabile în altă limbă, 
vor fi ușor transferabile în altă limbă. În prima probă de evaluare națională de 
până acum, elevii vorbitori nativi de limbă română aveau avantajul, față de cei 
minoritari, de a-și fi format pre-competențele de comunicare acasă, într-un cadru 
non-instituțional. Proba din prima parte a ciclului gimnazial le oferă acum ce-
lor cu o altă limbă maternă decât româna același avantaj. E de așteptat ca autorii 
noilor programe și auxiliare să înțeleagă necesitatea sincronizării competențelor 
specifice și a celor de conținut cu unele similare, de la alte discipline. La rândul 
lor, profesorii le pot facilita elevilor transferul de abilități specifice.

2.2. Portofoliul educațional
„Portofoliul educațional cuprinde totalitatea diplomelor, a certificatelor sau a 

altor înscrisuri obținute în urma evaluării competențelor dobândite sau a partici-
pării la activități de învățare, în diferite contexte precum și produse sau rezultate 
ale acestor activități, în contexte de învățare formale, non-formale și informale” 
(legea 1/2011, art. 73). 

Dincolo de cursa artificială pentru diplome, portofoliul include produse ale 
elevilor care depășesc evaluarea punctuală și imaginează asimilarea de compe-
tențe așa cum se petrece în mod real, adică printr-un proces de lungă durată. Noua 
lege precizează chiar că produsele elevilor vor reflecta progresul din clasa pregă-
titoare până în ultima clasă de gimnaziu, a IX-a. Diversitatea produselor – texte 
expozitive, reflexive, argumentative, imaginative, narațiunea personală, jurnalul, 
e-mailul – are rolul de a-l face pe elev conștient de specificitatea competenței în 
discuție: producerea de text la Limba și literatura română nu este un demers auto-
nom și izolat, ci reflectă nevoile cotidiene, pregătește o abilitate strict pragmatică.
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Rolul major al portofoliului este, cum se vede, conștientizarea procesualității 
scrisului și perceperea abordării funcționale și aplicative a elementelor de con-
strucție a comunicării. Noțiunile de gramatică sau aspectele de teorie a textului nu 
vor mai fi percepute în sine, suspendate într-o retorică a gratuitului, ci elemente 
necesare ale unui puzzle util în comunicarea cotidiană.

2.3. Testele PISA în Romania1

Am considerat oportună prezentarea acestui tip de test aici, deoarece suntem 
preocupați de modul de evaluare în cadrul acestui sistem, un mod de evaluare ce 
presupune tipuri de exerciții a căror prezență în cadrul procesului de predare-în-
vățare este cât se poate de necesară.

România a participat la evaluarea PISA mai întâi în 2006, apoi în 2009 și în 
2012. La evaluarea din 2009, au luat parte 4776 de elevi în vârstă de 15 ani, din 
159 de instituții de învățământ din România, iar subiectele au vizat, la secțiunea 
destinată lecturii (o secțiune principală, în raport cu celelalte două, în anul 2009), 
abilitatea elevilor de a rezolva un număr de itemi privitori la texte elaborate în 
limba maternă. Din păcate, la fel ca în anul 2006, România s-a clasat spre fina-
lul listei țărilor participante (locul 49 din 65, în vreme ce în 2006, fuseserăm pe 
locul 47din 57 de țări participante), scorul mediu statistic la lectură fiind, pentru 
România, 424, în timp ce media țărilor participante a fost 493. Scorul mediu PISA 
2012 la Matematică plasează România pe locul 45 din 65 de state și economii. 
Scorul României este de 445 (cu 4.9 puncte peste scorul de la ultima evaluare) 
față de 494 scorul mediu al țărilor OECD și față de 613 – scorul cel mai bun în-
registrat de Shanghai-China.

1 Dina (coord. ), Procesul de evaluare a RLNM la ciclul gimnazial (P5), Casa Cărții de 
știință, Cluj-Napoca, 2011, pp. 54-57, passim;



49Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

Acest rezultat de definește în termenii Raportului Centrului Național PISA, 
în conformitate, de altfel, cu școala realizată de către administratorii testului la 
nivel internațional astfel: „semnificativ statistic sub media OECD” (celelalte două 
categorii de încadrare sunt: „semnificativ statistic peste media OECD”, respectiv 
„nu diferă semnificativ statistic de media OECD”) (cf. Raportul Centrului Național 
PISA 2010: 79). Iată plasarea mediei generale a rezultatelor elevilor din România, 
prin comparație cu mediile celorlalte țări participante, rezultatele dintre care ne 
interesează cele de la capitolul citire, detaliate pe tipurile de exerciții din test (cf. 
Raportul Centrului Național PISA 2010: 88): 

O observație interesantă, pe care o regăsim în Raportul Centrului Național 
PISA din 2009 (cf. p. 118), se referă la faptul că elevii români au performat mai bine 
itemii privind textele discontinue decât la cei clasici, de alegere multiplă. Oricum 
se precizează faptul că itemii cu alegere multiplă „clasici” constituie mai puțin 
de jumătate din totalul celor administrați. Foarte important este faptul că acești 
itemi clasici nu solicită pur și simplu identificarea informațiilor prezente în text, 
ci contribuie la formularea de judecăți de valoare, exersate de către respondenți în 
momentul analizării referenților și al conectorilor. Majoritatea itemilor cu alegere 
multiplă sunt de tip complex, solicitându-le respondenților efectuarea de operații 
mentale de nivel superior – analiză-sinteză, evaluare și nu simpla reproducere a 
cunoștințelor dobândite anterior.

Este adevărat că de la participarea din 2006 până la cea din 2009 și cea din 
2012, prestația elevilor români s-a îmbunătățit, datorită, probabil, în primul rând, 
„antrenamentului” special care a presupus lucrul pe tipuri de exerciții similare celor 
date spre rezolvare la examinarea PISA propriu-zisă. Cu siguranță, cu mai multă 
muncă, performanțele elevilor noștri se vor îmbunătăți și mai mult la evaluarea din 
2015. Modul în care ar trebui să ne raportăm la această evaluare internațională nu 
este însă doar acela prin care ne străduim să obținem rezultate tot mai bune la tes-
tul PISA. Trebuie să aplicăm, în sistemul de învățământ, un real efect de washback, 
prin care să identificăm punctele din cauza cărora performanțele elevilor în ceea ce 
privește prelucrarea textelor, dar și aplicarea cunoștințelor de matematică și științe, 
sunt scăzute la testele PISA și să le eliminăm. Ar fi un proces cu efecte nu doar asu-
pra prestației la nivel internațional a elevilor români, ci și asupra dezvoltării reale a 
competențelor lor de utilizare a unui text, competențe ce le-ar fi de un real folos în 
situații cotidiene, în cadrul sistemului educațional, dar și la un viitor loc de muncă.

Aceste rezultate au fost obținute în condițiile în care subiectele propuse în 
aceste evaluări nu au depășit nivelul pe care un elev de clasa a VIII-a trebuie să îl 
aibă în ceea ce privește lucrul cu textul, iar textile înseși nu au avut un grad spo-
rit de dificultate. De asemenea, itemii incluși nu au presupus operații cognitive 
extreme de complexe, peste puterile unui elev de această vârstă (pentru exempli-
ficare, vezi exercițiul din Anexa 1).

Departe de a presupune că elevii din România dispun de o inteligență limitată 
în comparație cu cei din țările situate mult „deasupra noastră” în clasamentul PISA, 
trebuie căutate alte explicații pentru rezultatele dezastruoase, care ne plasează pe 
antepenultimul loc între țările europene participante la testare, legate mai degrabă 
de eficiența și nivelul de performanță al întregului sistem de învățământ românesc.
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Tipurile de exerciții care apar în partea de citire a testului PISA sunt (cf. 
Broșura de antrenament 2009, 2012, 2015): 
• alegere multiplă; unele exerciții solicită înțelegerea relațiilor dintre diferite frag-

mente de text;
• alegere duală (încercuirea unui răspuns din 2 posibile din fiecare rând); 
• întrebări cu răspunsuri scurte;
• răspuns la întrebare, plus argumentarea sau justificarea acestuia.

O observație interesantă, pe care o regăsim în Raportul Centrului Național 
PISA din 2009 (cf. p. 118), se referă la faptul că elevii români au performat mai bine 
itemii privind textele discontinue decât la cei clasici, de alegere multiplă. Oricum 
se precizează faptul că itemii cu alegere multiplă „clasici” constituie mai puțin de 
jumătate din totalul celor administrați. Foarte important este faptul că acești itemi 
clasici nu sunt solicită pur și simplu identificarea informațiilor prezente în text ci 
contribuie la formularea de judecăți de valoare, exersate de către respondenți în 
momentul analizării conectorilor și a referenților. Majoritatea itemilor cu alegere 
multiplă sunt de tip complex, solicitându-le respondenților efectuarea de operații 
mentale de nivel superior – analiză-sinteză, evaluare și nu simpla reproducere a 
cunoștințelor dobândite anterior.

3. Modelul comunicativ-funcțional în Evaluarea Națională vs. PISA
Actuala programă și structura acesteia, respectiv modelele de subiecte, sunt 

construite în acord cu modelul funcțional al limbii ca instrument de comunicare. 
Un subiect de examen propune integrarea competențelor de lectură, alcătuire de 
text, lexic, morfologie și sintaxă, pornind de la un fragment literar sau non-lite-
rar la prima vedere. Cu alte cuvinte, o serie de elemente analitice sunt integrate 
într-un proces sintetic.

Modelul comunicativ-funcțional a fost propus în anii ’80, în Europa occiden-
tală, ca o soluție de revigorare a unui cadru educațional rigid și teoretic, e desprins 
de realitățile ce îl întâmpină pe elev în mediul extrașcolar. La noi, a început să 
fie introdus în anul 1998, odată cu schimbarea cadrului general, respectiv cu cea 
de-a doua reformă educativă postrevoluționară. Atunci, manualele alternative au 
fost concepute pentru prima oară pe unități de învățare care integrau literatura, 
limba și comunicarea într-un demers coerent și organic. Evaluarea competențelor 
în cadrul examenelor naționale urmează modelul comunicativ.

Alina Pamfil a inventariat, de altfel, avantajele și dezavantajele modelului 
comunicativ (Pamfil 2006: 13, 31): 

Avantaje Dezavantaje/limite
• Punerea în relație a scrisului și oralu-

lui (de exemplu: argumentația scrisă 
cu cea orală); 

• Reducerea semnificativă a im-
portanței studiului textului li-
terar, așezat alături de textele 
non-literare; 
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• Stabilirea unor corelații între procese 
diferite (de exemplu: între lectură și 
scriere, între exprimarea orală și com-
petențele de redactare etc. ); 

• Structura reticulară a capacităților, 
care face posibil și un alt timp de pro-
gresie, desfășurată acum și în planul 
întregului (al „practicii” lingvistice și 
literare), nu doar în cel al unităților 
(reprezentate de noțiunile fonetică, le-
xic, morfologie etc. sau de categorii-
le epicului, liricului și dramaticului); 

• În felul acesta parcursul didactic țin-
tește atât soliditatea achizițiilor cât și 
operaționalitatea lor. 

• Tratarea frecventă a unei disci-
pline ca limba și literatura româ-
nă drept câmp de antrenament al 
abilităților de comunicare, când, 
de fapt, aceasta ar trebui să in-
tersecteze zonele atitudinilor și 
valorilor.

• Indiferent însă de aderența sau ne-
aderența la model, trebuie să fim 
conștienți că el constituie nu nu-
mai cadrul evaluării de sfârșit de 
ciclu, ci chiar contextul procesului 
de predare-învățare pe parcursul 
gimnaziului. 

Aplicație: Lucrați în perechi/ grupuri! Discutați avantajele și dezavantaje-
le modelului propus de MEN/Consiliul Național de Evaluare pentru Evaluarea 
Națională în raport cu testele PISA. Sugerăm în mai jos un posibil scenariu didac-
tic care poate fi corelat cu câțiva itemi de evaluare națională, respectiv posibile 
abordări de itemi PISA.

Disciplina: Limba română / Unitatea de învățare: Schița / povestirea / clasa 
a VI-a – a VII-a

1. Citiți cu atenție fragmentele de mai jos. Subliniați apoi cu-
vintele care au legătură cu prezentarea unor particularități 
ale locurilor – descrierea unor tablouri din natură:

Fram în lumea ghețurilor Fram în lumea oamenilor. La circ
Singurătatea deșerturilor albe 
era apărată de ger și de viscole, 
de noaptea prelungită o jumătate 
de an, de oceanul adânc și verde. 
Nemărginirea oceanului se încleșta 
în lunile lungi de noapte într-un 
podiș înghețat de ghețuri: mii și mii 
de kilometri acoperiți de ninsoare. 
Totul încremenea mut, neclintit, 
pustiu și alb.”

„– Atunci de ce mai râdeți de pomană? 
Sunteți niște neputincioși. .. Aci să văd, 
nu acolo sus! 
Văzând directorul circului că Fram nu 
mai vrea să distreze oamenii l-a trimis 
cu un vapor înapoi în lumea de ghețuri 
/…/
Pentru tine începe de mâine altă viață, 
n-are să fie prea ușoară pentru că te-ai 
dezvățat de dânsa.”

2. Ce fel de text este cel din stânga? Motivați aducând cel puțin 
2 argumente.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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3. Ce fel de text este cel din dreapta? Motivați aducând cel pu-
țin 2 argumente.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
Citiți și fragmentele din Anexa 1b din textul Fram, ursul polar, după Cezar 

Petrescu. Apoi completați schematizarea – câmpul semantic de mai jos, rândul 
I-fragmentul din stânga, rândul II – fragmentul din dreapta.

Motivarea atmosferei
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Rolul acesteia în construirea unei semnificații, în transmiterea unui mesaj,
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Concluzia
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

4. Selectați de mai jos tabelul potrivit pentru a descrie structura 
fragmentului Fram în lumea ghețurilor și cel potrivit pentru 
Fram la circ. Motivați alegerea. Completați apoi câmpul le-
xical în serie cu exemple din texte.

a.
ACTORI ACȚIUNI OBIECTE LOCURI

b.
ACTORI ACȚIUNI MODALITĂȚI CONSECINȚE

5. Pe baza tuturor fragmentelor citite, completați tabelul de mai 
jos cu 2-3-4-caracteristici:

DESCRIEREA
TABLOU DIN 

NATURĂ
PORTRET_ CARACTERIZARE DE 

PERSONAJ

static dinamic Trăsături 
fizice-exterioare

Trăsături morale 
– interioare

6. Analizați trăsăturile și comportamentul ursului în cele două 
medii diferite: la Polul Nord (grupa I) și În lumea oamenilor 
– La circ (grupa II). Discutați în perechi observațiile. Scrieți 
mai jos o concluzie de 5 – 7 rânduri.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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7. Vă amintiți că am citit și două fragmente din Dumbrava mi-
nunată, de Mihail Sadoveanu. Recitiți-le și răspundeți cerin-
țelor de mai jos:

Mama vitregă – Mia 
Vasilian Lizuca și Patrocle

La mine, dragă madam 
Neicu și dragă cucoană 
Emilie, năcazurile sunt cu 
totul de altă natură. Prea 
mult n-am a mă plânge, dar 
totuși, trebuie să știți că, la 
marginea târgului acestuia 
nenorocit, trăiesc niște 
bătrâni ridicoli, părinții 
„predecesoarei” mele. Nu 
trecea o zi și cereau lui Jorj 
să le trimeată copila, că 
vor numaidecât să vadă pe 
Lizuca lor, că fără Lizuca 
lor nu pot trăi! 

M-au bătut și ieri, oftă Lizuca; m-au bătut și 
azi; mă bat în fiecare zi. ..
Patrocle o înțelese ca totdeauna. După ce-i 
curăți mâna se întoarse pe labele dinapoi, 
se înălță, se sprijini ușor de pieptul fetiței 
și o mângâie, ștergându-i de pe obraz urma 
lacrimilor sărate.
Patrocle, îi zise Lizuca; tata nu mai vine de la 
București și pe bunici nu i-am văzut de multă 
vreme. Nici nu ne lasă să ne mai ducem pe-
acolo de când a murit mama, noi petrecem tare 
rău. De când a murit mama, noi petrecem tare 
rău.
Patrocle scheună ușor ș-o privi cu ochii lui 
frumoși, cercuiți cu aur.
Într-adevăr, răspunse el, petrecem foarte rău. 

7.1. Ce relație există între cele două fragmente de text? Motivează 
în 2 rânduri. Alege din portofoliu modelul de organizare a 
textului care îi corespunde și transformă informația într-o 
schematizare.

a.  problemă – soluție;
b.  cauză-efect;
c.  (sub)secvențialitate.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

7.2. Ce asemănări constatați între Fram și Lizuca? Dar deose-
biri? Dar între aceste personaje literare și voi?? Includeți-le 
în diagrama Venn de mai jos:

Fram, Lizuca și eu suntem ………………………………………………..............
pentru că………………………………………………………….....……………
Fram și Lizuca sunt. ...................................................................................................
deoarece………………………………………………………….....……………
Fram și eu………………………………………………………….....………
întrucât………………………………………………………….....……………
Lizuca și eu. ...............................................fiindcă……………………………......

Copiii ar căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate ar putea fi ca
.......................................................................................................................................................
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8. Construiți un mesaj coerent și expresiv de 15-20 de rânduri 
prin care să vă exprimați opinia cu privire la aceste asemă-
nări și diferențe dintre comportamentul ursului/ al altor per-
sonaje literare și al oamenilor în două medii diferite – opuse 
– nepotrivite folosindu-vă și de alte lecturi și de experiența 
personală

Testare finală – Limba și literatura română,  
CLASA a VIII – a

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I (48 de puncte)
Citește cu atenție textul următor:

Un lup era flămând de atâta vreme, încât începuse să invidieze bunăstarea câinelui.
Dacă vii cu mine la fermă, îi spuse câinele, vei avea de mâncare din belșug pentru 
tot restul zilelor, atâta doar că trebuie să-i dai ascultare stăpânului.
Dar când lupul văzu rănile de pe gâtul câinelui, făcute de zgardă, își veni în fire 
și spuse:
Mă întorc în pădure, să îndur foamea în libertate! (Lupul și câinele)

Morala acestei fabule: ‘Libertatea nu are preț.”
A. (18 puncte)
Redactează o compunere de 10 – 15 rânduri în care să-ți exprimi opinia pri-

vind mesajul pe care îl transmite morala fabulei (Lupul și câinele). 
În compunerea ta, trebuie:

 - să dezvolți / prezinți cu propriile cuvinte mesajul fabulei date, folosindu-te 
de citate din text și alte texte citite 5 puncte; – să ilustrezi opinia ta despre 
cele două personaje, cu exemple adecvate, selectate din text sau alte texte 
citite – 5 puncte; – să faci comparații între animale și copii, animale și oa-
meni în general, pe baza experienței tale de lectură și de viață – 5 puncte; să 
utilizezi un conținut adecvat tipului de text și cerinței formulate, respectând 
limita minimă de spațiu – 3 puncte.
Sugestie:
În opinia mea / După părerea mea / Consider că mesajul pe care îl transmite 

morala fabulei Lupul și câinele (nu) mă reprezintă / (nu) sunt de acord cu el. Și 
eu cred că libertatea nu are preț, însă nu cred că am înțeles la fel ca și lupul ideea 
de libertate. Pentru a-mi argumenta ideea, în sensul acesta, mai degrabă mă simt 
mai legat de câinele din această fabulă, care chiar dacă îi dă ascultare stăpânu-
lui său, fiindu-i fidel și recunoscător pentru grija pe care i-o poartă, asigurându-i 
adăpost și hrană la ferma sa pe care, probabil, o păzește, nu cred că este închis.

La fel facem sau ar trebui să facem și noi același lucru / să avem aceeași ati-
tudine recunoscătoare față de părinții noștri sau cei care ne cresc. Desigur, vor fi 
fiind și copii / oameni care consideră că lupul are dreptate, dar libertatea nu ține 
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numai de un spațiu mai mult sau mai puțin îngrădit, pădurea fiind desigur mai 
vastă, mai întinsă. Tot atât de adevărat este și că e mai plină de pericole la tot 
pasul, ceea ce implică o viață agitată și zbatere pentru a te păzi de ele în sălbă-
ticie / pădure, sau departe, în țări străine, în singurătate.

Pentru mine libertatea nu merită prețul siguranței și al liniștii mediului în 
care stau, al atașamentului și al dragostei celor apropiați, fiind mult mai im-
portant să mă simt liniștit, îngrijit, protejat într-un mediu domestic, decât să mă 
aventurez în necunoscut ca „vitejii”, oamenii / cei asemenea lupului. (un tabel-ane-
xă cu Raporturi semantice și conectori aferenți pe care elevul / dascălul îl au în 
Portofoliul didactic le-ar fi materiale de sprijin în clasele a V-a – a IX-a).

SUBIECTUL al II – lea (30 puncte). Citește cu atenție textul următor:
Primăvara este unul din cele patru anotimpuri ale zonei temperate, care mar-

chează tranziția de la iarnă spre vară. Din punct de vedere astronomic, marcarea 
începutului primăverii este, de cele mai multe ori, legată de echivalența dintre 
durata temporală a zilei și a nopții, timp al anului numit echinox în astronomie. 
Astfel, în emisfera nordică, echinoxul de primăvară este datat astronomic în jur 
de 21 martie al fiecărui an, în timp ce în emisfera sudică, același echinox este în 
jurul datei de 23 septembrie. Simultan cu existența unui echinox într-una din cele 
două emisfere ale Terrei, echinoxul „opus” marchează cealaltă emisferă. Similar, 
terminarea primăverii și începutul verii astronomice sunt considerate a fi în jurul 
datei când ziua devine maximă, iar noaptea minimă, timp al anului numit solstițiu 
de vară. Astfel, în emisfera nordică, solstițiul de vară este datat în jurul datei de 
21 iunie, respectiv în emisfera sudică, același solstițiu este plasat temporal în ju-
rul datei de 21 decembrie. Similar cu „antinomia” echinoxurilor de la începutul 
primăverii, simultan cu existența unui solstițiu într-una din cele două emisfere 
ale Terrei, solstițiul „opus” marchează cealaltă emisferă.

(www. google. ro. wikipedia. org/wiki/Primăvara) 
B. (12 puncte)
Redactează o compunere descriptivă, de 15 – 20 de rânduri, pornind de la 

informațiile din textul dat, în care să descrii un peisaj de sfârșit de iarnă și înce-
put de primăvară.

În compunerea ta, trebuie:
 - să prezinți, pe scurt peisajul pe care tu îl contempli ca martor – 4 puncte; să-ți 

exprimi opinia despre frumusețea unui peisaj primăvăratic și despre trăirile 
tale-3 puncte; să ai un conținut adecvat tipului de text și cerinței formulate-3 
puncte; – să respecți limita minimă de spațiu indicată – 2 puncte.

Renaștere / Înviere / O nouă viață
Era aproape de sfârșitul lunii martie, undeva după echinoxul de primăvară, 

când puterea soarelui a crescut și razele sale calde topeau covorul întins de nea. 
Dintr-o dată, simțindu-i adierea și lumina pe fața mea brăzdată ușor de vântul 
aspru al unei ierni destul de dușmănoase ce se lăsa cu greu dusă, parcă m-am tre-
zit dintr-un somn adânc. Am văzut atunci că prin locurile unde zăpada a pierdut 
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lupta cu soarele, firișoare plăpânde de ghiocei și viorele își scoteau capetele firave 
din pământ, anunțându-și renașterea / o nouă viață.

Am început atunci să privesc mai atent în jurul meu și să mă bucur că întune-
ricul nu mai dădea așa de repede peste noi, mai ales că dintotdeauna mă știu fugind 
de singurătatea și mohoreala acelui moment al zilei, seara, amurgul când ziua se 
îngână cu noaptea. Parcă mai din plin mă bucuram de zorii zilei, de soare, de ziua 
care nu mai trecea așa de repede și de lumina pe care o simțeam revărsându-se 
nu numai peste mine și în sufletul meu, ci peste lumea/ natura / firea întreagă.

Desigur, fiecare anotimp își are locul și rostul lui în lume, așa este firea să 
vină unul după celălalt, ca vârstele omului, dar sentimentul acesta de renaștere, 
de început de lume și de viață este de neasemuit și mă duce cu gândul mereu la 
a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru noul început.

Construiește un grafic în care să prezinți alternanțele de temperatură prin 
trecerea de la de la toamnă la iarnă, de la iarnă la primăvară, respectiv de la vară 
spre toamnă.

SUBIECTUL III (propunere): (Re)lectura unui tabel /grafic / diagramă 
privind alternanța temperaturii prin trecerea de la vară la toamnă, de la toamnă 
la iarnă și de la iarnă la primăvară. Să își argumenteze ideea dacă mai avem 4 
sau 2 anotimpuri etc.

În loc de concluzii: întrebarea deschisă:
CE CREDEȚI CĂ S-AR PUTEA FACE CA ELEVII ROMÂNI SĂ 

OBȚINĂ REZULTATE SATISFĂCĂTOARE LA TESTĂRILE TIP PISA? 
Pentru aceasta vă propun să aplicați și să comparați (voi realiza și eu această 

analiză comparativă pentru prezentarea în plen): 
1. partea a doua de la modelul de subiect pentru testarea de la clasa a VIII-a 

(dacă l-ați aplicat deja, cred că puteți să schimbați textul, lăsând itemii, care 
oricum sunt aceiași de foarte mult timp)

2. partea a doua a subiectului propus pentru simularea națională din 18.02.2014
3. și un subiect propus în broșura de antrenament pentru testarea PISA 2012-2015.

Problemele cred că se pretează bine pentru o analiză tip SWOT cu puncte 
tari, puncte slabe, pericole și oportunități pentru fiecare
a.  Analiza sarcinilor. Cred că aici s-ar impune o comparație dintre modelul de 

subiect/sarcini și subiectul dat pentru simulare: Care sunt problemele iden-
tice? Care sunt diferențele? Cu ce urmări pentru activitatea dvs. ? Cu ce ur-
mări pentru activitatea elevilor? Tot aici ar fi interesantă o comparație între 
subiectul II de la noi și testul PISA. Mă refer în primul rând la întrebările 
privitoare la testul nonliterar și la producerea de test. Ce tipuri de sarcini se 
dau? Ce niveluri ale gândirii solicită? Cât se poate verifica nivelul de înțele-
gere a elevului și cât se pretează la învățarea mecanică? 

b.  Analiza baremului poate fi făcută urmărind aceleași repere.
c.  Analiza rezultatelor. Ce dovedesc acestea? De câte ori ați găsit aceleași formule 

de început, de mijloc și de sfârșit? De data asta mă refer și la compunerea de 
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la subiectul 1 și la întrebarea 5 prin care sunt solicitați să dovedească înțele-
gerea textului literar.

d.  Soluții Care este poziția dvs. ? Credeți că modelele/simulările sunt în folosul 
dezvoltării elevului? Dar în folosul aplicării programei? S-ar putea găsi alte 
soluții? Care ar fi acestea? 
Prin urmare, din moment ce nu li se pot cere elevilor rezultate bune la exa-

menele naționale vs. PISA, dacă nu au parcurs sistematic experiențe de învățare 
similare, care să pregătească reușita la aceste examene, așa cum se petrec lucrurile 
în România, este nevoie de o inovare în sistemul național de învățământ, cu miza 
pe creativitate și rezolvare de probleme. Pentru asta se impun:
• (re)lectura și completarea/ crearea de tabele, grafice, diagrame etc. ; 
• orientarea metacunoștințelor de limbă spre valoarea funcțională a cuvintelor, 

la toate disciplinele;
• toți profesorii trebuie să devină buni profesori de literație, prin (re)lectura atentă, 

comprehensivă a fragmentelor de texte nonliterare, a instrucțiunilor de utilizare 
a unor aparate, medicamente, rețete etc. ; 

• deplasarea de pe fragment și lexem spre discurs; apropierea de text în manieră 
cognitivă, dinspre valoarea afectivă înspre cea funcțională;

• sarcini de lucru care mai practice la științe 
• să vină în întâmpinarea rezolvării creative de probleme specifice itemilor PISA. 

Cu deosebire pentru (re)lectura textelor literare, dar și a celor nonliterare 
(textul literar Darul, ca și textele nonliterare de genul Jurnalul lui Semmelweis, 
opiniile celor două „eleve” despre graffiti, despre ozon și / sau despre clonare, 
prezente în broșurile de antrenament 2012 / 2015 voi propune strategii pe care le 
voi supune atenției dvs. în plenul conferinței.

În concluzie, este adevărat că de la participarea din 2006 până la cea din 2009, 
prestația elevilor români s-a îmbunătățit, datorită, probabil, în primul rând, „an-
trenamentului” special care a presupus lucrul pe tipuri de exerciții similare celor 
date spre rezolvare la examinarea PISA propriu-zisă. Cu siguranță, cu mai multă 
muncă, performanțele elevilor noștri se vor îmbunătăți și mai mult la evaluarea 
din 2015. Modul în care ar trebui să ne raportăm la această evaluare internațio-
nală nu este însă doar acela prin care ne străduim să obținem rezultate tot mai 
bune la testul PISA. Trebuie să aplicăm, în sistemul de învățământ, un real efect 
de washback, prin care să identificăm punctele din cauza cărora performanțele 
elevilor în ceea ce privește prelucrarea textelor, dar și aplicarea cunoștințelor de 
matematică și științe, sunt scăzute la testele PISA și să le eliminăm (un model 
demn de urmat în acest sens este Polonia, care a obținut rezultate foarte bune de 
la o testare la alta). 

Ar fi un proces cu efecte nu doar asupra prestației la nivel internațional a ele-
vilor români, ci și asupra dezvoltării reale a competențelor lor de utilizare a unui 
text literar / nonliterar (punerea în funcțiune a unor aparate, rețete de medicamente, 
concentrații de substanțe în diferite produse, proporții și estimări pentru proiecte 
de case, afaceri etc. ,) , competențe ce le-ar fi de un real folos în situații cotidiene, 
în cadrul sistemului educațional, dar și la un viitor loc de muncă.
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REZUMAT/ ABSTRACT

At the end of compulsory schooling, a quarter of European adolescents do 
not meet the minimal standards în reading literacy required for life-long learning 
and a satisfactory private and professional life (cf. PISA-surveys) despite many 
of us have spent a significant amount of our professional lives helping teachers 
help adolescents read more and read better. We have learned a great deal both 
as teachers and as teacher educators spending time în real classrooms with real 
students. Literacy is key to success în school and throughout life and our point of 
view is constructed în this profession on the true that „all teachers are teachers 
of reading”. We challenged that assumption în all our previous studies, but now, 
having altered our thinking to accept that reading, writing, speaking, listening 



59Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

and viewing are all ways that humans learn. As such, every teacher needs to use 
instructional routines and strategies that allow students to engange în all of these 
literacy processes. The definition and the components of literacy competence în 
this study have been taken from the classrooms we have been privileged to be a 
part of. Although this change might seem minor or simply semantic, it represents 
a conceptual shift from „teaching reading” to using the vast knowledge base 
about literacy developed în USA and Canada priority, but now în Europe to. Key 
words: literacy processes, PISA tests, structure of competence, teaching reading, 
learning, teaching to teach
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DESPRE VALOAREA MUNCII ÎN 
DOCTRINA SOCIALĂ CATOLICĂ

Doctorand Ștefan Grosu, Școala Doctorală de 
Filosofie, Universitatea din București

I. Munca în accepție biblică

Munca reprezintă porunca de la Dumnezeu1 și constituie o legea fundamentală 
pentru omul care este o creatură divină: astfel, după crearea omului și întocmi-
rea grădinii raiului, Geneza precizează cum omul a fost pus în acea grădina spre 
a o lucra: „Și a luat Domnul Dumnezeu pe Adam și l-a pus în gradina Edenului 
ca s-o lucreze și s-o păzească” (Geneză II, 15). Munca, în accepție biblică, se ca-
racterizează prin evlavie și reprezintă o datorie față de Dumnezeu. A nu munci 
înseamnă a nu asculta pe Dumnezeu și a păcătui față de Dumnezeu deoarece 
omul, prin muncă, își împlinește menirea în lume: „șase zile să lucrezi și să faci 
toate lucrurile tale” (Exod II, 9). Munca omului se află în legătură cu activitatea 
creatoare a lui Dumnezeu: „că în șase zile a făcut Dumnezeu cerul și pământul” 
(Exod VI, 11). În aceste condiții, rodul muncii constituie devine o binecuvânta-
re de la Dumnezeu pentru că lucrul „mâinilor omului se răsfrânge asupra lui” 
(Proverbe XII, 4).

Isus Cristos nu a pronunțat în mod explicit cuvinte despre muncă, dar a sub-
liniat prin parabolele Sale că acordă muncii o înaltă prețuire reiterând, astfel, con-
cepția veterotestamentară despre valorizarea muncii umane. Anii în care a pro-
povăduit doctrina creștină au fost foarte solicitanți, iar în acest sens, Isus Cristos 
a spus „Eu trebuie sa lucrez” (Ioan V, 17) pentru că și Dumnezeu Tatăl muncește 
și atunci trebuie să urmeze pilda Tatălui (ibidem).

Dintre Apostoli, cel care s-a ocupat în mod direct cu problema muncii este 
Apostolul Paul, care a dat sentințe clare despre necesitatea omului de a munci: 
astfel în prima sa călătorie la Tesalonic, care a durat doar câteva săptămâni, aces-
ta le-a vorbit tesalonicenilor despre datoria muncii: „să faceți fiecare ce are de 
făcut și să lucrați cu mâinile voastre, precum v-am dat porunca” (I Tesalonicieni 
IV, 11). Oamenii care obișnuiesc să disprețuiască munca, află, în acest mod, că 

1 A se vedea Ștefan Grosu,”About Work în the Social Doctrine of The Catholic Church”, 
în Annals of Stefan cel Mare în University of Suceava, PHILOSOPHY, SOCIAL AND 
HUMAN DISCIPLINES SERIES, 2008, pp. 55 – 60 și Ștefan Grosu„, Munca începe cu 
Dumnezeu”, în Ana-Maria Gajdo, Ștefan Grosu, Adriana Macsut, Daniela Stănciulescu, 
Ioan Lesenciuc, Virtual Philo-café 2013, Editura Rovimed, Bacău, 2014, pp. 232 – 233.
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există o fundamentare religioasă a muncii. Apostolul Paul avea chiar și o mese-
rie cu care-și câștiga pâinea: era împletitor de corturi (Fapte XVIII, 3). Pentru 
Sfântul Paul munca manuală și activitatea, spirituală nu sunt contradictorii, ci se 
află într-o legătură binecuvântată (I Tesalonicieni II, 10). Mergând pe linia dată 
de „cuvintele Scripturii. . rezultă că munca este o datorie inevitabilă, dar și o mare 
cinste pentru om” 1

II. Valoarea muncii în Rerum Novarum 

Valoarea muncii este prezentată Rerum Novarum2, scrisă de Leo XIII și 
editată pe 15 Mai, 1891, are ca leitmotiv „Drepturile și datoriile capitalului și 
muncii”3 și ca sub-titlu „Despre condiția muncii”4. Leon al XIII-lea a elaborat 
Enciclica Rerum Novarum într-un timp când omenirea se confrunta schimbări-
le revoluționare din domeniul tehnologiei, societății și politicii. Era timpul unei 
revoluții industriale, dar și timpul apariției mișcărilor naționaliste și socialiste 
și se configura umanismului ateu. Enciclica prezintă punctul de vedere creștin 
cu privire la dramele adevărate ale muncitorilor, aflate de fapt în contradicție cu 
ideile marxiste: spre deosebire de om unde munca este ridicată la nivel de valoa-
re supremă, în creștinism omul este văzut la valoare supremă, fiind creat după 
chipul și asemănarea lui Dumnezeu.

Așa cum s-a arătat anterior în creștinism omul este de la început chemat să 
muncească. Astfel se distinge de celelalte creaturi. Munca fundamentează trăsă-
turile interioare ale fiecărei om și reflectă natură sa reală, dar numai în concepția 
creștină omul care muncește este considerat o persoană. În abordarea necreștină, 
de exemplu în marxism, muncitorul este transformat într-o unealtă ajungând să 
își piardă rostului creștin al muncii și implicit demnitatea. În acest sens, Enciclica 
arată că nu poate fi lipsit muncitorul de drepturile sale fundamentale:

• dreptul la proprietate,

1 Dumitru Stăniloaie„, Învățătura creștină despre muncă”, în crestinortodox. ro, 8 mai 
2012.

„E o datorie către Dumnezeu, către sine și către semeni. În același timp, ea îmbracă 
pe om în cea mai înaltă demnitate. Căci însuși Dumnezeu lucrează. Omul care muncește 
imită pe Dumnezeu, continuând creația, întrucât scoate din natura bunurile puse de 
Dumnezeu în ea în stare virtuală, și participând la activitatea proniatoare a lui Dumnezeu, 
întrucât contribuie la întreținerea vieții sale și la întreținerea semenilor săi.”
2 A se vedea Ștefan Grosu„, Valoarea muncii în Rerum Novarum”, în Leria Ileana Boroș, 
Ștefan Grosu, Marius Costel Eși, Adriana Mihaela Macsut, Ana Moisoiu Atodiresei, 
Narcisa Loredana Posteucă, Ionuț Adrian Rădulescu, Corneliu Robert Sîrghea, Daniel 
Terec-Vlad, Loredana Terec-Vlad și Dana Stănciulescu, Aspecte ale eticii aplicate în 
limitele cunoașterii, coordonatori: Leria Ileana Boroș, Ștefan Grosu, Adriana Mihaela 
Macsut, Prefață de Principele Radu al României și Prof. Univ. Dr. Sorin Tudor Maxim, 
Editura Rovimed, Bacău, 2013, pp. 123 – 124.
3 „Rerum Novarum”, în vatican. va, 20.12.2010.
4 Ibidem. 
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• dreptul de a forma asociații profesionale,
• dreptul la libertate civilă și religioasă. 1

Se mai precizează în Enciclică faptul că Biserica Catolică susține sindicatele 
libere întrucât dreptul de asociere reprezintă un drept natural care este anterior 
formării societății politice. 2 

În anul 1891, la fel ca și acum, se contura capitalismul sălbatic prin care une-
le persoane se îmbogățeau în mod excesiv, iar altele deveneau din ce în ce mai 
sărace. Enciclica arată că statul nu se poate limita doar la favorizarea cetățenilor 
bogați, neglijând cetățenii săraci care constituie în mod clar majoritatea membrilor 
societății. Statul are datoria îi apere pe cei săraci și lipsiți de apărare deoarece cei 
bogați au destule căi de a se proteja și nu au neapărat nevoie de ajutorul statului: 
„Astfel, ar fi just, ca interesele clasei muncitoare să fie apărate de. .. administra-
ție, pentru ca aceia care contribuie cel mai mult la dezvoltarea economică să se 
bucure de beneficiile pe care le creează.” 3

Enciclica papală nu este nicidecum un manifest care pledează pentru divi-
zarea societății în două clase antagonice, ci constituie o recunoaștere a existenței 
a două grupuri umane care în mod logic pornesc la naștere de pe aceeași line de 
start. Este important să se înțeleagă că aceste două clase sociale trebuie să se afle 
în armonie, să coexiste într-o societate unită și nu una divizată pentru că numai 
astfel societatea umană poate să se manifeste în pace. Luptă de clasă marxistă 
nu rezolvă contradicțiile dintre bogați și săraci, ci le accentuează, încercând să 
creeze o nouă societate, după o rețetă a unei viziune utopic-atee. 4 Luptă de clasă 
marxistă determină ură de clasă și duce la o stare conflictuală. 5

Papa Leon al XIII-lea nu uită să arate că muncitorii au dreptul la un salariu 
care să fie în concordanță cu munca depusă și să fie suficient pentru a-i permite 
să își întrețină propria familie. 6 Se mai menționează ca drepturi:

• repausul duminical;
• libertatea religioasă. 7

Revoluția industrială conturată de această enciclică este prezentă și în zile-
le de astăzi. De atunci până astăzi diferențele dintre săraci și bogați au devenit 
mai acute. În anul 2004 apare Compendiul de Doctrină Socială a Bisericii (tra-
dus în românește în 2007) unde se arată că lumea, modificată în mod radical 
prin cuceririle tehnologice moderne, cunoaște nivele extraordinare de calitate 

1 Ibidem. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem.
„Munca exercitată de clasa muncitoare, exercițiul vocațiilor, și capacitatea de a exersa 
diverse meserii de la cultivarea pământului până la practicarea comerțului, este 
indispensabilă. Cooperarea lor este atât de importantă încât se poate spune că activitatea 
exercitată de muncitori poate ajuta statul să se îmbogățească”
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 



63Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

dar înregistrează și forme inedite de instabilitate, exploatare și chiar de sclavie. 
1 În diferite zone planetei continuă să mărească nivelul bunăstării, dar crește în 
mod amenințător și numărul săracilor. Piața liberă este un concept economic 
având accente pozitive, dar care are totuși limitele sale în sensul că favorizează 
doar oamenii bogați. Se ajunge, astfel, la o valorizare incorectă a muncii iar rolul 
Bisericii este de a chema oamenii la solidaritate spre a forma o civilizație auten-
tică orientată spre o dezvoltare umane integrale și solidară. 2

III. Concluzii

Pentru a analiza impactul economiei capitaliste asupra muncitorilor, Institutul 
Teologic Romano-Catolic Sfântul Iosif și Confederația Caritas România au or-
ganizat în perioada 16 – 17 aprilie 2008 un simpozion cu tema Omul și piața. 
3 În editorialul revistei dedicată manifestării, se arată că se impune necesitatea 
unor reforme profunde la nivelul instituțiilor și a practicilor economice prin care 
să se valorizeze în mod moral munca omului. 4 Lucrarea „Omul și economia de 
piață”5 precizează că este „o strânsă legătură între fenomenul uman și sistemele 
economice, deoarece aceste sisteme își propun, chiar dacă nu reușesc decât în 
parte, să fie în slujba și pe măsura omului”6. Salariul just are un loc primordial 
în Magisteriul Social al Bisericii Catolice și implicit în doctrina socială catoli-
că, constituind de asemenea, și un concept este tratat în mod amplu de științele 
sociale și, mai ales, de cele economice. Lucrarea „Salariul just și condițiile de 
unitate ale familiei în doctrina socială a Bisericii”7 tratează implicațiile ineren-
te conceptului de salariu just, așa cum rezultă din doctrina socială a Bisericii și 
enciclica Rerum novarum (1891) scrisă de Leon al XIII-lea. Articolul conchide 
că se manifestă în lume multiple dezechilibre economice ce marchează piața 
globală, iar în acest context social instabil, se manifestă necesitatea conturării 
direcțiilor etice marcate de morala catolică și doctrina socială catolică prin care 
să se constituie soluții operative care să apere demnitatea persoanei umane și 
care să fi aplicate în economia mondială. 8

Munca umană în accepția doctrinei sociale catolice merge pe linia tradiției 
biblice arătând că împlinirea vocației omului are loc doar prin muncă, dar contu-
rează și necesitatea elaborării unei etici sociale prin care omul să primească un 

1 Angelo Sodano„, Prefață”, în Compendiu de doctrină socială a Bisericii, Editura 
Sapienția, Iași, 2007, p. 3.
2 Ibidem. 
3 Problematica este prezentată Omul și Piața, Editura Sapienția, Iași, 2008.
4 „Prefață”, în Omul și Piața, loc. cit. , p. 3.
5 Wili Dancă, „Omul și Economia de piață”, în Omul și Piața, loc. cit. , p. 20.
6 Ibidem. 
7 Ioan Robu, „Salariul just și condițiile de unitate ale familiei în doctrina socială a 
Bisericii”, în Omul și Piața, loc. cit. , p. 10.
8 Ibidem. 
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salariu just în raport cu munca depusă. 1 Enciclica Rerum novarum pune bazele 
Magisteriul Social concretizat apoi în doctrina socială catolică și în care se subli-
niază necesitatea unor premise morale ale liberalismului și ale economiei de piață 
care să ofere cadru propice pentru valorizarea muncii umane. Nu este vorba aici 
de amestecul în afacerile politice sau economice, ci despre expresia grijii ones-
te a Bisericii Catolice pentru valorizarea corectă a muncii omului în societatea 
actuală bântuită de spectrul crizei mondiale, care la origine este, de fapt, o criză 
morală. Este o critică obiectivă, îndreptată împotriva civilizației mercantile baza-
tă pe consumism și sete de înavuțire și are în vedere fundamentarea unui proiect 
politic și social care să corespundă exigențelor calitative ale vieții umane decente.
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REZUMAT

Munca reprezintă porunca de la Dumnezeu și este legea fundamentală a vieții 
omenești. Geneza precizează cum omul a fost pus în acea grădina spre a o lucra. 
Isus Cristos nu a rostit vreo sentință care să se refere în mod special la muncă, dar 
a precizat prin pilda Sa și prin parabolele Sale înalta apreciere, ce o acorda muncii. 
Dintre Apostoli, cel care s-a ocupat în mod direct cu problema muncii este Apostol 
Paul, care a dat sentințe clare despre necesitatea omului de a munci. Doctrina ca-
tolică despre muncă este evidențiată de Rerum Novarum care evidențiază dreptul 
1 Angelo Sodano, op. cit. 



65Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

muncitorului la salariu just pentru munca depusă. Actuala criză economică este o 
criză morală în care există capitaliști lipsiți de scrupule ce vor să exploateze forța 
de muncă până la epuizare și atunci enciclica Rerum novarum capătă importan-
ță de Magna Charta într-o lume guvernată de haos moral și sete de înavuțire. În 
aceste condiții, impune necesitatea unor reforme instituționale care să valorizeze 
în mod moral munca omului.

Cuvinte cheie: muncă, Biblie, Isus Cristos, 
Apostolul Paul, Rerum Novarum, revoluție 

industrială salariu just, criză, reformă morală
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EDUCAȚIA PRIVIND FUMATUL LA COPII ȘI 
ADOLESCENȚI – DE LA METODELE CLASICE 

LA CELE ASISTATE DE CALCULATOR

Asist univ. dr. Valentin Nădășan, Universitatea de 
Medicină și Farmacie Tîrgu-Mureș,  

prof. univ. dr. Zoltan Ábrám, Universitatea 
de Medicină și Farmacie, Tîrgu-Mureș

Introducere 

La nivel mondial, tutunul cauzează mai mult de 5 milioane de decese pe an, 
iar tendințele actuale arată că tabagismul sub diversele lui forme va provoca mai 
mult de 8 milioane de decese anual până în 2030. [1] Conform estimărilor recente, 
fumatul va fi responsabil de 10% din totalul de decese la nivel global. [2] În medie, 
fumătorii decedează cu 10 ani mai devreme decât nefumătorii. [3] 

Studiile de monitorizare a consumului de tutun în rândul tinerilor din mai 
multe țări au arătat că problema afectează în egală măsură țările dezvoltate și cele 
în curs de dezvoltare. [4] În România, ultimele evaluări naționale efectuate în ca-
drul programului GYTS din 2009 au arătat că 41, 2% dintre elevii din clasele a 
VI-a, a VII-a și a VIII-a au fumat cel puțin odată în viața lor iar 13, 5% dintre ei 
se încadrează în categoria fumătorilor actuali (au fumat cel puțin o țigară în ul-
timele 30 de zile).[5] Deși datele privind prevalența fumătorilor zilnici în rândul 
adolescenților de 15 ani sunt neunitare, procentul variind de la 6, 4% la 12%, ci-
frele sunt îngrijorătoare. [6, 7] 

Obiectivul lucrării de față este de a trece în revistă tipurile de intervenții pen-
tru prevenirea și stoparea fumatului la adolescenți, începând cu metodele clasice 
și terminând cu cele actuale, asistate de calculator.

Tipuri de intervenții de prevenire a fumatului la copii și 
adolescenți 

1. Programe școlare
Lecția de educație pentru sănătate, prezentată de profesori sau specialiști, 

reprezintă intervenția cea mai larg acceptată și practică în educația antitabagică. 
În funcție de modelul teoretic pe care se bazează, lecțiile se încadrează în urmă-
toarele abordări: modelul rațional (transmiterea de cunoștințe/informații), modelul 
dezvoltării afectiv-emoțională și ameliorării competențelor sociale (influențarea 
atitudinilor, credințelor, intențiilor), teoria învățării sau influenței sociale (vizează 
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factorii de inițiere a fumatului: atitudinea colegilor și familiei, influența mass-me-
dia și altor factori culturali și sociali) precum și diverse abordări combinate.

Intervențiile care vizează regulamentele și cultura școlară sunt considerate 
esențiale și cresc eficiența lecțiilor de prevenire a fumatului. O componentă im-
portantă a acestui tip de intervenții o reprezintă stabilirea de sancțiuni concrete 
pentru încălcarea regulilor (avertisment, anunțarea părinților, exmatriculare etc. 
) precum și identificarea responsabililor care asigură punerea în aplicare a mă-
surilor de sancționare.

Intervențiile școlare colegiale (peer-based) acordă un rol primordial elevilor 
mai mari care reprezintă un model pentru elevii mai mici. Programele din aceas-
tă categorie includ activități conduse de elevi desfășurate în mediul școlar. [8]
2. Programe care vizează părinții și familia

Aceste programe se bazează pe influența pe care o exercită mediul familial 
asupra tinerilor școlari. Riscul de a fuma al copiilor este influențat de mai mulți 
factori care țin de familie: statutul de fumători al părinților, aprobarea/dezapro-
barea fumatului de către părinți și percepția copiilor asupra poziției părinților pri-
vitor la fumat, stilul parental, structura familiei, regulile privind fumatul în casă, 
starea socio-economică a părinților, nivelul de școlarizare etc.

Programele de prevenire a fumatului desfășurate la nivelul familiei con-
stau în consilierea părinților, oferirea de informații și resurse sub diverse forme 
(materiale tipărite, întâlniri de instruire, ateliere etc. ) și au ca scop formarea 
abilităților parentale, asistarea părinților fumători care doresc să renunțe la 
fumat, creșterea nivelului de informare privind fumatul, modificarea atitudi-
nii față de fumat. [8]
3. Programe comunitare

Aceste programe se adresează comunității în sens larg, în care sunt inclu-
se familiile tinerilor, grupurile de prieteni ai tinerilor, mass-media, instituțiile 
guvernamentale, sistemul de sănătate, organizațiile non-guvernamentale civice 
sau religioase etc. Toți acești factori influențează mediul social în care tinerii iau 
decizii privind fumatul. În sens larg, programele la nivel familial, campaniile 
mass-media, programele vizând legislația antifumat, pot fi încadrate în categoria 
programelor comunitare.

Scopul acestor programe este de a influența atât comportamentul indivi-
dual cât și normele sociale, formarea unui mediu social favorabil stilului de 
viață nefumător. Unele intervenții comunitare vizează anumite segmente de 
populație, și anume, acelea prin intermediul cărora se dorește influențarea 
obiceiului fumatului la tineri cum ar fi de exemplu, personalul medical. Se 
consideră medicii și asistentele ar putea să se implice mai mult în prevenirea 
fumatului la tineri. Alte programe comunitare pot lua forma unor activități de 
mentorat. Aceste programe se bazează pe influența pozitivă pe care o pot avea 
adulții care sunt priviți de diversele categorii de tineri ca modele de urmat. Un 
alt subtip al programelor comunitare sunt programele recreaționale de tineret. 
Acestea constau în transmiterea de mesaje antifumat destinate tinerilor prin 
intermediul grupurilor sportive, centrelor de tineret, săli de gimnastică, clu-
buri de tineret etc. [8]
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4. Programe de marketing social și campanii media
Marketingul social include publicitatea, relațiile publice, campaniile media 

prin intermediul televiziunii, radioului, internetului, panourilor stradale și presei 
tipărite. Toate aceste canale au fost folosite pe scară largă în scopul contracarării 
publicității în favoarea tutunului. Mesajele transmise prin mijloacele de comu-
nicare în masă au avantajul că ajung la o proporție mare a tinerilor dar studiile 
arată că impactul nu este foarte mare. Eficiența campaniilor media crește dacă 
sunt integrate într-o strategie complexă, alături de alte tipuri de programe. [8]
5. Intervenții legislative și programe care vizează regulamentele privitoare la 

fumat
Legislația prin care se interzice comercializarea către minori a produselor 

din tutun este eficientă mai ales atunci când acționează simultan cu alte interven-
ții/programe. Măsurile legislative au contribuit la scăderea vânzării de țigări la 
minori dacă au fost intens mediatizate și s-au luat măsuri complementare pentru 
impunerea aplicării lor la nivel local.

În această categorie de programe se includ: activitățile de informare și instru-
ire a personalului din unitățile comerciale; campaniile media pentru conștientiza-
rea legislației; instituirea unor programe de verificare a respectării legislației prin 
controale inopinate, de aplicare a unor sancțiuni în cazul nerespectării interdicției 
respectiv de acordare a unor stimulente pentru cei care se conformează legislați-
ei; elaborarea politicilor privind prețurile și taxele aplicate produselor din tutun 
(există studii care arată că tinerii sunt influențați de prețurile țigărilor), legislația 
privind interzicerea publicității directe și indirecte în favoarea tutunului, inscrip-
ționarea de avertismente pe pachetele de țigări, sub formă de texte sau imagini, 
interzicerea fumatului în spațiile publice. [8]
6. Intervenții de prevenire și stopare a fumatului asistate/mediate de calcu-

latoare și Internet
Conform unui raport publicat de Departamentul de Sănătate al Guvernului 

Australian, intervențiile mediate de calculatoare și Internet au capacitatea de a 
ajunge la o mare parte a copiilor și adolescenților care au acces la echipament 
IT conectat la Internet. Un alt avantaj al acestor metode constă în faptul că asi-
gură o anonimitate relativ mare precum și faptul că oferă posibilitatea de adap-
tare a informațiilor și intervenției la nivelul individual al fiecărui utilizator. În 
plus, informația poate fi accesată independent iar programul poate fi parcurs în 
ritmul convenabil fiecărui utilizator. Sub aspectul costurilor, specialiștii con-
sideră că acest tip de intervenții prezintă un raport cost-eficiență avantajos. Nu 
este lipsit de importanță nici faptul că acest tip de programe oferă posibilitatea 
formării unor rețele de sprijin pentru adolescenții care doresc să stopeze fuma-
tul prin forumurile de discuții sau comunicare bidirecțională instantanee. [8] 
Într-o altă recenzie publicată în 2008, autorii concluzionează că folosirea inter-
netului și a mesajelor text este promițătoare dacă programele sunt dezvoltate 
pe termen lung. [9] 

SmokingZine (2000) este un program de prevenire și stopare a fumatului 
mediat prin Internet dezvoltat la Universitatea din Toronto în cadrul programului 
TeenNet Research Program. Smoking Zine a fost conceput pentru tinerii între 12 
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și 19 ani cu scopul prevenirii începerii fumatului la tinerii nefumători și respectiv 
pentru a ajuta tinerii care deja fumează să stopeze fumatul sau să reducă numărul 
de țigări fumate. Smoking Zine este un website interactiv care presupune parcur-
gerea a cinci etape și conține: teste de autoevaluare a cunoștințelor despre fumat 
și consecințele lui, jocuri educaționale precum și secțiuni în care tinerii pot să 
interacționeze unii cu alții. Website-ul oferă ocazii de conectare cu alți tineri în 
ideea de acordării de sprijin în procesul de renunțare la fumat respectiv în men-
ținerea statutului de nefumător. Smoking Zine poate fi folosit de către tineri pe 
cont propriu, ca un instrument de autoajutorare fie ca o modalitate prin care per-
sonalul medical sau din învățământ poate acorda asistență în probleme de fumat 
în context clinic respectiv școlar. [10]

Click City: Tobacco (2011). Este un program de prevenire a fumatului desfă-
șurat la nivelul școlilor prin intermediului unui intranet. Programul este conceput 
pentru copii din clasa a 5-a cu o reintervenție în clasa a 6-a. Componentele progra-
mului vizează mecanismele etiologice predictive ale dispoziției și intenției viitoare 
de a fuma, mecanisme care au fost documentate teoretic și empiric. Rezultatele 
pe termen scurt observate în 47 de școli elementare au arătat o schimbare a in-
tenției și dispoziției de a fuma toată durata studiului. Rezultatele demonstrează 
eficiența pe termen scurt a programului. Includerea în program a unor compo-
nente testate experimental înainte de introducerea lor în program, a contribuit la 
eficiența programului. Pe de altă parte, programul nu a fost eficient la elevii cu 
cel mai înalt risc de a fuma. [11]

Cu toate că inițial s-a pus problema că programul nu va putea fi accesat de 
toate școlile din cauza lipsei calculatoarelor cu conectare la Internet, un sondaj 
efectuat de Centrul Național de Statistici în Educație în 2005 a arătat că 93% 
dintre școlile elementare au avut acces la Internet și că majoritatea claselor din 
aceste școli (95%) de asemenea au avut acces la Internet. Sondajul nu a eviden-
țiat diferențe între școli în funcție de proporția de elevi aparținând minorităților 
și nici în funcție de procentul de elevi eligibili pentru prânz gratuit (un indicator 
indirect al nivelului de venituri al familiilor elevilor). Acest lucru sugerează că 
marea majoritate a elevilor ar putea avea acces la programul bazat pe Internet 
odată ce acesta ar fi implementat la scară mare. [11]

Fun without Smokes (Distracție fără fumuri). Este un program mediat de 
Internet de prevenire a fumatului destinat școlarilor cu vârsta între 10-13 ani. 
Programul a fost realizat prin transformarea unei intervenții cu expediere prin poș-
tă. Intervenția va fi evaluată în cadrul unui studiu randomizat controlat cu durata 
de 2 ani care include două grupuri de intervenție și unul de control. Principalele 
variabile urmărite vor fi statusul fumatului și utilizarea website-ului ‘Fun without 
Smokes’. Evaluările se vor face la începutul programului, la 12 și la 24 de luni. 
Programele antifumat desfășurate anterior în școli au necesitat investiții mari de 
timp din partea școlilor participante, ceea ce a dus la un simțământ de frustrare 
și la o rată mare a abandonării programului. Programul ‘Fun without Smokes’ 
pretinde o implicare și o investiție foarte limitată de timp din partea profesorilor 
ceea ce corespunde cerințelor școlilor de a nu supraîncărca programul școlar prin 
implementarea programelor de prevenire și stopare a fumatului. Felul în care a 
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fost conceput studiul eficienței programului va asigura evaluarea impactului pe 
termen scurt și lung. [12]

ASPIRE – A Smoking Prevention Interactive Experience. ASPIRE este un pro-
gram interactiv de prevenire și stopare a fumatului bazat pe calculator și Internet 
destinat elevilor de liceu din medii cu mare diversitate culturală. Are la bază mo-
delul transteoretic al schimbării și include cinci ședințe principale și două ședințe 
de consolidare. Eficiența ASPIRE a fost evaluată pe un eșantion de 1574 de elevi de 
clasa a 10 din 16 școli din Houston, Texas, SUA. Programul ASPIRE pare deosebit 
de promițător în sensul reducerii fumatului în rândul adolescenților. La 18 luni, 
rata de inițiere a fumatului a fost mai redusă la grupul de intervenție și subiecții 
au prezentat o balanță decizională îmbunătățită precum și tentație mai redusă de 
a fuma. Influența în ce privește stoparea fumatului nu a putut fi evaluată riguros 
din cauza numărului prea mic de fumători din eșantion. [13, 14]

ASPIRE-Romania

În timp ce programele școlare obișnuite întâmpină provocări multiple (recru-
tare, complianță, angajament) intervențiile asistate de calculator/online par să ofe-
re numeroase avantaje între care se numără potențialul de a ajunge la o proporție 
mare a tinerilor, anonimitatea relativ mărită, posibilitatea adaptării informațiilor 
la nivel individual și raportul cost-eficiență înalt [9, 13]

Pe baza datelor statistice furnizate de Inspectoratul Școlar Județean Mureș, 
cercetarea va include un eșantion de peste 2000 de elevi din clasele a IX-a din 
Tîrgu-Mureș. Subiecții vor fi alocați prin randomizare la nivel de școală într-un 
grup de intervenție și un grup de control în proporție egală.

Conținutul programului ASPIRE-România este reprezentat de materiale in-
teractive, multimedia cum ar fi: interviuri video, animații, activități și jocuri in-
teractive. Elevii accesează conținutul în mod individual în cadrul unei ore desfă-
șurate în laboratorul de informatică. Intervenția constă din 5 ședințe cu o durată 
de aproximativ 40-45 de minute fiecare, desfășurate pe o perioadă de 6 săptămâni. 
În semestrul următor, elevii vor mai participa la alte 2 ședințe de consolidare. 
Programul ASPIRE-România va fi adaptat la contextul socio-cultural local și va 
fi accesibil atât în limba română cât și în limba maghiară.

Cu ajutorul unui chestionar se vor colecta date referitoare la comportamen-
tul de fumător/nefumător precum și la atitudinea față de fumat atât înainte cât și 
după aplicarea intervenției. Eficiența programului va putea fi apreciată prin ana-
liza comparativă a variabilelor colectate pre-și post intervenție pentru grupul de 
intervenție și respectiv cel de control.

ASPIRE-Romania este primul proiect care încearcă să implementeze o in-
tervenție online asistată de calculator adresată adolescenților din România, fiind 
o componentă a unui amplu efort de cercetare cu caracter internațional intitulat 
„Contribution to Tobacco Science în Romania”, coordonat de experți din SUA și 
Ungaria, beneficiind de finanțarea Centrului Internațional Fogarty din Statele 
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Unite în parteneriat cu Institutele Naționale de Sănătate (NIH). Proiectul impli-
că o colaborare strânsă între Universitatea de Medicină Tîrgu-Mureș, Davidson 
College (Carolina de Nord), MD Anderson Cancer Center, Houston (Texas) și se 
bucură de sprijinul logistic deplin al Inspectoratului Școlar Județean Mureș și a 
Casei Corpului Didactic Mureș în baza unui protocol de colaborare încheiat în 
24 mai 2013.

Cercetarea aferentă intervenției are ca obiectiv principal evaluarea eficienței 
programului ASPIRE-România ca instrument de prevenire și stopare a fumatului 
la adolescenții din Tîrgu-Mureș.

Concluzii

Programele de prevenire și stopare a fumatului asistate de calculator au avanta-
je sub aspectul recrutării, complianței, angajamentului, relativei anonimități, a po-
sibilității de adaptare a conținutului la nivel individual și a raportului cost-eficiență.

Adaptarea programului ASPIRE la limba și la contextul socio-cultural din 
România reprezintă o investiție importantă cu impact potențial major asupra să-
nătății populației tinere, în special în perspectiva unei extinderi ulterioare la ni-
vel național.
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INCURSIUNE ÎN UT UNUM SINT

Dr. Adriana Mihaela Macsut, Școala Doctorală 
de Filosofie, Universitatea București

I. Status Quaestionis

Reflexia ecumenică1 teologilor catolici a dus la dezvoltarea a două modele:
• votum eclesiae care semnifică dorința de aparține unei biserici universale creș-

tine, „asemănător botezului dorinței2 (…)
• vestigia/elementa ecclesia „semnifică apartenența la Biserică, chiar dacă în 

mod nedesăvârșit“3

În această direcție ecumenică se înscrie Ioan Paul al II-lea care a consacrat 
pontificatul său întâlnirilor inter-religioase. 4 În acest sens, enciclica sa Ut Unum 
Sint (din latină Ca să fie Una) merge exact pe această direcție esențială a pontifica-
tului său care a constat în efortul deosebit de a elimina neînțelegerile istorice din-
tre creștini și de a merge pe drumul unității. Apărută în pragul mileniului al II-lea, 
enciclica Ut Unum Sint este pentru cultura modernă ecumenică o Magna Charta 
ecumenică cu implicații profunde în cultura actuală. 5 Preocupările ecumenice au 
existat înainte și după Conciliul Vatican II 6și nu trebuie uitat că Ioan Paul al II-lea 

1 De precizat că există ecumenism între creștini și dialog inter-religios al creștinilor cu 
celelalte religii. Aici se poate evoca rugăciunea din 1986 a lui Ioan Paul al II-lea alături de 
reprezentanți din toate religiile. 
2 Vasile Ciobanu „Curs ecumenism, Institutul Teologic Romano-Catolic, București, 2007, p. 10.
3 Ibidem
4 A se vedea Theodore Gill, The Ecumenical Review, April 1998, pp. 97 – 263 și „Lumen 
Gentium” în Conciliul Vatican II, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București, 
București, 1999, pp. 57 – 120.
5 William Henn, Ecumenical Reviw, The April, 2000.
6 A se vedea Conciliul Vatican II, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București, 
București, 1999.
Concepția ecumenică conciliară este evidențiată îndeosebi de:

• Lumen Gentium  (pp. 57 – 120) care vorbește despre unitatea și universalitatea 
Bisericii Creștine pentru că Isus Cristos este unul;

• Unitatis Redintegratio (pp. 133-150) care definește drept țel al Conciliul promovarea 
refacerii unității între toți creștinii catolici, ortodocși și protestanți;

• Nostra Aetate (pp. 219 – 226) care stabilește cadrul relațiilor cu necreștinii, sunt 
amintiți budiștii, hindușii dar se insistă pe musulmani și iudei); 

• Dignitatis Humanae (pp. 271 – 284) arată dreptul persoanei umane la libertate socială 
și civilă în materie de religie);

• Gaudim et Spees (pp. 357 – 434), Constituția Pastorală pentru lumea modernă, referitoare 
la omul, în general, care în mod liber alege binele și îl caută spontan pe Creator. 
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s-a numărat printre părinții conciliari. 1 Conciliul Vatican II a marcat o adevărată 
deschidere ecumenică prin care s-a adresat „o invitație prietenească reînnoită către 
toți frații din Bisericile creștine despărțite, pentru a sărbătorii împreună cu noi acest 
banchet al harului și al frațietății, pentru care speră atâtea suflete în orice colț al 
pământului“2. Incursiunea conciliară arată că enciclica Ut Unum sint „publicată în 
Sărbătoarea Înălțării Domnului, la data de 25.05.1995, dă glas reînnoit năzuinței ecu-
menice potrivit rugăciunii sacerdotale a lui Isus Cristos (Ut Unum Sint, Ioan 17, 21)”3. 

Documentul Ut Unum sint are două puncte de plecare: „Rugăciunea lui Isus” 
din Evanghelia după Ioan 17, 20 – 214 și decretul „Unitatis Redintegratio” din 
Conciliul Vatican II. Punctele centrale pentru consensul ecumenic în credință din-
tre catolici, ortodocși și protestanți sunt evidențiate în paragraful 79, iar aceste sunt:
• Scriptura și tradiția esențiale în credință și exegeza biblică5; 
• Euharistia, considerată „Sacrament al Trupului și Sângelui lui Cristos”6; 
• hirotonirea, Sacrament despre tripla slujire a episcopatului, prezbiteratului și 

a diaconatului;
• Magisteriul Bisericii, „înțeles ca responsabilitate și autoritate în numele lui 

Cristos pentru învățarea și salvgardarea credinței”7; 
• Fecioara Maria, Maică a lui Dumnezeu care „mijlocește pentru întreaga 

omenire”8.
Aceste prevederi constituie baza de la care pornește Biserica Catolică în dia-

logul ecumenic și care în accepția acestei enciclice se conjugă cu acțiunea crești-
nilor de a da în societate mărturie comună pentru Biserica Unică a lui Isus Cristos.

II. Explorarea temei

Enciclica are patru părți:
• Angajarea Ecumenică a Bisericii Catolice (1 – 40), 

1 Alois Bisoc, Curs de Ecumenism, Institutul Teologic Romano-Catolic, Iași, 1995, p. 39.
„Odată cu creșterea interesului pentru ecumenism în afară și din Biserica Catolică a început 
să se preocupe tot mai mult de unitate. Înainte de Conciliul Vatican II se pot distinge sub 
același cuvânt de apostolat unionist două viziuni destul de diferite: una unionistă în sens 
strict și alta ecumenică sau irenică. (…) Până la Conciliul Vatican II, viziunea unionistă 
este cea tradițională și oficială”
2 O. P. Pesche, Das Yweite Vatikanski Koncil, Wurzburg, 1993, p. 58.
3 Vasile Ciobanu, op. cit, p. 10. 
4  „20 Nu numai pentru aceștia mă rog, ci și pentru aceea care vor crede în mine prin 
cuvântul lor, 21 ca toți să fie una, precum Tu, Tată, în mine, și Eu în tine, ca și ei să fie una 
în Noi, ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis”.
5 Ut Unum Sint, art. 79. Se referă la „legăturile dintre Sfânta Scriptură, autoritate supremă 
în materie de credință și Sfântă Tradiție, interpretare indispensabilă a Cuvântului lui 
Dumnezeu”.
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
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• Roadele Dialogului (41 – 76) 
• Cât drum ne desparte (77 – 99); 
• Îndemn la unitate (100 – 103).

Partea I analizează modul cum s-a angajat Biserica Catolică în mișcarea ecu-
menică printr-o implicare plenară. 1 Prin urmare toți ucenicii lui Cristos se află în 
comuniune și sunt implicați în Planul lui Dumnezeu de unitate a creștinilor. Cristos 
înalță către Tatăl o rugăciune ca toți să fie una (Ioan 17, 21) și de aici răspunderea 
care revine fiecărui creștin prin botez de a merge pe calea realizării unității creș-
tine. În acest sens, Papa Ioan Paul al II-lea subliniază că drumul ecumenic repre-
zintă calea Bisericii. 2 Pornind de la Conciliul Vatican II se reiterează că viziunea 
ecleziastă universală exprimă clar o cale spre unitatea creștină. 3 Credința creștină 
supraviețuiește de peste 2000 de ani deși numeroase crize au lovit-o și invocând 
Unitatis Redintegratio se subliniază că dezbinările au fost din „vina oamenilor”4 
și că există încă o comuniune creștină imperfectă5.

Articolul al 12-lea evidențiază aspecte creștine comune:
1. lectura Sfintei Scripturi ca normă a vieții creștine;
2. botezul datorită căruia toți creștinii sunt uniți în Isus Cristos;
3. episcopatul;
4. euharistia;
5. cultul Fecioarei Maria;
6. comuniunea prin rugăciune;
7. prezența Duhului Sfânt la toți creștinii lui Cristos care lucrează „în toți uce-

nicii lui Cristos dorința și acțiunea pentru ca toți să se unească într-o turmă 
sub un singur păstor”6. 
Elementele evocate aici se înscriu în plinătatea unei chemări ecumenice la 

unitate inaugurată de harul Rusaliilor. 7 Creștinul nu are cum să înceteze să fie 
membru de facto al Bisericii Catolice pentru că din punct de vedere etimologic 
catolic în limba greacă înseamnă universal (katoliki), iar „din acest motiv și de-
cretul conciliar despre ecumenism pune pe primul plan eforturile de a elimina 
cuvintele, judecățile și actele care nu se potrivesc, după adevăr și dreptate, situ-
ației fraților despărțiți și de aceea îngreunează relațiile cu ei”8. Înființarea unor 
structuri locale dedicate ecumenismului este o cale care, în viziunea Papei Ioan 
Paul al II-lea duce spre un adevărat dialog ecumenic: „Dialogul nu numai că a 

1 Ibidem, art. 5.
2 Ibidem, 4 – 7.
3 Ibidem, 9.
4 Unitatis Redintegratio, art. 15.
5 Ibidem. 
6 Ut unum sint, art. 12.
7 Ibidem, art. 14.
„Biserica Catolică crede că evenimentul Rusaliilor Dumnezeu a manifestat deja în 
Biserica în realitatea ei eschatologică (…) Ea este deja dăruită (…) în Biserica Catolică (…). 
Ecumenismul tinde tocmai să crească această comunitate parțială (…) spre comunitatea 
deplină în adevăr și iubire”. 
8 Ut Unum Sint, art. 29.
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fost început, el a devenit una din prioritățile Bisericii”1. Mergând pe această cale 
practică se ajunge a se pune bazele unei adevărate școli ecumenice considerată 
„o cale dinamică spre unitate”2.

Partea a II-a vorbește despre roadele dialogului ecumenic. Există destule per-
soane care critică Biserica Catolică pentru că nu face pași notabili pe calea ecume-
nismului, iar pe aceste persoane sceptice, Ioan Paul al II-lea le invită să studieze 
roadele Conciliului Vatican II.3 Se conturează, astfel, ca idee esențială dezvoltată 
aici roadele dialogului ecumenic, iar în acest sens, Bisericile din Orient sunt nu-
mite Surori, după tradiția conciliară. 4. Nu sunt uitate nici bisericile care au negat 
formulările de la Conciliile Efes și Calcedon, existând, în acest sens, dialoguri 
cu Patriarhatele de Alexandria și Antiohia Sirio-Ortodox. 5 Se pot conchide trei 
puncte importante în această parte:
• „sensul unei fraternități regăsite”6; 
• solidaritate „în slujirea omenirii” 7; 
• relațiile ecumenice care „i-au făcut pe creștini conștienți de elementele de cre-

dință (…) și i-au făcut să aprecieze bunurile prezente la ceilalți creștini”8.
În partea a III-a se arată că ecumenismul este o cale dificilă la care trebuie 

să și aducă aportul fiecare creștin. 9 Se insistă ca dialogul să nu rămână la nivelul 
comisiilor bilaterale, ci să se elaboreze un patrimoniu comun care să includă clerici 
și laici. 10 Sunt evidențiate aici trei concepte importante de pe calea unității creștine:
• ecumenismul spiritual;
• koinonia (din grecește comuniune) creștină;
• dialogul convertirii care devine o misiune pentru toți catolicii. 11

Dialogul convertirii implică o evocare a unui Martirologiu comun al tuturor 
creștinilor care au murit pentru credința lor12 unde sunt reuniți sfinți proveniți din 
toate Bisericile și comunitățile ecleziale. 13

Contribuția Bisericii Catolice la ecumenism este axată pe trei direcții:
• slujirea unității încredințate Episcopului Romei14 (acest amendament suscită nu-

meroase dispute printre radicalii ortodocși și protestanți care văd în autoritatea 
papală o dimensiune supraumană și nu înțeleg rolul slujirii papei); 

1 Ibidem, art. 13.
2 Ibidem, art. 40.
3 Ibidem, art. 41 – 42.
4 Ibidem, art. 56.. 
5 Ibidem, art. 62 – 63.„ 
6 Ibidem, art. 42.
7 Ibidem, art. 43 – 46.
8 Ibidem, art. 47 – 49.
9 Ibidem, art. 99. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem, art. 81 – 82.
12 Ibidem, art. 82.
13 Ibidem, art. 84. 
14 Ibidem, art. 88. 
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• comuniunea tuturor Bisericilor locale cu Biserica Romei, condiție necesară a unității1;
• unitatea deplină și evanghelizare care subliniază valența misionară a mișcării 

ecumenice2.
Disponibilitatea pentru dialog între Biserica Catolică și alte Biserici devine, 

astfel, un mod de slujire permanentă pentru refacerea unității primare a Bisericii 
lui Cristos care rămâne una chiar dacă de-a lungul timpurilor au existat probleme 
și crize provocate de vanități omenești. 3

III. Concluzii

Benedict al XI-lea, evidențiază importanța enciclicei Ut Unum Sint în dialogul 
ecumenic: „Venerabilul meu predecesor, în enciclica Ut Unum Sint, a indicat toc-
mai acest climat (…) deschis și încrezător (…) având un rol deosebit de important 
(…) acest dialog se poate dezvolta doar într-un context de spiritualitate sinceră 
și coerentă”4.. Această enciclică istorică, deja acum, încurajează efortul susținut 
al creștinilor pentru cauza unității pe calea spirituală a convertirii interioare5 și 
transformării continue6.

Au trecut destui ani de la promulgarea acestei enciclice și se poate vorbi deja 
de pătrunderea ei în cultura europeană: „chemarea acestei enciclice magnifice ne 
propune un cadru suficient de amplu și precis pentru dialogul ecumenic în cultura 
contemporană și este nevoie să recurgem în mod continuu la explicațiile acesteia 
pentru a reînsufleți dorința noastră de a dialoga”7.

Pe plan național îndemnul la efortul ecumenic din enciclică este evidențiat 
de trei evenimente:
• vizita papei Ioan Paul al II-lea în România;
• vizita patriarhului Teoctist la Vatican;
• participarea Patriarhului Teoctist la funeraliile lui Ioan Paul al II-lea.

1 Ibidem, art. 97.
„Între toate Bisericile și Comunitățile Ecleziale, Biserica Catolică este conștientă de a fi 
păstrat slujirea Apostolului Petru, Episcopul Romei, pe care Dumnezeu i-a instituit ca 
principiu și fundament al unității. ..”. 
2 Ibidem, art. 98.
3 Ibidem, art. 97.
4 Benedict al XVII-lea, „ Discursul la întâlnire ecumenică de la Koln”, în magisteriu. ro, 
19 august 2005.
5 Ut Unum Sint, art. 15 și 44.
6 Ibidem, art. 16.
7 Jean Claude Perriset, „ Dialogul ecumenic în cultura europeană”, în Pax et Unitas, nr. 4, 
Editura Serafica, Roman, 2005. Arhiepiscopul Jean Claude Perriset a fost nunțiu apostolic 
în Romania în perioada 12 noiembrie 1998-15 octombrie 2007.
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REZUMAT

Ioan Paul al II-lea și consacrat pontificatul său întâlnirilor inter-religioase 
și ecumenice. În acest sens, enciclica sa Ut Unum Sint (din latină Ca să fie Una) 
merge exact pe această direcție esențială a pontificatului său care a constat în 
efortul deosebit de a elimina neînțelegerile istorice dintre creștini și de a merge 
pe drumul unității. Enciclica are patru părți: Angajarea Ecumenică a Bisericii 
Catolice (1 – 40), Roadele Dialogului (41 – 76), Cât drum ne desparte (77 – 99) și 
Îndemn la unitate (100 – 103). Partea I Analizează modul cum s-a angajat Biserica 
Catolică în mișcarea ecumenică printr-o implicare plenară. Partea a II-a vorbește 
despre roadele dialogului ecumenic. După precizările menționate, în partea a III_a 
concluzia este implicită în sensul că se consideră ecumenismul nu e doar o iniția-
tivă ci o cale dificilă dar la care fiecare persoană botezată își aduce aportul și nu 
doar specialiștii. Partea a IV-a se axează pe o viziune de ansamblu despre soarta 
Evangheliei în lume și se arată că în acest sens evanghelizarea este un semn al 
unității și comuniunii creștinilor. Importanța enciclicei pentru dialogul ecumenic 
și unitatea creștină a fost evidențiată de Benedict al XI-lea.

Cuvinte cheie: Ioan Paul al II-lea, Conciliul Vatican II, Ut unum 
sint, dialog ecumenic, unitate creștină, Benedict al XVI-lea.
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E-JOCUL ÎNTRE FORMAL ȘI NONFORMAL.  
AVANTAJE ȘI LIMITE

Lector dr. Horațiu CATALANO, Universitatea „Babeș-
Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie și Științe 
ale Educației, Departamentul de Științe ale Educației

1. Definire și istoric

În ultimii 50 de ani, evoluția jocurilor pe calculator a cunoscut cea mai spec-
taculoasă dezvoltare dintre toate tipurile de jocuri utilizate în contexte formale, 
nonformale și informale.

Inițial, definiția atribuită jocului pe calculator se referea la adulți, și în sensul 
cel mai larg se referea la existența unui jucător, a unui computer și a unui monitor 
care reprezenta principalul mijloc de feedback.

În sens restrâns, privit din perspectivă educațională, E-jocul reprezintă acea 
categorie de jocuri care, sub cupola divertismentului și a ludicului induce anumite 
tipuri de învățare care implică la rândul lor atingerea unor finalități specificate în 
programa școlară, cu un grad mai mare sau mai mic de generalitate.

Suntem de părere că utilizarea expresiei E-joc, derivă din mai des întâlnita 
expresie E-learning, care presupune situații didactice de predare-învățare planifi-
cate, organizate de o instituție ce furnizează resurse educaționale stocate pe medii 
electronice într--o ordine secvențială și logică pentru a fi asimilate de subiecți în 
maniera proprie, fără a-i constrânge la activități sincrone de grup (depmath. ulb-
sibiu. ro/chair2/craciunas).

Cel mai vechi joc pe calculator, o simulare de rachete, a fost creat în 1947 de 
către Thomas T. Goldsmith Jr. și de Estle Ray Mann. Mai târziu în 1952, o versiune 
a jocului „X și 0” a fost creată de A. S. Douglas ca parte a disertației de doctorat 
la Universitatea din Cambridge. În 1962, Steve Russel a creat jocul Spacewar!, 
un joc de simulare spațială. În 1968, Ralph Baer, care va fi cunoscut mai târziu și 
ca Părintele Jocurilor pe calculator, a patentat o versiune a unei console de jocuri 
numită Television Gaming and Training Apparatus. În 1967, Baer a creat un joc 
gen ping-pong pentru consolă care semăna cu Tennis for Two (și cu viitorul joc 
arcade Pong)(ro. wikipedia. org/wiki/Joc_video).

Din anii 1970, când a avut loc lansarea primei console de jocuri, creată de 
Baer și până în prezent, putem vorbi de opt generații de jocuri pe calculator.
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2. Percepția față de utilizarea E-jocurilor în 
învățământul preșcolar.

Studiu constatativ
Pentru a sonda percepția față de utilizarea jocurilor pe calculator cu carac-

ter educativ în grădiniță, am utilizat ca metodă de cercetare, ancheta pe bază de 
chestionar.

Cu scopul de a evidenția importanța acordată de cadrele didactice chestiona-
te, utilizării calculatorului și implicit a E-jocului în toate categoriile de activități 
specifice grădiniței, eșantionul nostru a fost constituit din 80 de educatoare, de 
la 10 grădinițe din mediul urban și rural, cu următoarea dispersie pe categorii de 
vârstă, nivel de pregătire și grade didactice:

Vârstă Nivel de pregătire Grad didactic
Sub 25 de ani 
- 13 cadre didactice

Liceul pedagogic 
- 10 cadre didactice

Debutanți 
- 10 cadre didactice

Între 25-35 de ani 
- 31 cadre didactice

Colegiul de institutori 
- 3 cadre didactice

Definitivat 
- 25 cadre didactice

Între 35-50 de ani 
- 21 cadre didactice

Nivel licență 
- 44 cadre didactice

Gradul II 
- 12 cadre didactice

Peste 50 de ani 
- 15 cadre didactice

Nivel master 
- 13 cadre didactice

Gradul I 
- 33 cadre didactice

La întrebarea Cu ce frecvență au acces la calculator preșcolarii din grupa 
dumneavoastră?, am obținut răspunsurile conforme tabelului de mai jos și fig. 1: 

Frecvență Răspuns Procentaj 
Zilnic 5 6, 25 %
De două ori pe săptămâna 5 6, 25 %
O dată pe săptămâna 5 6, 25 %
Ocazional 65 81, 25 %

Frecven a utiliz rii calculatorului în gr dini  

Prin intermediul acestui studiu, ne-am propus să identificăm contextul edu-
cațional în care se face apel la E-joc, tabelul următor redând răspunsurile obținute:
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Categorii de activități Rezultate 
obținute Procentaj

Activități pe domenii experiențiale (ADE) 16 20 %
Activități liber alese (ALA) 19 23, 75 %
În cadrul unei activități opționale (ADP) 13 16, 25 %
ADE+ALA 18 22 %
ADE+ALA+ADP 14 18 %

Am solicitat ca respondenții să-și exprime opinia față de eficiența utilizării 
E-jocului în cadrul activităților formale și nonformale desfășurate în grădiniță, 
pe o scală cu trei trepte. Din răspunsurile obținute, am constatat că utilizarea 
E-jocului este considerată a fi una eficientă, dar există și cadre didactice reticente 
în utilizarea acestuia. Astfel, rezultatele obținute la acest item reies din histogra-
ma reprezentată în fig. 3: 

Am solicitat chestionaților să-și exprime părerea față de viitorul E-jocurilor 
în procesul didactic, mai concret dacă aceste tipuri de jocuri vor înlocui treptat 
jocurile tradiționale. Astfel, 54  (67, 5%) dintre educatoare sunt de părere că jocu-
rile tradiționale vor fi cele predominante în viitorul apropiat, și 26 (32, 5%) dintre 
respondenți cred ca E-jocurile vor înlocui jocurile clasice. Observăm că există 
tendința conservatoare în ceea ce privește jocul tradițional, de altfel specifică 
majorității cadrelor didactice, așa cum regăsim în studiile care testează gradul de 
conservatorism/ inovație al educatorilor.
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3. Avantajele și limitele utilizării E-jocului în activitatea didactică

În grădiniță, eficiența utilizării calculatorului, implicit a E-jocurilor, este de-
terminată de o serie de factori, dintre care amintim:
• abilitățile cadrului didactic specifice utilizării calculatorului;
• existența logisticii necesare;
• resurse de timp;
• creativitatea și disponibilitatea cadrului didactic;
• interesul preșcolarilor față de aceste tipuri de activități.

În studiul inițiat de către noi, am introdus doi itemi deschiși, care au oferit 
respondenților posibilitatea de a preciza avantajele și limitele utilizării E-jocurilor 
în toate tipurile de activități din grădiniță. În acest sens, se pot enumera următoa-
rele avantaje, privitoare la:

a. formarea și dezvoltarea personalității preșcolarilor:
 dezvoltarea gândirii logice și a creativității;
 accesul rapid la informații;
 facila înțelegere a unor noțiuni;
 consolidarea și evaluarea unor cunoștințe sau deprinderi;
 stimularea învățării;
 inducerea unui stil de activitate independent;
 învățarea prin descoperire;
 dezvoltarea atenției voluntare și distributive, a spiritului de observație;
 independența în realizarea sarcinilor și căutarea soluțiilor;
 rezolvarea unor sarcini într-un timp dat;
 interacțiunea activă și selectivă cu materialele existente;
 eficiența deosebită a jocurilor pentru copiii cu stil de învățare vizual.

b. activitatea cadrului didactic:
 realizarea unor corelații interdisciplinare;
 existența unor softuri educaționale atractive pentru copii;
 varietatea de desfășurare a activităților;
 dezvoltarea deprinderilor de utilizare a calculatorului.

În ceea ce privește limitele pe care le deține utilizarea în cadrul activităților 
a E-jocurilor, au fost enumerate următoarele:
 numărul mic de calculatoare existente într-o sală de grupă, de aceea nu pot 

fi utilizate de către toți copiii;
 timpul limitat de utilizare a acestora;
 lipsa unor cursuri de inițiere în domeniul soft-urilor educaționale;
 nu pot fi percepute emoțiile copiilor vizavi de ceea ce transmite jocul;
 poate apărea la un moment dat o confuzie între real și imaginar, care să ducă 

la probleme de adaptare socială;
 unele informații oferite pot să fie incorecte;
 lipsa posibilității de a-și exprima propriile păreri;
 feed-back-ul este oferit doar la nivel de îndeplinire a sarcinilor;
 inhibarea exprimării emoțiilor.
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4. Concluzii

Rezultatele obținute de noi în urma derulării studiului, nu pot fi transferate la 
nivelul întregului sistem educațional, dar pot constitui punct de plecare în demer-
suri calitative, practic-aplicative viitoare, legate de importanța utilizării E-jocului 
în situații didactice formale sau nonformale.

Părerile legate de utilizarea jocurilor pe calculator în învățământul preșcolar 
sunt împărțite, între susținătorii necondiționați ai formării abilităților de utilizare 
a computerului încă din etapa preșcolară a dezvoltării și, cei care sunt reticenți în 
a permite preșcolarului accesul la un computer.
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REZUMAT

Lucrarea își propune să analizeze teoretic și practic avantajele și limitele 
utilizării E-jocurilor în activitățile instructiv-educative specifice învățământului 
preșcolar. Pe lângă contribuțiile teoretice legate de istoricul și definirea jocului 
pe calculator/E-jocul, precum și identificarea contextelor în care se folosește, am 
administrat un chestionar unui eșantion format din 80 de cadre didactice încadra-
te în învățământul preșcolar din județul Bistrița-Năsăud, prin care am investigat 
percepția acestora față de importanța, utilizarea, avantajele, limitele și viitorul 
E-jocurilor în sistemul de învățământ din viitorul apropiat.
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DISCIPLINAREA POZITIVĂ – REPER AL MANAGEMENTULUI 
ETICII ÎN INSTITUȚIILE PREȘCOLARE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

lect. univ. dr. Răduț-Taciu Ramona, 
Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

În activitatea educativă specifică grădinițelor, privită ca întreg, educatoarele 
trebuie să se raporteze la cei pe care îi educă, să stabilească relații de cooperare cu 
preșcolarii și părinții acestora, precum și cu alți factori interesați de problematica 
educației. Amploarea și diversitatea fenomenului educațional nu se rezumă doar 
la activitatea din sala de grupă, ci se extinde la fiecare contact inter-relațional pe 
care-l stabilește educatoarea.

Activitatea cadrelor didactice din grădinițe se desfășoară în fața unor individu-
alități psihice umane în formare, instituționalizate poate pentru întâia oară. Deci, 
fiecare educatoare trebuie să demonstreze o atenție deosebită față de comporta-
mentele manifestate de preșcolari atât în grădiniță, cât și în afara acestei instituții.

În interiorul managementului grupei de preșcolari, un loc deosebit de impor-
tant îl ocupă și managementul problemelor disciplinare care se referă la tehnicile 
specifice rezolvării acestora.

Disciplinarea pozitivă sau recompensa și sancțiunea sau pedeapsa sunt două 
tehnici prin care educatoarea poate interveni în cadrul colectivului de preșcolari 
pentru a schimba comportamente, pentru a implementa o schimbare de compor-
tament și a evalua rezultatele obținute. Practic, ambele fiind considerate repere 
ale managementului eticii în instituțiile preșcolare de învățământ.

Astăzi este îndeobște recunoscut faptul că recompensa și sancțiunea induc mo-
tivația învățării, duc la formarea de atitudini dorite, și, de asemenea, sancționează 
comportamente și atitudini nepotrivite în cadrul colectivului de copii. Situațiile 
ivite sunt numeroase și o determină pe educatoare să le gestioneze corespunză-
tor, având ca finalitate formarea personalității preșcolarilor, în urma unui proces 
complex de devenire și formare, care nu se poate realiza decât în corelație directă 
cu activitatea de educație, învățare, formare.

Vorbind despre disciplinarea pozitivă, orice cadru didactic și în mod cu totul 
special, persoanele care lucrează la nivel preșcolar, sunt orientate preponderent 
pe oferire de recompense copiilor.

Recompensa este definită în Dicționarul explicativ al limbii române astfel:
„RECOMPÉNSĂ s. f.

1. răsplată, gratificație, (rar) compensație, despăgubire
2. sumă de bani ce se cuvine inventatorului sau inovatorului care cedează sta-

tului invenția sau inovația sa“ (pag. 786). 
Din perspectivă psiho-pedagogică, recompensa este denumită și disciplinarea 

sau întărire pozitivă. „Întărirea pozitivă vizează menținerea sau intensificarea unui 
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comportament prin producerea sau prezentarea unei stimulări. E ca și cum, în eco-
nomia unei situații, am adăuga ceva (de aici similitudinea cu semnul „+”, semnul 
„pozitivului”). Efectul este întărirea unui comportament. (Miclea, M., 2009, suport 
de curs IDD, Modificări cognitiv-comportamentale, UBB Cluj-Napoca, pag. 33)

Caracteristicile recompensei
Întărirea pozitivă sau recompensa, ca modalitate de formare a unui com-

portament la nivelul personalității preșcolarului, se caracterizează prin următoa-
rele aspecte:
 stimulează comportamentului așteptat/dorit;
 ajută preșcolarul să facă ceea ce trebuie, fără a-l umili pentru un comporta-

ment neadecvat sau nepotrivit situației în care se află;
 se adresează comportamentului afișat de preșcolar și nu persoanei acestuia;
 are un efect pozitiv și pe termen lung asupra personalității preșcolarului.

Avantajele folosirii recompensei în managementul grupei de preșcolari
Există mai multe motive pentru a folosi recompensa sau întărirea pozitivă 

în educație și în educația timpurie, în mod cu totul special, și anume:
 promovează comportamentul pozitiv al preșcolarilor;
 încurajează preșcolarii să repete un comportament dezirabil;
 încurajează pe alți preșcolari să manifeste același comportament;
 contribuie la creșterea stimei de sine a preșcolarului;
 ajută la construirea unei bune relații între preșcolar și educatoare sau între 

copil și părinți.
Pentru că fiecare educatoare identifică momente specifice de acordare a re-

compenselor și utilizează în felul său personalizat recompensa pe parcursul în-
tâlnirilor sau în timpul activităților cu preșcolarii, raportarea la taxonomia cu-
noscută din literatura pedagogică prezentă pare poate insuficientă. Prezentăm în 
continuare datele acesteia:

Clasificarea recompenselor
Recompensele, pot fi clasificate în:

1. Recompense materiale (bani, dulciuri, obiecte etc. )
a) alimente
b) distincții – diplome, steluțe, puncte, stickere etc.
c) posesiuni temporare – posibilitatea de a sta pe scaunul cuiva important, 

de a îngriji, la sfârșit de săptămână de animăluțul grupei, de-a lua acasă o anu-
mită mascotă etc.

d) diverse obiecte
e) activități stimulatoare – excursii, vizionarea unui film, seară de dans etc.

2. Recompense sociale (lauda, evidențierea în fața colegilor, încurajarea etc. )
În lucrarea autorilor Lynn Cousin și Julie Jennings „The Positive Behaviour-

The complete guide to promoting positive behaviour în your school”, este prezen-
tată o clasificare a recompenselor în recompense formale și informale.



88 Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

Exemple de recompense informale:
 zâmbești și aprobi prin aplecarea capului (dai din cap); 
 semnul „OK” făcut prin ridicarea degetului mare;
 exprimare verbală apreciativă (de exemplu: „Foarte frumos ai colorat! 

Excelentă idee! Felicitări pentru rezultatul obținut la concurs!) ; 
 schimbi tonul vocii, folosind un ton de mirare, surpriză sau apreciere;
 spui ceva pozitiv și încurajator;
 arăți preșcolarilor că ai încredere în ei, oferindu-le sarcini și responsabilități, 

fără a avea îndoieli că nu vor putea duce sarcina la bun sfârșit;
 ceri părerea copiilor despre anumite lucruri pe care urmează să le faceți în 

timpul activităților de la grădiniță și arătați-le că ideile lor sunt valoroase. 
Puneți aceste idei în aplicare! 
Recompensele formale se pot materializa prin:

 Ziua premierii
Se stabilește un timp anume din zi sau săptămână când sunt sărbătoriți pre-

școlarii cu rezultate frumoase, moment în care li se înmânează un sticker, o di-
plomă sau un certificat pentru rezultate deosebite sau pentru atitudini și compor-
tamente foarte bune.
 Zi specială pentru fiecare preșcolar

Se realizează un model de diplomă pentru această situație care să cuprindă 
spațiu pentru notare. Fiecare preșcolar din grupă va nota (folosind simboluri su-
gerate de către educatoare) lucruri pozitive despre „preșcolarul zilei”. La finalul 
activităților, educatoarea înmânează diploma preșcolarul numit, premiindu-l ast-
fel în fața grupei.
 Felicitări cu mesaje specifice trimise părinților (personal, prin serviciile poș-

tale, telefonice sau electronice) în care se menționează activitatea realizată cu 
succes de către preșcolar.
De exemplu: „Sunt încântată să vă spun că fiul/fiica dumneavoastră astăzi a 

colorat extraordinar de frumos un peisaj de toamnă, în cadrul activității noastre. 
Vom publica fișa respectivă în Revista grădiniței noastre. Vă transmit felicitări 
pentru această reușită! Cu respect, ...”
 Sistemul de puncte sau stickere – acordate pentru fapte bune
 Careu special organizat pentru a-i recompensa, în fața întregii grădinițe, pe 

preșcolarii cu rezultate bune sau care au manifestat atitudini și comporta-
mente adecvate în anumite momente din activitatea școlară. Careul se poate 
organiza săptămânal.

 Cartea de onoare al grădiniței
În fiecare grădiniță poate există o carte de onoare, așezată într-un loc în care 

preșcolarii au acces, în care fiecare preșcolar, părinte sau educatoare va putea 
consemna un mesaj pozitiv la adresa unui coleg sau a unei educatoare.
 Alte forme de premiere publică, formală:
• notarea, pe un panou sau o pe o tablă așezată la intrarea în grădiniță, a nume-

lui preșcolarilor cu rezultate foarte bune sau cu un comportament foarte bun;
• afișarea produselor activității preșcolarilor într-un loc vizibil, în afara spațiu-

lui sălii de grupă;
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• premierea la sfârșit de an școlar, în mod public, pentru rezultatele obținute.
Atât recompensele formale, cât și cele informale au un impact pozitiv asupra 

preșcolarilor, și îi vor sprijini pe parcursul devenirii personalității.
Exemple de recompensă pentru preșcolarii cu anumite dificultăți 
Dacă există preșcolari cu dificultăți (de comportament sau în învățare), în 

loc să ajungă la directorul grădiniței pentru că au făcut ceva nepotrivit, educa-
toarea poate să le arate cum pot deveni mai buni.

Iată câteva exemple:
 prezentați o lucrare frumoasă sau doar o parte dintr-o lucrare de-a copiilor 

respectivi în fața întregii grupe;
 prezentați și apreciați partea pozitivă a comportamentului, încurajați pre-

școlarii să prezinte în fața grupei o parte din lucrările făcute, de care ei sunt 
foarte mândri;

 afișați lucrările preșcolarilor;
 spuneți colegilor să-i încurajeze sau să-i felicite pentru comportamente po-

trivite de câte ori au ocazia;
 faceți aprecieri pozitive, pe secvențe mici, pentru încurajarea comportamen-

telor adecvate.

Cum acordăm eficient recompensele? 
În acordarea recompenselor, există câteva aspecte de care se va ține seama 

pentru ca recompensa să fie eficientă:
 recompensele trebuie oferite pentru a modela comportamentul copilului; re-

compensa nu poate determina comportamentul în totalitate, deoarece am 
ajunge în situația comportamentului condiționat; (exemplu: Dacă nu lipsesc 
de la grădiniță, ce primesc? sau Îmi fac șireturile dacă îmi cumperi. ...)

 recompensa survine unui comportament, nu îl condiționează. Dacă recom-
pensa este condiția efectuării unei sarcini (de exemplu: Dacă nu fircălești, 
primești o prăjitură, atunci preșcolarul se va implica în activitate doar pentru 
a primi recompensa și nu se va centra pe valoarea activității. Data viitoare 
când i se va cere același lucru, va întreba dacă primește prăjitura. Dacă nu, va 
considera inutil să coloreze frumos, fiindcă oricum nu va fi „recompensat”).

 recompensa trebuie să fie imediată sau foarte aproape de momentul desfă-
șurării activității pentru ca eficiența să fie foarte ridicată. (de exemplu: Ai 
lucrat foarte bine în timpul activității. Felicitări pentru implicare! Primești 
un punct pentru activitate); 

 recompensele trebuie să fie diferite, pentru a nu produce saturație. Dacă uti-
lizăm aceeași recompensă, ea nu mai produce același efect, scade impactul 
ei asupra subiectului. „Astfel, un stimul care a funcționat anterior ca întărire 
(de exemplu: o activitate de loisir, după efectuarea unui comportament dezi-
rabil) își pierde din impact dacă o aplicăm excesiv.

 recompensele extrinseci conduc la motivație extrinsecă și înregistrează re-
zultate pe termen scurt, uneori pot fi chiar demotivante pentru preșcolari (de 
exemplu: Doar atât mi-ai cumpărat și eu am sta cuminte toată ziua la gră-
diniță?) ; 
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 în momentul primirii recompensei, se va specifica pentru ce anume este 
răsplătit elevul. (de exemplu: Primești un punct în plus pentru că ai lucrat 
suplimentar. )

 nu se recompensează o activitate la care copilul participă cu plăcere;
 dacă s-a produs schimbarea dorită în comportamentul preșcolarului, se înce-

tează acordarea recompenselor;
 să se manifestă consecvență în acordarea recompenselor;
 recompensele nu trebuie să nu aibă o valoare prea mare;
 recompensa trebuie să fie corelată cu vârsta preșcolarilor; (de exemplu: primi-

rea unui sticker va fi o recompensă potrivită pentru un preșcolar din grupele 
mici, pe când, pentru un copil mai mare, nu va avea aceeași valoare).

Acordarea recompenselor. Exemple din activitatea la grupă
Tichetul: Ai lucrat bine! Când preșcolarii participă în liniște și cu seriozita-

te la activitate, pot primi din partea educatoarei un tichet pe care este simbolizat 
un anumit mesaj, corespunzător unei aprecieri superioare. Copilul își notează 
numărul său de ordine, din catalogul grupei, pe spatele tichetului și apoi îl așază 
într-o cutie special pregătită. Când alți preșcolari termină activitatea, pot primi și 
ei același tichet. În evaluarea activității copiilor din grupă și la împărțirea tiche-
telor, pot fi solicitați alți preșcolari din grupă care, de obicei, sunt copii-problemă, 
dar care pot duce această sarcină la îndeplinire. Ei se vor simți foarte mândri de 
încrederea acordată.

Tichetul de tombolă – Preșcolarii pot fi recompensați și prin alegerea unui 
tichet de tombolă pe spatele căruia va fi simbolizat premiul, astfel: poți să stai la 
catedra educatoarei; acum vom cânta ce dorești tu; poți să pleci cu 5 minute mai 
devreme la masă; poți să-ți alegi locul în sala de grupă etc. Educatoarea poate 
decide ce recompense înscrie pe spatele tichetului, în funcție de specificul și par-
ticularitățile grupei de preșcolari.

Orice cadru didactic care lucrează cu preșcolarii se poate încadra armoni-
os în reperele unui management eficient cu condiția operării adecvate la nivelul 
disciplinării pozitive.

Ar fi interesant de urmărit dacă educatoarele grupelor de preșcolari sunt dis-
puse să participe la următoarele aplicații:

Sarcina de lucru nr. 1: 
Exemplificați modalități de recompensă informală pe care le-ați folosit sau 

doriți să le utilizați în cadrul activității la grupă.
Sarcina de lucru nr. 2: 
Prezentați situații din activitatea specifică grădiniței cu preșcolari care au 

dificultăți de învățare și ușoare probleme de comportament.
Identificați câteva modalități pentru a-i recompensa.
De asemenea, pentru cercetător ar fi utilă calcularea frecvenței de participare 

la aceste aplicații și, în paralel, analiza complexității datelor relatate.
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE  
– OPORTUNITATE DE OPTIMIZARE A 

PARTENERIATULUI ȘCOLĂ-FAMILIE-COMUNITATE

lector asociat dr. Avram Iftinia, Universitatea 
„Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

O școală dezvoltată este aceea care răspunde unei game cât mai largi de nevoi 
ale beneficiarilor săi, reprezintă motorul dezvoltării comunitare, este deschisă la 
parteneriate, cu oameni pregătiți și motivați.

Școala trebuie să fie deschisă la nevoile comunității, să identifice acele do-
menii în care poate dezvolta parteneriate comunitare: alternative de petrecere a 
timpului liber pentru copii și tineri, activități de educație rutieră, educație pentru 
sănătate, ajutorarea vârstnicilor, a familiilor sărace etc.

Activitățile extracurriculare reprezintă un element prioritar în politicile edu-
caționale întrucât au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, 
asupra performanțelor școlare și asupra integrării sociale în general.

Educația este o acțiune la care își dau concursul școala, familia, întreaga 
societate, cooperarea acestora apare logică, stringentă iar menținerea unui par-
teneriat între școală și familie depinde de asumarea responsabilităților de către 
toți actorii educaționali

Formele de organizare a activității educaționale se află în plin proces de mo-
dernizare, de adaptare a acestora nevoilor copiilor și tinerilor generației contem-
porane, generație cu nevoi, așteptări și atitudini totalmente diferite față de acum 
câțiva ani. Educația neformală oferă celor acestora o libertate de acțiune mai mare, 
valorificând o pedagogie diferențiată, individualizată și personalizată.

În devenirea personalității elevului, comunicarea permanentă, colaborarea 
și cooperarea factorilor educaționali reprezintă o prioritate, materializându-se 
în avantaje oferite de instituții în formarea sa, în spiritul valorii societății în care 
trăiește.

Tipologia formelor de organizare a procesului de învățământ este extrem de 
complexă, amintind aici taxonomia acestora după locul lor de desfășurare:

 - activități organizate în mediul școlar (sala de clasă, lotul școlar, sala de 
sport, bibliotecă, laborator, sala de spectacole, ateliere, cercuri de informatică/
șah/limbi moderne etc. ); aceste activități reunesc grupuri de copii animați de 
o dorință comună: dorința de a crea și de a-și afirma aptitudinile.

 - activități organizate în mediul extrașcolar (organizate de colectivul didactic 
sau de instituții din afara școlii: teatre, case de cultură, biserică, organizații 
sportive, baze sportive, palate ale copiilor, cluburi, tabere, vizionări de ex-
poziții/filme, vizite, excursii, drumeții).
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Activitățile extracurriculare pot avea conținut cultural, artistic, spiritual, ști-
ințific, tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activități de joc sau de participare 
la viața și activitatea comunității locale. Activitățile extrașcolare au cel mai larg ca-
racter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalități de formare a caracterului 
copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciați 
și mai accesibili sufletelor acestora. Având un caracter atractiv, elevii participă, 
într-o atmosferă de voie bună și optimism, cu însuflețire și dăruire, la astfel de 
activități. Alegerea din timp a materialului și ordonarea lui într-un repertoriu cu o 
temă centrală este o cerință importantă pentru orice fel de activitate extrașcolară.

Există câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare:
1. în funcție de sursă, înglobează activitățile organizate de către școli (în afara 

mediului școlar) și de către alte instituții extrașcolare specializate: centre de 
creație a copiilor/ centre de creație tehnică, centre ale tinerilor turiști/școli, cluburi 
sportive, școli de muzică și de arte pentru copii (Feldman și Matjasko, 2005).

2. au un rol complementar rolului școlii, văzută ca sistem puternic formalizat de 
transmitere de cunoștințe și sunt venite din nevoia ca școlile să „asigure experi-
ențe care să susțină dezvoltarea în ansamblu a elevilor” (Holland și Andre, 1987).

3. depind de contextul mai larg, sunt parte a sistemului școală – familie – 
comunitate. Dezvoltarea adolescenților depinde de un întreg sistem de fe-
nomene și relații, iar activitățile extrașcolare/extracurriculare reprezintă un 
element fundamental în rețeaua școală – familie – comunitate: „sunt parte din 
instituții extrașcolare și comunități și sunt influențate de familii și colegi”: 
eseuri, mică proză, versuri etc. , în realizarea de lucrări pentru simpozioa-
ne și sesiuni de comunicări științifice cu tematică asemănătoare domeniului 
excursiei tematice efectuate (Feldman și Matjasko 2005).
Tipologia asupra activităților extracurriculare, în funcție de anumite criterii 

specifice:
A. Pornind de la criteriul locului desfășurării activităților extracurriculare 

și instituția carele gestionează, le putem clasifica în:
• activități extracurriculare desfășurate în instituțiile de învățământ, dar în afa-

ra clasei și lecției;
• activități extracurriculare desfășurate în afara instituțiilor de învățământ, dar 

sub incidența acestora;
• activități extracurriculare desfășurate în instituțiile de învățământ, de alte in-

stituții cu funcții educative;
• activități extracurriculare desfășurate în afara instituțiilor de învățământ, de 

alte instituții cu funcții educative.
B. În funcție de grupul țintă vizat și dimensiunea acestuia, activitățile ex-

tracurriculare sunt:
• activități cu întreaga clasă de elevi;
• activități realizate pe grupe de elevi;
• activități individualizate;

C. În funcție de finalitatea urmărită activitățile extracurriculare pot fi:
• activități cu caracter predominant informativ;
• activități cu caracter predominant formativ;
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D. În funcție de dimensiunea educațională dominantă, activitățile extra-
curriculare sunt:
• activități de educație intelectuală;
• activități culturale;
• activități sportive;
• activități artistice;
• activități de educație morală.

Instituțiile bine determinate ale societății, școala, familia și comunitatea, 
joacă diferite roluri în creșterea și dezvoltarea ființei umane. Pentru valorizarea 
maximală a acestora pledează instituirea parteneriatului educațional.

Școala este instituția care realizează în mod planificat și organizat sprijinirea 
dezvoltării individului prin procesele de instrucție și educație formală și nonfor-
mală, concentrate în procesul de învățământ.

O școala eficientă este partenera elevului, valorizând respectarea identității sale cu 
familia, recunoscând importanța acesteia și căutând să atragă în procesul didactic toate 
resursele educative ale societății, pe care le identifică, le implică și le folosește activ.

Complexitatea finalităților educaționale impune îmbinarea activităților curri-
culare cu cele extracurriculare, iar parteneriatul educațional, ca set de intervenție 
complementară, apare ca o necesitate.

Activitatea neformală, în forma ei de activitate extracurriculară, este un bun 
prilej de dezvoltarea a relațiilor colaborare între familie-școală-comunitate. Aceste 
trei instituții sunt generatoare de educație și cultură, de asigurare a unui viitor 
frumos pentru copii și tineri, sunt PARTENERI în educație și formare.

Colaborarea dintre școală și familie într-un mediu favorizat de comunitatea 
locală va atinge scopul educațional propus, printr-o relație de echivalență dintre 
școala în comunitate și comunitatea în școală. Parteneriatele școală – familie – 
comunitate au la bază ideea că educatorii, elevii, părinții ceilalți membri ai co-
munității sunt parteneri în educație.
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MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE DE 
STIMULARE A DIMENSIUNII SOCIO – EMOȚIONALE 
LA COPIII PREȘCOLARI ȘI IMPLICAȚIILE ACESTEIA 
ÎN ÎMBUNĂTĂȚIREA VIEȚII SOCIO – PROFESIONALE 

A PĂRINȚILOR ȘI A CADRELOR DIDACTICE.

Lect. asoc. dr. Iftinia AVRAM, Universitatea „Babeș-
Bolyai” Cluj-Napoca, Prof. gr. I TRIFAN Irina, 

inspector școlar, Inspectoratul Școlar Județean Mureș

Vârsta preșcolară se caracterizează prin dezvoltare accelerată în toate pla-
nurile: fizic, cognitiv și socio-emoțional. Studiile arată că principalul predictor 
privind adaptarea la viața adultă nu sunt notele școlare, ci abilitatea copiilor 
de a stabili relații cu ceilalți copii. (Hartup). 

Dezvoltarea socială presupune:
 achiziționarea comportamentelor care ne fac să fim eficienți în interacțiunile 

cu ceilalți astfel încât să atingem scopul personal stabilit.
 Abilitățile sociale sunt cele care ne permit să ne integrăm în grupul de la 

grădiniță, școală, serviciu sau grupul de prieteni.
 Orice comportament social este rezultatul unui proces de învățare a ceea ce 

este valorizat de către societate.
 Aceste comportamente ne ajută să atingem anumite scopuri, în condițiile în 

care ne permit să inițiem și să stabilim o relație cu altcineva.
 Competențele sociale de bază pe care fiecare om ar trebui să și le dezvolte 

sunt: inițierea și menținerea unei relații și integrarea într-un grup.
Dezvoltarea emoțională în preșcolaritate se reflectă în achiziția unor abili-

tăți sau competențe specifice de prelucrare (codare), exprimare (verbalizare sau 
exprimare non-verbală) și management sau control emoțional (reglare sau au-
to-reglare emoțională), competențe numite cu un concept umbrelă de competențe 
emoționale. Astfel, dezvoltarea emoțională include și a învăța cum să recunoști 
și să interpretezi expresiile emoționale ale celorlalți.

Denham reduce aceste abilități la trei dimensiuni importante: recunoaștere 
emoțională, expresivitate emoțională și reglare emoțională. În absența acestor 
abilități, relaționate cu competențele sociale, nu putem vorbi de dezvoltarea inte-
ligenței emoționale la vârsta adultă.

Recunoașterea sau înțelegerea emoțiilor constă în abilitatea de a identifica 
atât trăirile emoționale, cât și cauze și corelate ale acestora. Înțelegerea emoțiilor 
presupune evaluarea inițială a mesajului emoțional transmis de celălalt, interpre-
tarea acurată a acestuia și înțelegerea sa prin intermediul constrângerilor impuse 
de regulile contextului social. Se consideră că la înțelegerea emoțiilor contribuie 
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atât experiențierea cât și exprimarea emoțiilor, dar și înțelegerea emoțiilor con-
tribuie la aceste două aspecte ale competenței emoționale.
 Expresivitatea emoțională presupune exprimarea acestora într-o manieră avan-

tajoasă pentru interacțiune și pentru menținerea relațiilor sociale de-a lungul 
timpului. Din acest punct de vedere, a fi competent presupune: a conștientiza 
faptul că trebuie transmis un mesaj emoțional, a ști care expresie emoționa-
lă este adecvată pentru situația socială în cauză, a transmite mesajul într-o 
manieră convingătoare, a transmite mesajul afectiv ținând cont de regulile 
impuse (Denham S.A.). La un nivel mai simplu, expresivitatea emoțională 
se referă la profilul copilului privind frecvența, intensitatea și durata atât a 
emoțiilor de bază cât și a celor complexe.
Reglarea emoțională se referă la abilitatea de a iniția, menține și modula apa-

riția, intensitatea trăirilor subiective și proceselor fiziologice care acompaniază 
emoția. Reglarea comportamentală se referă la abilitatea de a controla compor-
tamentul declanșat de o emoție.
Exprimarea neadecvată de către copii a emoțiilor negative, prin agresivitate 
fizică sau verbală, determină apariția unui comportament de izolare a 
acestora. 

Exprimarea adecvată a emoțiilor este foarte importantă în cadrul 
interacțiunilor sociale, deoarece contribuie la menținerea lor. 

Copiii întâmpină o serie de obstacole atunci când învață să-și regleze emo-
țiile și comportamentul:

Învățarea reglării emoționale se realizează prin experiențele de interacțiune 
cu ceilalți, modelare comportamentală și prin alte contexte de învățare din mediu. 
Caracteristicile temperamentale înnăscute joacă un rol important pentru modul 
în care un individ reacționează la o varietate de stimuli sau situații. În plus, abili-
tățile cognitive și de limbaj joacă un rol major în abilitatea de autoreglare și ajută 
copilul să dobândească abilitatea de a aplica intenționat strategii de reglare emo-
țională și comportamentală (Anderson și Colombo). 

Astfel, cele trei componente ale competenței emoționale: reglarea, exprimarea 
și înțelegerea emoțională, sunt cruciale pentru succesul copilului atât în perioada 
preșcolară cât și în sarcinile sociale mai târziu (Denham S.A.)

Competențele emoționale se dezvoltă în mare măsură prin practicile de socia-
lizare utilizate de către părinți și educatoare. Adulții (părinții și educatorii), contri-
buie la dezvoltarea abilităților emoționale ale copiilor prin următoarele modalități:
 Reacțiile adulților la emoțiile exprimate de copii-modul în care adulții re-

acționează la exprimarea emoțională a copiilor determină exprimarea sau 
inhibarea emoțiilor viitoare ale acestora.

 Exprimarea propriilor emoții de către adulți – expresivitatea emoțională a 
adulților devine un model pentru copii, în ceea ce privește exprimarea emo-
țională – puterea exemplului personal.
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 Discuțiile despre emoții – experimentarea unor situații emoționale diferite 
și discuțiile cu părinții ajută copiii în înțelegerea situațiilor emoționale și în 
reacționarea adecvată în astfel de situații.
Abilitățile sociale sunt strâns legate de cele emoționale. Dobândirea strate-

giilor de reglare emoțională favorizează capacitatea de exercitare a controlului 
asupra propriului comportament. În plus, abilitățile de a înțelege emoțiile proprii 
și ale celorlalți și de a le exprima sunt esențiale pentru stabilirea și menținerea 
relațiilor cu ceilalți.

Strategii de dezvoltare a competențelor socio-emoționale în relația 
educator-copil
 Obținerea informațiilor despre activitățile preferate și preocupările copilului.
 Ascultarea activă și încurajarea lor pentru a vorbi despre ei înșiși.
 Transmiterea unor mesaje verbale și non-verbale consistente.
 Participarea la jocurile copiilor.
 Organizarea diferitelor centre de joc și puneți copiilor la dispoziție cât mai 

multe materiale.
 Implicarea părinților în educația copiilor.
 Stabilirea unor relații de parteneriat cu părinții.

Utilizând aceste strategii didactice li se oferă atât părinților, cât și cadrelor 
didactice satisfacția muncii împlinite, siguranța că preșcolarii vor avea succes în 
activitatea următoare și în viață, toate acestea oferindu-le „liniște sufletească” și 
ducând la îmbunătățirea vieții lor din punct de vedere social și profesional.

La vârsta preșcolară, principala sursă de învățare despre relațiile cu ceilalți, 
este jocul – acesta reprezentând activitatea primordială din grădiniță. Implicarea 
copiilor în joc facilitează dezvoltarea capacității de a iniția interacțiuni. Aceste 
interacțiuni pozitive cu ceilalți colegi duc la formarea relațiilor de prietenie, la 
dezvoltarea abilităților de cooperare. Dezvoltarea deficitară a competențelor so-
cio-emoționale în perioada preșcolară are efecte negative asupra funcționării și 
adaptării copiilor în adolescență sau în viața adultă.

În actuala viziune curriculară, stabilirea și menținerea relațiilor cu ceilalți 
copii se abordează prin intermediul întâlnirii de dimineață – o metodă educa-
țională democratică și participativă, cu un accentuat caracter socio-emoțional. 
Împărtășirea cu ceilalți – este cel mai important moment deoarece copiii schim-
bă impresii, opinii, păreri, își transmit cu sinceritate problemele, experiențele, 
colaborează, etc.

Același caracter socio-emoțional îl găsim și în momentele de tranziție, care 
asigură o îmbinare armonioasă între elementele componente ale procesului in-
structiv-educativ, stimulează sau menține activ interesul copiilor, le determină 
implicarea afectivă și îi antrenează în acțiuni dinamice. Ele creează acea stare de 
bine conducând copilul pe drumul relaționării și eficientizării.

Metodele interactive de grup reprezintă un instrument benefic în evitarea 
și eliminarea blocajelor socio-emoționale, stabilirea și menținerea relațiilor cu 
ceilalți, deoarece copiii se ajută unii pe alții să învețe, împărtășindu-și ideile și 
exprimându-le liber.
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Dezvoltarea socio-emoțională reprezintă fundamentul relațiilor și interacți-
unilor care dau semnificație experiențelor copiilor acasă, la grădiniță, în comu-
nitare. Ea influențează semnificativ succesul copiilor în viață.
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SPECIFICUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 
– PROIECTARE, IMPLEMENTARE, EVALUARE

Prof. înv. preșc. Trifan Irina, inspector școlar, 
Inspectoratul Școlar Județean Mureș

Ca orice demers orientat către o finalitate, activitatea extracurriculară pre-
supune o anume structurare și organizare, asigurate de corelarea activităților de 
proiectare, implementare și evaluare. Reușita activităților extracurriculare re-
zidă deci în gestionarea celor trei procese în asigurarea relației ce se stabilește 
între acestea.

Proiectarea activităților extracurriculare reprezintă un proces complex, 
structurat pe diferite nivele de acțiune, orientat spre atingerea unor finalități și 
materializat în fapt într-un set de repere și chiar modele de acțiune.

Urmând direcția demersului de abordare nivelară propus de M. Bocoș privitor 
la proiectarea curriculară, propunem următoarele nivele de proiectare a activi-
tăților extracurriculare (Bocoș M., 2008, pag. 180): 

a. Nivelul macrostructural la care proiectarea curriculară se centrează în 
jurul demersului de realizare a Curriculum-ului Național care poate constitui în 
fapt un reper pentru aceste activități;

b. Nivelul mezostructural la care proiectarea curriculară se manifestă în 
recomandări privind proiectarea și implementarea activităților extracurriculare, 
prin sugestii realizate de către Inspectoratul Școlar Județean (ISJ), ca organism 
de coordonare a acestor activități la nivel de județ.

c. Nivelul microstructural la care proiectarea și implementarea activităților 
extracurriculare vizează următoarele subnivele: nivelul instituțional ce angajează 
decizii privind proiectarea și implementarea activităților extracurriculare, mo-
nitorizarea și coordonarea activităților de implementare; la acest nivel, vorbim 
despre munca în echipe de cadre didactice, deci de o abordare multidisciplinară, 
coordonată de directorul școlii și responsabilul în gestionarea activităților extra-
curriculare din instituție.

Urmărind să înțelegem aspectele generale ce țin de proiectarea activităților 
extracurriculare pe cele patru mari direcții de acțiune, trebuie să gravităm în jurul 
identificării soluțiilor la următoarele interogații:
1. Cui i se adresează sau cine sunt subiecții activităților extracurriculare? (ele-

vii/grupul țintă); 
2. De ce sau pentru ce proiectăm activitățile extracurriculare? (finalitățile acti-

vităților extracurriculare sunt evident centrate pe elev, dar sunt situații în care 
sunt corelate cu finalități educaționale ale Curriculumului Național, mențio-
nate în programele școlare, în vederea completării lor); 
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3. Ce? (adaptarea conținuturilor la specificul grupului și individualitatea 
elevului); 

4. Cum? (proiectarea strategiei); 
5. Cum evaluăm? (formularea unor concluzii cu scopul optimizării demersurilor 

inițiate). 

PLANIFICAREA ANUALĂ A ACTIVITĂȚILOR 
EXTRACURRICULARE

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: se specific instituția de învățământ
PROPUNĂTOR: se notează numele și prenumele cadrului didactic responsabil
AN ȘCOLAR: 

Nr. 
crt. Data Generic

Tipul  
activi-
tății

Loc de 
desfășurare Responsabil

1 OCTOMBRIE

Românașului 
îi place, sus, 
la munte, la 
izvor

excursie Alba – Iulia G. L.

PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ

TIPUL: 
SCOPUL: 
OBIECTIVE SPECIFICE: 
TEMA: 
STRATEGII, METODE ȘI MIJLOACE DE FORMARE: 
MODALITĂȚI DE ORGANIZARE A GRUPULUI: 
EVALUARE: 
SCENARIUL ACTIVITĂȚII: se impune o descriere succintă a responsabi-

lităților specifice fiecăruia, precum și a modalităților concrete de implementare 
a activității.

Inițierea unui proces de proiectare a oricărei activități extracurriculare ne de-
termină să avem în vedere în principal, ca punct de pornire, actanții implicați, iar 
pentru reușita proiectării curriculare trebuie să anticipăm și să identificăm soluții 
concrete de rezolvare pentru următoarele probleme:
• Cine răspunde de activitatea extracurriculară? 
• Cum vom realiza activitatea extracurriculară? 
• Ce premise există pentru o activitatea extracurriculară eficientă? 
• Cine sunt subiecții activității extracurriculare? 
• Ale cui interese primează în activitatea extracurriculară? 
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• Ce expertiză e necesară pentru inițierea proiectării și implementării activită-
ții extracurriculare și pentru aplicarea în practică a elementelor proiectării? 

M. Bocoș definește implementarea curriculară ca acțiune de „aplicare în 
practică a programului educativ, respectiv organizarea și realizarea situațiilor 
și a activităților de învățare, într-o modalitate flexibilă, creatoare, valorificând 
resursele anticipate” (Bocoș M., 2008, pag. 184)

La nivelul instituției de învățământ implementarea unei activități extracurri-
culare presupune mai multe tipuri de activități:
1. Organizarea activității extracurriculare prin:
• stabilirea normelor și regulilor de desfășurare, repartizarea responsabilită-

ților cadrelor didactice sau a altor organisme implicate, precum și a elevilor;
• stabilirea unor colective cu caracter permanent sau temporar pentru soluțio-

narea diferitelor probleme ce pot interveni în buna desfășurare a activităților 
extracurriculare;

• dimensionarea spațio-temporală a activităților extracurriculare, prin alcătuirea 
orarului și a graficului de utilizare a laboratoarelor, atelierelor, cabinetelor și 
sălilor specializate, a sălilor și a terenurilor de sport, organizarea sistemului 
informatic și a subsistemului informatic al acestuia etc. ; 

• stabilirea și gestionarea resurselor material și financiare;
• avizarea activității extracurriculare de către Inspectoratul Școlar Județean 

(ISJ) sau alte organisme, dacă este cazul.
2. Realizarea implementării propriu-zise prin acțiuni specifice la nivelul in-

stituției de învățământ (planificarea strategică), la nivelul compartimentelor 
(catedre, comisii metodice, administrație etc. ) și al personalului (planificarea 
operațională), conform documentelor de proiectare curricular elaborate;

3. Coordonarea și controlul acțiunilor de implementarea curriculum-ului 
(stabilirea modalităților de comunicare operativă între toți factorii implicați 
în implementarea activităților extracurriculare, desfășurarea unor ședințe de 
analiză și de luare a unor decizii operative etc. ).
La nivel individual, al cadrului didactic, implementarea activităților extra-

curriculare reprezintă corelarea proceselor de planificare, organizare și evaluare 
a activităților extracurriculare, realizate de către acesta în practică.

Evaluarea activităților extracurriculare se identifică cu aspectele particu-
lare ale evaluării formative și, mai mult, a celei formatoare.

În activitățile extracurriculare, evaluarea formativă se poate transforma în 
orice moment în evaluare formatoare. Acest aspect se manifestă în momentul în 
care elevul devine din evaluat, evaluator al propriilor sale performanțe, cu scopul 
de a-și regla singur procesul de învățare specific activităților extracurriculare la 
care participă.

Autoevaluarea devine suport al autoformării în domeniul vizat de activitatea 
extracurriculară. Ideea centrală a evaluării formatoare „pornește de la înțelegerea 
importanței reprezentării de către elev (cel care învață)a scopurilor de atins, de 
la convingerea că elevul însuși (și numai el) este capabil să-și regleze activitatea 
de învățare, că numai el este în stare să regleze/anteregleze/corijeze acest proces” 
(Potolea D., Manolescu M.).
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În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului cre-
ativ în cadrul activităților extracurriculare. Grija față de timpul liber al copilului, 
atitudinea de cunoaștere a dorințelor copiilor și de respectare a acestora trebuie să 
fie dominantele acestor tipuri de activități. Acestea le oferă destindere, încredere, 
recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări și recunoaștere 
a aptitudinilor.
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COPILUL ȘI RESPONSABILITATEA ADULȚILOR

Prof. înv. preșcolar Stela Bâzgan, Grădinița 
P.N. Lunca Bradului, jud. Mureș

Părinții se consideră cei mai buni cunoscători ai copiilor lor. Ei își justifică 
această calitate prin faptul că i-au crescut, că le sunt cei mai apropiați la propriu 
și la figurat. Fără îndoială că stând și conviețuind cu cineva, ai posibilitatea de 
a-l cunoaște mai bine, decât atunci când îl vezi din când în când. Așadar este fi-
resc că dezvoltându-se sub ochii părinților, copiii să fie observați și deci cunos-
cuți de aceștia.

Stând în preajma copiilor, părinții știu unele lucruri exacte despre copiii 
lor: când le-au apărut primii dinți, când au început să meargă în picioare, când 
au spus primele cuvinte, de ce boli au suferit în prima copilărie, ce dificultăți au 
întâmpinat în primele zile de grădiniță, cine le sunt prieteni, ce jocuri au preferat 
etc. Toate acestea sunt date deosebit de importante pe care părinții le pot furniza 
grădiniței, respectiv educatoarei, care completează fișa individuală a copilului. 
Aceste informații sunt foarte utile educatoarei pentru elaborarea fișei psihopeda-
gogice și a caracterizării copilului.

După ce copiii intră în grădiniță, unii părinți continuă să se preocupe de copiii 
lor. Intenția lor nu e de neglijat, numai că acum, activitatea de cunoaștere se com-
plică, și ca atare trebuie ajutați. Acum grădinița, prin educatoare, le poate furniza 
date despre o cunoaștere obiectivă a copilului deoarece foarte mulți părinți sunt 
grevați de subiectivism în cunoașterea propriului lor copil, subiectivism generat 
de dragostea pe care în mod firesc i-o poartă. Dar dacă dragostea maternă sau 
paternă este un fenomen firesc și necesar, subiectivismul pe care îl generează în 
cunoaștere este nefiresc și dăunător.

În ce constă și cum se manifestă subiectivismul părinților în cunoașterea 
propriului copil? 

L-am putea reduce la două dimensiuni: amplificarea calităților și diminuarea 
deficiențelor. Aceste deformări îmbracă forme diverse în funcție de situațiile con-
crete. Așa de exemplu dacă propriul copil are anumite înclinații și obține rezultate 
bune la un anumit obiect, părinții îl declară deosebit de talentat, prevăzându-i un 
viitor strălucit. Optimismul este bun și necesar în educație, dar exagerarea cali-
tăților nu înseamnă optimism.

Amplificarea calităților copiilor nu ar fi un lucru prea grav, dacă nu ar determi-
na atitudini greșite din partea părinților. Din păcate asemenea părinți se consideră 
frustrați dacă nu li se dau copiilor calificative maxime. Ei sunt cei care generează 
copiilor o imagine falsă despre propria personalitate, imagine care poate genera 
un conflict cu lumea înconjurătoare.
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Tot atât de dăunătoare este atitudinea de diminuare a deficiențelor. Când un 
părinte este informat despre rezultatele slabe ale copilului nu primește vestea ca 
atare, ci caută fel de fel de circumstanțe atenuante pentru copilul lor, gândindu-se 
că nu este chiar așa de slab cum i se spune. Desigur că fiecare copil are calități 
și defecte. Nu există copil (normal dezvoltat) care să aibă numai calități, sau nu-
mai defecte.

Un părinte priceput și înțelept va căuta să cunoască, cu ajutorul educatorului, 
calitățile copilului său și să-l îndrume spre acțiuni care să-i dezvolte aceste calități. 
Numai așa copilul va avea succese și va evolua bine în viață.

Sunt însă părinți, care dintr-o ambiție greșit înțeleasă, nu admit că fiul sau fiica 
lor nu are calități într-un anumit domeniu și tocmai spre acel domeniu îl îndrumă.

Necunoașterea copiilor sau cunoașterea lor eronată are o seamă de conse-
cințe dăunătoare:

 - creează conflicte cu educatorii;
 - formează copilului o imagine falsă despre sine;
 - determină o greșită orientare a copilului urmată de insatisfacții etc.

În dificilul și complicatul proces de cunoaștere a copiilor, părinții și educa-
torii pot și trebuie să formeze un front unitar. Fiecare poate furniza celuilalt date 
importante pentru realizarea unui proces psihologic nedeformat. Părinții au dome-
niul lor în care sunt deținătorii unor date necesare educatorilor pentru întocmirea 
cât mai reală a unei fișe, iar educatorii stăpânesc, prin pregătirea lor, tehnicile și 
instrumentele unei cunoașteri științifice. Furnizându-și reciproc datele necesare 
unei cunoașteri obiective, părinții și educatorii realizează un portret psihologic 
cât mai complex și adecvat fiecărui copil. Prin aceasta ei contribuie la o bună 
educație și orientare a copilului pentru a porni în viață.

Pe lângă unele acțiuni comune întreprinse cu părinții, am inițiat Proiectul „O 
zi în grădiniță”, în cadrul căruia părinții participă la activități, astfel având posi-
bilitatea să cunoască comportamentul și înclinațiile propriului copilului, precum 
și necesitatea îndrumării acestuia în familie.

De obicei, interesul unor părinți se manifestă exagerat doar în primele zile 
de grădiniță, după care se diminuează mult, ei crezând că gata, copilul s-a aco-
modat, se descurcă, în rest are grijă educatorul. De la cele mai mici vârste până 
la anii tinereții și chiar și după aceea, copiii vor să-și împărtășească părinților, în 
primul rând, bucuriile, nedumeririle, necazurile, întâmplările prin care au trecut. 
De aceea, în întâlnirile cu părinții, doresc să le dezvolt acestora interesul de a 
asculta cu răbdare ceea ce vrea să comunice copilul, mai ales că la o vârsta mică 
este foarte dificil pentru el să-și formuleze ce ar vrea să spună, să te străduiești 
să-i vorbești pe înțeles, să îl critici cu argumente sau să-l lauzi cu măsură, să te 
simtă de partea lui în mod deschis, sincer, deoarece la baza unei relații omenești, 
cu adevărat sincere, dintre părinți și copii stă tocmai obișnuința acestuia, de mic, 
de a comunica fără rețineri, cu încredere, știindu-se ascultat nu numai cu ure-
chea, ci și cu sufletul. Un părinte priceput va evita întotdeauna să bagatelizeze, 
să n-asculte, oricât de mărunte i s-ar părea, problemele, necazurile sau bucuriile 
copilului său. În relațiile adulților cu copiii, dialogul, comunicarea umană trebuie 
să poarte în sine virtuțile inteligenței și ale capacității sufletești de sinceritate și 
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înțelegere, ferindu-se de superficialitate și neatenție, din care ar putea izvorî fel de 
fel de greșeli și confuzii, ce se propagă apoi în formarea personalității copilului.

BIBLIOGRAFIE: 
Pânișoară, IO, 2008, Comunicarea eficientă, Editura Polirom, Iași, pag. 48; 
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București, pag. 120-138.

REZUMAT

Cunoașterea copilului stă în responsabilitatea adulților. Atât părinții, care sunt 
cei mai buni cunoscători ai propriilor copii, cât și educatorii care au responsabili-
tatea de a trata individual pe fiecare copil, trebuie să-și unească eforturile pentru 
a descoperii aptitudinile copiilor, pentru a le îndruma pașii în viață, a-i sprijinii 
în alegerea unei meserii asupra căreia are înclinație copilul.

Acțiunile desfășurate cu părinții în grădiniță vin în sprijinul acestora, dân-
du-le posibilitatea să cunoască comportamentul și înclinațiile propriului copil, 
ajutându-i atât pe copii cât și pe adulți să comunice fără rețineri, cu încredere, cei 
mici știindu-se ascultați nu numai cu urechea, ci și cu sufletul.
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ACTIVITĂȚILE INTEGRATE SI EFICIENȚA 
LOR ÎN ACTUL DIDACTIC

Prof. înv. preșcolar Crina Șăulean, Grădinița cu 
Program Prelungit „Licurici”, Tg Mureș, Mureș

Societatea contemporană este într-o continuă transformare. Existența coti-
diană, problemele concrete de viață ce trebuie rezolvate zi de zi, au un caracter 
integrat iar buna lor rezolvare implică apelul la cunoștințe, deprinderi, compe-
tențe ce nu pot fi încadrate în contextul strict al unui obiect de studiu sau altul.

Pentru a putea face față lumii contemporane, trebuie să formăm preșcolarilor 
capacitatea de a realiza transferuri rapide și eficiente între discipline, de a colecta, 
sintetiza și de a pune la lucru împreună cunoștințele dobândite.

Predarea integrată a cunoștințelor este considerată o strategie modernă de 
organizare și desfășurare a conținuturilor, iar conceptul de activitate integrată 
se referă la o activitate în care se îmbrățișează metoda de predare-învățare a 
cunoștințelor îmbinând diverse domenii și constituirea deprinderilor și abilită-
ților preșcolarității. Integrarea este o manieră de organizare a activității oare-
cum similară cu interdisciplinaritatea, în sensul că obiectivele învățării au ca 
referință nu o categorie de activitate, ci o tematică unitară, comună mai multor 
categorii. Nu trebuie însă să se confunde cele două concepte: interdisciplinari-
tatea o identificăm ca o componentă a mediului pentru organizarea cunoașterii; 
integrarea, ca o idee sau un principiu integrator care rupe hotarele diferitelor 
categorii de activități și grupează cunoașterea în funcție de tema propusă de 
educatoare, ori de copii.

Argumentele psihopedagogice în favoarea abordării unui curriculum inte-
grat sunt multiple:
• cunoștințele dobândite printr-o abordare integrată sunt mai profunde, iar plusul 

calitativ este evident;
• baza integrată a cunoașterii conduce la o mai rapidă reactivare a informațiilor;
• în planul relațiilor interpersonale, integrarea curriculară încurajează comuni-

carea și rezolvarea sarcinilor de lucru prin cooperare.
Integrarea, ca sintagmă este explicată ca revenirea în același loc, în aceeași 

activitate, a mai multor activități de tip succesiv, care conduc la atingerea obiec-
tivelor propuse, la însușirea conținuturilor, la realizarea în practică a proiectului 
didactic propus. Prin activitățile integrate, abordarea realității se efectuează prin-
tr-un demers global, făcând să dispară granițele dintre categoriile și tipurile de 
activități didactice. Acestea se contopesc într-un scenariu unitar în care tema se 
lasă investigată cu mijloacele diferitelor științe: conținuturile au subiect comun 
care urmează a fi elucidat în urma parcurgerii acestora și atingerii obiectivelor 
comportamentale avute în vedere.



107Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

Activitățile integrate presupun un scenariu unitar în care toate conținuturile 
au un subiect comun și obiectivele propuse se realizează prin diferite forme de 
activitate.

Integralitatea presupune scenarii zilnice ce reunesc activități comune și la 
alegere. Practic, activitatea unei zile se derulează ca o poveste, integrând toate 
activitățile din ziua respectivă.

Folosirea unor astfel de activități aduce beneficii reale preșcolarilor, aceștia 
parcurgând mai ușor conținuturile propuse. Acest tip de activitate este deosebit 
de util pentru că educatoarea se desprinde de stilul de lucru fragmentat. Astfel, 
accentul cade pe activitatea de grup, lăsând mai multă libertate de exprimare și 
acțiune pentru copii, cât și pentru educatoare.

Maniera integrată presupune abordarea realității printr-un demers globalizat, 
în cadrul căruia tema se lasă investigată cu mijloacele diferitelor științe, dispărând 
granițele dintre variatele categorii de activități.

Pentru a fi posibilă abordarea în manieră integrată, educatoarea stabilește clar, 
precis, obiectivele și conținuturile activităților zilnice, iar la baza acestor concepte, 
un scenariu cât mai interesant al zilei. Integrarea curriculară este descrisă de lite-
ratura pedagogică actuală drept o modalitate inovatoare de proiectare a curricu-
lum-ului, care presupune sistematizarea și organizarea didactică a conținuturilor 
din domeniile diferite ale cunoașterii, astfel încât să se asigure achiziția de către 
copii a unei imagini corecte, unitare despre lumea reală.

Scenariul începe întotdeauna cu o întâlnire în grup, motivul fiind o poveste, 
o întâmplare sau un personaj, și chiar dacă conținuturile aparțin unor domenii 
diferite, au totuși un subiect comun care urmează să fie studiat pentru a realiza 
obiectivele propuse. Foarte important este faptul că învățarea se realizează prin 
efortul propriu al copiilor.

Avantajele dobândite de preșcolari sunt:
• Posibilitatea de a-și exprima păreri personale, de a coopera cu ceilalți în elabo-

rarea de idei noi, în rezolvarea sarcinilor, în argumentare, devenind mai activ 
și câștigând mai multă încredere în sine.

• Personalitatea lui se dezvoltă într-un mediu democratic
• Creativitatea se manifestă în toate domeniile
• Copilul învață lucrând.

Pentru a exemplifica cele de mai sus, voi ilustra o modalitate de realizare a 
activităților didactice dintr-o zi, realizate în viziunea noului curriculum.

TEMA ANUALĂ:”Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”
TEMA PROIECTULUI:”În lumea poveștilor” 
SUBTEMA: „S-o salvăm pe Albă ca Zăpada”
TIPUL ACTIVITĂȚII: verificare și consolidare de cunoștințe 
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată DȘ/ ALA
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupuri mici, individual
RESURSE TEMPORALE: o zi
OBIECTIVE OPERATIONALE: 

• Să sorteze jetoanele în funcție de criteriile: formă, culoare, mărime, lungime;
• Să identifice pozițiile spațiale: sus, jos, lângă, pe, deasupra, dedesubt;
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• Să formeze grupe de 1-5 obiecte;
• Să alcătuiască șirul crescător și descrescător;
• Să denumească și utilizeze formele geometrice învățate;

SCOPUL: – Consolidarea deprinderii de a construi mulțimi de obiecte după 
criteriile învățate (formă, mărime culoare, lungime), utilizând corect pozițiile spa-
țiale și cunoștințele referitoare la numerația în limitele 1-5.

SCENARIUL ZILEI
Copiii vor intra în sala de grupă intonând cântecelul „Vine primăvara”. 
Salutul de dimineață debutează cu metoda „Cerc interior, cerc exterior”. 

Copiii se așează în două cercuri concentrice, și se învârt în sensuri diferite, reci-
tând poezia „Dimineața a sosit”. La semnalul educatoarei, ei se opresc și se salută 
cu colegul din dreapta/stânga, față/spate. Procesul se repetă până când toți copiii 
au avut posibilitatea să facă pereche cu câțiva colegi diferiți.

A doua variantă de salut am realizat-o prin metoda „Amestecă-îngheață-
formează perechi”. Fiecare copil își alege dintr-un coșuleț câte o floricică mare/
mică de culoare galbenă/ albastră. Copiii se plimbă liber prin sală, la comanda 
„Îngheață” se opresc, iar la comanda „Formează perechi” formează pereche cu 
un copil, ținând cont de indicația dată de educatoare și se salută prin strângere 
de mână.

În timp ce copiii execută comanda „Îngheață”, le precizez modul în care vor 
forma perechi.

Exemplul 1. „Formați perechi și vă salutați cu floarea de aceeași mărime!”
 - „Bună dimineața, floare mare!”
 - „Bună dimineața, floare mică!”

Exemplul 2. „Formați perechi și vă salutați cu florile de aceeași culoare!”
 - „Bună dimineața, floare galbenă!”
 - „Bună dimineața, floare albastră!”

Pentru că fiecare copil are în mână flori, vom executa jocul „Buchețele, buche-
țele”. La comanda mea, copiii se vor grupa în funcție de comanda dată. Exemplu: 
„Buchețele câte 2!”; „Buchețele câte 4!” etc.

Prezența copiilor se realizează pe panoul mămăruță, iar pozele copiilor ab-
senți vor fi acoperite cu bulinuțele mămăruței. Un băiat numește fetele prezente, 
iar o fată numește băieții.

Calendarul naturii se realizează cu ajutorul meteorologului de serviciu care, 
după ce observă starea vremii de afară, va completa cu jetoanele potrivite: ano-
timpul, starea vremii, ziua, luna și anul în care ne aflăm.

Noutatea zilei o reprezintă scrisoarea de la vrăjitoare prin care îi anunță pe 
copii că a răpit-o și a închis-o pe Albă ca Zăpada în castelul ei. Iar noi, trecând 
prin niște probe, vom reuși să o salvăm.

Activitatea de grup are loc cu ajutorul globului fermecat, care trece din 
mână în mână, sarcina copiilor fiind aceea de a găsi un cuvânt care sa arate starea 
afectiva la aflarea acestei vesti.
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Prin cântecul „Câte unul pe cărare”, pornim prin pădure să găsim obstacolele 
pe care le avem de rezolvat.

La primul copac, găsim plicul cu indicațiile vrăjitoarei. Prin metoda inter-
activă „4 colțuri”, copiii vor sorta jetoane după mărime și lungime, grupându-se 
în cele 4 colțuri ale sălii în funcție de simbolul afișat. Astfel, ei rezolvă primul 
obstacol și găsesc prima cheie fermecată.

La al doilea copac, cu ajutorul strategiei „Etalare”, copiii răspund la întrebă-
rile educatoarei, etalând răspunsul corect prin afișarea cifrelor în concentrul 1-5, 
răsplata muncii fiind cheia cu care o eliberează pe Albă ca Zăpada.

La al treilea copac, prin metoda „Piramida”, copiii vor escalada treptele pi-
ramidei, „muntele vrăjit”, prin răspunsuri corecte la toate sarcinile matematice 
enunțate, obținând astfel a treia cheie fermecată.

Albă ca Zăpada le spune copiilor că vrăjitoarea a mai ascuns câteva chei fer-
mecate, pe care le vom găsi după ce mai rezolvăm câteva sarcini. Prin tranziție, 
facem trecerea la centrele de interes.

Astfel, la centrul Știință, copiii vor aplica strategia de învățare prin coopera-
re „Ciorchinele”. În mijlocul unei coli de flipchart, va fi reprezentat un castel din 
figuri geometrice de diferite culori și mărimi. Copiii vor „descompune” castelul, 
grupând figurile geometrice de aceeași formă, și trecând apoi la gruparea figuri-
lor geometrice, după culoare și mărime.

La centrul Joc Manipulativ, copiii vor sorta piese de puzzle după culoare, 
mărime și grosime și vor reconstitui imaginea.

La centrul Artă, copiii vor sorta mărgele după culoare și formă, iar pe baza 
serierii, vor realiza un colier pentru Albă ca Zăpada.

Cu ajutorul tuturor cheilor obținute, copiii o vor elibera pe Albă ca Zăpada, 
care drept răsplată, le face copiilor cadou Partitura mișcării, jocul preferat de copii.

În continuare, copiii se vor juca pe partiturile și stepper-urile trusei Partitura 
mișcării.

Reușita predării integrate a conținuturilor în grădiniță, ține în mare măsură 
de gradul de structurare a conținutului proiectat, într-o viziune unitară, țintind 
anumite finalități. Învățarea într-o manieră cât mai firească, naturală pe de-o parte 
și, pe de altă parte, învățarea conform unei structuri riguroase sunt extreme care 
trebuie să coexiste în curriculum-ul integrat.

De reținut este faptul că preșcolarii trebuie să învețe într-o manieră integrată, 
fiecare etapă de dezvoltare fiind strâns legată de cealaltă. Activitățile integrate 
sunt oportune în acest sens, prin ele aducându-se un plus de lejeritate și mai multă 
coerență procesului de predare-învățare, punând accent deosebit pe joc ca metodă 
de bază a acestui proces.

Activitatea integrată se dovedește a fi o soluție pentru o mai bună corelare a 
activităților de învățare cu viața societății, cultura și tehnologia didactică.
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REZUMAT

Predarea în manieră integrată a disciplinelor din cadrul învățământului pre-
școlar presupune sintetizarea și organizarea didactică a informațiilor din domenii 
diferite ale cunoașterii în vederea păstrării unei legături strânse între experiențele 
de învățare și viața reală.

Ideea centrală este aceea a integrării cunoștințelor și aplicațiilor, a eliminării 
învățării parcelare, pe discipline sau obiecte de învățământ. O finalitate importan-
tă a predării integrate în cadrul noului curriculum este și descoperirea, de către 
fiecare preșcolar, a propriei identități, a autonomiei și dezvoltarea unei imagini 
de sine pozitive.
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MODALITĂȚI CREATIVE DE REALIZARE A 
ACTIVITĂȚILOR MATEMATICE ÎN GRĂDINIȚĂ

Prof. Alexandra Moldovan, Grădinița cu Program 
Prelungit „Licurici”, Tîrgu–Mureș, județul Mureș

„Principalul obiectiv al educației este acela de a forma oameni capabili 
să realizeze acțiuni noi, și nu numai să repete ceea ce au făcut generațiile 
anterioare – oameni care să fie creativi, inventivi și cu dorință de a investiga.”

Jean Piaget

„Vârsta micului faur”, „vârsta cea fericită” sunt câteva etichete sugestive, 
aparținând literaturii de specialitate, pentru a denumi plastic perioada de vârstă 
preșcolară. „Inima tuturor vârstelor” cum numea L. Blaga copilăria, este perioada 
celei mai intense și complexe dezvoltări fizice, psihice și comportamentale, a căror 
calitate va influența în mare măsură nivelul de adaptare și integrare a copilului în 
fazele următoare ale evoluției și dezvoltării lui deoarece „Procesul devenirii ca 
persoană unică, independentă și perfect funcțională își are rădăcinile în copilăria 
timpurie.” (Tomșa, Ghe. , 2005)

Formarea noțiunilor matematice la preșcolari este un proces complex, pro-
gresiv și de durată ce se desfășoară încă din debutul preșcolarității în strânsă le-
gătură cu nivelul de dezvoltare al copiilor pe baza acțiunii directe cu obiectele.

Maria Taiban afirma următoarele: „Aptitudinea matematică nu este un dar 
rezervat numai unora, după cum se crede uneori. Ea depinde aproape întotdeauna 
de calitatea începuturilor acestui învățământ”. (Taiban, Maria, 1977)

Însușirea elementelor matematice presupune un demers complex, amplu, de 
durată deoarece copiii trebuie să înțeleagă numerele, să cunoască locul fiecărui 
număr în șirul natural, să opereze cu simboluri și cifre, să măsoare lungimi, gre-
utăți, suprafețe, capacități, să se inițieze în operațiile fundamentale de adunare 
și scădere, de rezolvare de probleme, să-și însușească caracteristicile formelor 
geometrice, etc. , toate aceste noțiuni le învață pentru a soluționa problemele în-
tâlnite în realitate.

Psihologul american Gerome Bruner evidenția faptul că „orice concept poa-
te fi predat la orice vârstă dacă e prelucrat corespunzător particularităților de 
vârstă” iar Andre Revuz, matematician francez, arată că „experiența dovedește 
zilnic că introducerea unor noțiuni fecunde este cu atât mai ușoară și mai rodnică 
cu cât ea se face mai din timp.”

Activitățile matematice sunt integrate în domeniul Științe, alături de cunoaș-
terea mediului, apreciindu-se faptul că preșcolarul este familiarizat cu noțiunile 
matematice prin interacțiunea sa cu mediul înconjurător, cu realitatea imedia-
tă. Copiii își însușesc noțiunile de mulțime, apartenența, incluziune, intersecție, 
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reuniune s. a. jucându-se cu obiecte din realitatea lor imediată: jucării, scăunele, 
cuburi, etc. Astfel preșcolarii prin jocuri dirijate cu materiale, obiecte din natură 
pot forma mulțimi de frunze, flori, animale, după formă, mărime, culoare, com-
pară copacii după înălțimea sau grosimea trunchiului, măsoară sala de grupă, 
aleile din curte după lungime, cântăresc fructe și legume însușindu-și noțiunea 
de greutate, fac cumpărături și învață valoarea banilor, măsoară timpul, identifi-
că figurile geometrice cunoscute în obiectele din jur, analizează proporțiile unui 
bloc, etc. Activitățile cu obiecte familiare din sala de grupă vor conduce treptat la 
dezvoltarea unui raționament abstract și a reprezentărilor cu privire la concepte 
precum: masa, volum, greutate, clasificare, descriere, valoare, comparare.

Prin aceste jocuri se dezvoltă potențialul intelectual și acțional-creator al pre-
școlarului, spiritul de observație, posibilitățile de verbalizare și exprimare orală, 
capacitatea de analiză și sinteză, de comparație, de abstractizare și generalizare.

În majoritatea activităților de joc ale preșcolarilor se pot descoperii elemen-
te de matematică măiestria educatoarei constând în modul în care reușește să le 
valorifice din punct de vedere matematic.

Experiența la catedră a demonstrat că trebuie să-i învățăm pe copii să învețe, să-i 
abilităm cu tehnici de învățare eficientă, pregătindu-i în același timp pentru autoîn-
vățare și educație permanentă. Consider că învățarea trebuie să fie tot mai mult un 
proiect personal al copilului, urmărit de educatoare care este mai degrabă un organi-
zator, un manager al unor situații de instruire, care să faciliteze învățarea eficientă.

În atingerea unui înalt nivel calitativ al învățării, hotărâtor este tactul peda-
gogic al cadrului didactic de a gândi creativ întreaga activitate cu copiii și de a 
alege metodele adecvate conținuturilor și situațiilor de învățare.

În activitățile matematice desfășurate cu preșcolarii am folosit cu precădere me-
tode moderne pe care nu le-am rupt de cele tradiționale, ci le-am îmbinat considerând 
astfel că marchează un nivel superior în spirala modernizării strategiilor didactice.

În cele ce urmează am exemplificat câteva modalități de aplicare a metodelor 
interactive de grup în cadrul activităților matematice.

„Să dezlegăm misterul”- utilizând metoda brainstorming
Educatoarea formulează problema căreia copiii trebuie să-i găsească solu-

ționarea. Preșcolarii sunt împărțiți în grupe eterogene fiecare grup primind un 
plic cu jetoane.

Componenții fiecărei grupe analizează jetoanele pentru a descoperi legătura 
dintre ele ce ar putea duce la rezolvarea problemei. După identificarea firului logic 
vor așeza jetoanele în ordinea firească și le lipesc pe o planșă urmând a fi expuse 
în sala de grupă și discutate cu întreaga grupă de preșcolari.

Astfel:
• prima grupă primește un plic cu jetoane cu cifre de la 1 la 10, urmând să le 

așeze corect în ordine crescătoare sau descrescătoare.
• a doua grupă primește jetoane reprezentând fructe de toamnă și jetoane cu ci-

fre; vor forma mulțimi de fructe după criteriul formei și vor raporta numărul 
la cantitate.

• a treia grupă primește jetoane reprezentând veverițe și alune pe care le vor așeza 
în perechi realizând corespondența 1 la 1, comparând astfel cele două mulțimi.
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• a patra grupă primește un set de jetoane redând acțiunile pe care un preșcolar le 
face pe parcursul unei zile, pe care le vor așeza în ordinea cronologică desfășu-
rării lor. (trezirea, îmbrăcatul, servirea micului dejun, joaca la grădiniță, etc. )

Metoda „Turul galeriei”
Este o metodă interactivă de grup care încurajează copiii să-și exprime ideile, 

părerile cu privire la soluțiile propuse de colegii lor.
Scopul metodei este să ofere un format activ de împărtășire a informațiilor sau 

ideilor cu întregul grup, versus un timp în care fiecare grup prezent stă și ascultă.
Exemple, modalități creative de aplicare a metodei în cadrul activităților 

matematice:
Exemplul 1: Tema: „Tablou de primăvară”- raportarea cantității la număr
Grupa de preșcolari se împarte în 4 subgrupe și fiecare primește o coală albă 

pe care sunt distribuite aleatoriu jetoane cu cifre de la 1 la 5. 
Sarcina de lucru este următoarea: „Desenați un tablou de primăvară în care 

să existe 5 elemente diferite. În dreptul fiecărei cifre de pe foaie desenați tot atâ-
tea elemente de același fel câte vă indică cifra”. Astfel copiii au desenat 1 soare, 
2 copaci, 3 păsări, 4 fluturi, 5 flori.

„Produsul” fiecărui grup a fost expus în sala de grupă iar grupurile au exa-
minat lucrările, au emis păreri referitoare la modul de rezolvare a sarcinii, au 
adus completări.

Exemplul 2: Tema: „Spune dacă e corect”- poziții spațiale, numerația în limitele 1-5
Grupa de preșcolari se împarte în 4 subgrupe și fiecare primește o coală albă 

pe care vor avea de rezolvat următoarele sarcini:
• să deseneze o casă de culoare roșie iar deasupra casei 2 nori;
• să deseneze lângă casă 3 copaci de înălțimi diferite
• să deseneze în fața casei un lac și în lac 5 pești.

Exemplul 3: Tema: „Împarte merele celor 2 copii”- descompunerea numărului 7
Copiii împărțiți în subgrupe trebuie să găsească cât mai multe variante de 

descompunere a numărului 7, împărțind 7 mere la doi copii. Fiecare grup lucrează 
cu o anumită culoare. Variantele găsite sunt valorificate printr-un poster și expu-
se în sala de grupă, într-o expoziție. Grupurile vizitează expoziția și examinează 
lucrările aducând completări. La final, frontal, se identifică toate variantele de 
descompunere a numărului 7 găsite.

Metoda „Învățarea în cerc”
Această metodă interactivă de grup presupune organizarea activității în circuit. 

Copiii au posibilitatea de a opta, alege independent „stațiile de lucru” în funcție 
de preferință. Stațiile de lucru corespund de fapt centrelor de activități existente 
în sala de grupă. Activitățile desfășurate prin această tehnică pot fi de învățare, 
consolidare sau evaluare.

Exemplu: Tema: „Numărul și cifra 6”
Stația 1: Centrul Alfabetizare: „Cartea lui 6”- ștampilare (formare de mul-

țimi cu 6 elemente)
Stația 2: Centrul Artă: „Părul păpușii”- exercițiu grafic
Stația 3: Centrul Joc de rol: „Ne jucăm șotron”- exersarea numerației crescă-

toare/descrescătoare în limita 1-6
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Stația 4: Centrul Manipulative: „Așează cărțile pe raft”-descompunerea nu-
mărului 6

Metoda „ Schimbă perechea” 
Este o metodă de predare – învățare interactivă de grup, constând în rezolva-

rea sarcinilor de lucru în pereche și având drept obiectiv, stimularea comunicării 
și rezolvarea de probleme prin munca în echipă.

Exemplul 1: Tema: „Al câtelea pitic este Mutulică?”-utilizarea corectă a nu-
meralului ordinal

Copiii împărțiți în două grupe se vor așeza în 2 cercuri concentrice și vor 
forma perechi: un copil din cercul interior cu un copil din cercul exterior. Fiecare 
copil are un jeton cu un șir de pitici (jetoanele perechilor sunt identice) iar sarcina 
este să identifice locul lui Mutulică în cadrul șirului și să-l denumească folosind 
numeralul ordinal. Astfel fiecare copil din cercul exterior va identifica și denumi 
locul lui Mutulică de pe jetonul copilului cu care formează pereche din cercul in-
terior: „Mutulică este al treilea pitic din șir.”

La semnalul „Schimbă perechea” (bataie din palme, clopot, fluier) copiii din 
cercul exterior se mută spre dreapta cu un scaun, iar cei din cercul interior rămân 
pe loc. Jocul se termină în momentul în care se ajunge la primul copil de la care 
s-a pornit și se reîntâlnesc perechile.

Astfel copiii identifică și exersează numeralele ordinale prin interacțiunea 
cu ceilalți.

Exemplul 2: Tema: „Să formăm grupe”
Obiectivul principal urmărește formarea deprinderii de la lucra în pereche 

pentru clasificarea obiectelor după diferite criterii în mod independent.
Are loc prezentarea sarcinii didactice: Formați grupe de legume, prin încer-

cuire, după criterii la alegere. Fiecare pereche primește o fișă de lucru, timp de 
3 minute, o analizează și își alege un criteriu după care forează grupa de legume, 
prin încercuire. Fiecare pereche își alege câte o culoare diferită de a celorlalți iar 
culoarea aleasă nu se schimbă pe parcursul realizării sarcinii.

La semnalul verbal „schimbă perechea” se deplasează un scaun spre dreapta 
formând astfel o nouă pereche și rezolvând o nouă sarcină didactică. Jocul conti-
nuă până se finalizează schimbul de perechi.

În cerc fiecare pereche inițială prezintă rezultatul de pe fișa de lucru. Culoarea 
reprezentativă a fiecărei perechi facilitează educatoarei evaluarea perechilor de-a 
lungul schimbului de perechi și a fișei.

Nevoile și cerintele copiilor pe scena educațională cer dascălilor o schim-
bare radicală a mentalității, a abordării creative a tematicilor propuse pe nivele 
de vârstă prin folosirea metodelor interactive de grup. Activitățile pentru copii 
trebuie să aibă un caracter spontan și să contribuie la dezvoltarea independenței 
în gândire și acțiune.

Exemplele descrise mai sus sunt o pledoarie a crezului că „a ști” nu înseam-
nă nimic dacă știința ta nu o împărtășești copiilor cu emoție și forță spiritual și o 
rezonare cu gândirea lui Albert Einstein:

„Creativitatea este contagioasă. Transmiteți-o mai departe”. 
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REZUMAT

Modernizarea continuă a procesului instructiv-educativ, impune ca strategi-
ile aplicate să fie cât mai riguros selectate și într-o formă accesibilă, novatoare. 
Lucrarea de față aduce în atenția cadrelor didactice din învățământul preșcolar 
câteva modalități creative de abordare a activităților matematice cu preșcolarii 
prin utilizarea metodelor interactive de grup. Acestea au menirea de a eficientiza 
procesul de învățare la preșcolari în însușirea elementelor matematice.
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ACTIVITĂȚILE INTEGRATE – MODALITĂȚI DE 
PREVENȚIE ȘI INTERVENȚIE ÎN COMBATEREA 

AGRESIVITĂȚII PREȘCOLARILOR

Prof. înv. preșc. , Szali Elena, Grădinița 
P. P. „Târnava”, Sighișoara, Mureș

Modalitățile fundamentale de învățare au evoluat de la „a învăța să știi pentru 
tine” la „a învăța să trăiești împreună cu ceilalți”. Astfel, activitatea de învățare 
se referă la sprijinirea copiilor să se cunoască pe sine, să relaționeze cu ceilalți, 
să ia decizii, să-și dezvolte imaginația și creativitatea pentru a putea face față 
diverselor situații întâlnite în viața de zi cu zi. Inițiativa, implicarea, încurajarea 
sunt câteva caracteristici care trebuie să întregească personalitatea preșcolarului.

În practica educațională, utilizarea proiectării integrate a curriculumului a 
fost considerată o provocare, pe care învățământul preșcolar și-a asumat-o, atât în 
ceea ce privește proiectarea documentelor curriculare, cât și al practicii curente.

Prin abordarea activităților în formă integrată, educatoarea organizează învă-
țarea precum un moderator, ajutându-i pe copii să înțeleagă, să accepte și să încu-
rajeze opinii personale, emoții, sentimente, să fie parteneri în învățare. Preșcolarii, 
participând la activitățile integrate, au posibilitatea de a-și exprima păreri, de a 
coopera cu ceilalți în elaborarea și argumentarea unei idei, în rezolvarea unor sar-
cini, devenind astfel mai activi și câștigând mai multă încredere în ei.

Abordarea integrată este o împletire a conținuturilor într-o formă flexibilă, 
atractivă, mobilizatoare, care conduce activitatea copilului spre investigare, cer-
cetare, documentare și aplicare în practică a celor însușite.

În activitățile integrate accentul cade pe activitățile de grup, și nu pe cele 
frontale, în care o idee transcende granițele diferitelor discipline și organizează 
cunoașterea în funcție de noua perspectivă, respectând tema de interes.

Derularea activităților într-o manieră integrată face ca personalitatea copilu-
lui să se dezvolte într-un mediu democratic; acesta învață acționând; creativitatea 
este stimulată să se manifeste în toate domeniile; finalizarea oricărei lucrări duce 
la creșterea stimei de sine; implicarea altor factori în actul educațional contribuie 
la reușită; motivația fiecărei activități va fi deviza zilei de lucru.

Desfășurarea activităților integrate oferă multiple modalități de prevenire și 
combatere a comportamentelor agresive. Cercetările indică faptul că, modelele 
de comportament antisocial care apar precoce la copii, constituie un enorm factor 
de risc cu rezultate negative pe termen lung. Și cum, ca în orice situație critică, 
este mai bine și mai ușor să prevenim decât să combatem, trebuie să ne focalizăm 
asupra prevenției comportamentelor agresive întâlnite la preșcolari, utilizând cele 
trei forme ale acesteia: primară, secundară, terțiară.
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Formatul acestei practici facilitează participarea și implicarea activă a copi-
ilor, încurajează atitudini și comportamente adecvate, democratice, educă tole-
ranța și acceptarea.

Literatura de specialitate oferă o serie de modele de organizare și monitorizare 
a curriculumului integrat, valorificabile în demersurile și proiectarea activităților 
integrate desfășurate cu preșcolarii mici și focalizate pe manifestări comporta-
mentale (pozitive și negative), care vin în sprijinul afirmației că acestea reprezintă 
o oportunitate în prevenirea și combaterea agresivității.

Educatoarea, în funcție de tema aflată în discuție, obiectivele stabilite, nivelul 
grupei, interesele copiilor are posibilitatea de a alege modalitatea de integrare, cea 
care la momentul respectiv i se pare optimă.

Modelul integrării ramificate – elementul central al acestui model este tema 
aflată în studiu, iar detalierea experiențelor de învățare se face, la un prim nivel, 
pe domeniile de activitate prevăzute în programă. La un al doilea nivel de proiec-
tare sunt considerate experiențele de formare, pe diversele dimensiuni psihofizi-
ce individuale: intelectuală, afectivă, socială, fizică. Având în vedere finalitățile 
stabilite pentru aceste două nivele, educatoarea alege conținuturile ce se înscriu 
în sfera temei centrale și care pot contribui la atingerea finalităților.

Structurarea conținuturilor curriculare valorificate într-un proiect tematic, 
din perspectiva proiectării zilei.

Nivelul/Grupa: Nivelul I/ Grupa mică
Tema anuală de studiu: „Cine sunt/suntem?”
Tema proiectului tematic: „Eu și lumea mea”
Tema săptămânii: „În lumea fermecată”
Tema zilei: „Cum ne comportăm?”
Elementele componente ale activității integrate
ADP: rutine: primirea copiilor, salutul, calendarul zilei, prezența copiilor, 

întâlnirea de dimineață: „Colegii și prietenii mei”, gustarea, noutatea zilei: „O 
sărbătorim pe Oana”; tranziție: „Împreună ne jucăm”-joc cu text și cânt

ADE: DLC: „Cum ne comportăm?”-lectură după imagini
DEC: „Chipul prietenului meu”-colorare în contur
ALA: Construcții: „Băncuța prieteniei”
Joc de rol: „Certărețul și prietenosul”
Joc distractiv: „Găsește-ți perechea!”
Modelul integrării liniare (modelul hibridării) – integrarea curriculară se face 

în jurul unei finalități de tipul „dezvoltarea comportamentului social”. Prin com-
plexitatea lor și prin specificul integrat, aceste finalități se pot constitui ca (sub) 
domenii independente. Acest model al proiectării este aplicabil pentru finalitățile 
urmărite pentru perioade mai îndelungate de timp și este foarte potrivit pentru 
proiectarea intervenției educaționale diferențiate și individualizate cu scopuri re-
cuperatorii sau de dezvoltare.

Nivelul/Grupa: Nivelul I/ Grupa mică
Tema anuală de studiu: „Cine sunt/suntem?”
Tema zilei: „Fapte bune, fapte rele”
Elementele componente ale activității integrate
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ADP: rutine: primirea copiilor, salutul, calendarul zilei, prezența copiilor, în-
tâlnirea de dimineață: „Un părinte ne povestește”, gustarea (deprinderi specifice), 
noutatea zilei: „Un părinte ne vizitează”, tranziție: „Veverița”-joc cu text și cânt

ALA: Bibliotecă: „Andrei și piticul”-povestirea educatoarei
Joc de masă: „Alege imaginile potrivite!”
Construcții: „O jucărie pentru prietenul meu”
ADE: DOS: „Puiul” de Al. Brătescu Voinești
ALA: joc distractiv (îndemânare) – „Pisica și cățelul”
Modelul integrării secvențiale – cunoștințele de aceeași sferă ideatică sunt predate 

în proximitate temporală: deși abordarea lor se face distinct, educatoarea facilitează 
transferul achizițiilor învățate de la un domeniu la altul, prin comentariile, trimiterile, 
întrebările, sarcinile de lucru formulate. Proiectarea pe teme, o cerință de actualitate în 
învățământul preșcolar, ilustrează cel mai adesea acest mod de integrare curriculară.

Nivelul/Grupa: Nivelul I/ Grupa mijlocie
Tema anuală de studiu: „Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”
Tema proiectului tematic: „Spune ce simți!”
LUNI
ADP: rutine: primirea copiilor, salutul, calendarul zilei, prezența copiilor, 

întâlnirea de dimineață: „Cum te simți astăzi?”, Ne pregătim pentru activități – 
deprinderi de ordine, disciplină, autoservire

ALA: Știință: „Ghicește personajul după fapte”
Artă: „Măști cu personaje” – pictură
ADE: DȘ – „Stări și sentimente” – lectură după imagini
ALA: „Cine ajunge primul?” – întrecere
MARȚI
ADP: rutine: primirea copiilor, salutul, calendarul zilei, prezența copiilor, 

întâlnirea de dimineață: „Eu pot!”, tranziție: „Fețe vesele și triste! 
ALA: Joc de rol: „De-a copiii fericiți”
Joc de masă: „Nu te supăra, frate!”
ADE: DLC/DEC: „Punguța cu doi bani” – povestire/desen
ALA: joc distractiv: „Ștafeta prieteniei”
MIERCURI
ADP: rutine: primirea copiilor, salutul, calendarul zilei, prezența copiilor, 

întâlnirea de dimineață: „O întâmplare veselă din viața mea”, Ne pregătim pentru 
activități – deprinderi de ordine, disciplină, autoservire.

ALA: Construcții: „Orășelul fericit”
Știință: „Piramida sentimentelor” – fișe de lucru
ADE: DȘ/DPM: „Punguța fermecată”-joc didactic/traseu aplicativ
ALA: „Sacul săltăreț”-joc de mișcare
JOI
ADP: rutine: primirea copiilor, salutul, calendarul zilei, prezența copiilor, 

întâlnirea de dimineață: „O întâmplare. .. cu iertare”, tranziție: „Stop! Treci la 
loc!”-joc de atenție

ALA: Joc de masă: „Ajut-o pe Scufița Roșie să scape de lup”-labirint
Bibliotecă: „Unde a greșit?”
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ADE: DEC: „Petrică și lupul” de S. Prokofiev (fragment) – audiție
„Melcul supărat”-joc muzical
ALA: „Unul contra celuilalt”
VINERI
ADP: rutine: primirea copiilor, salutul, calendarul zilei, prezența copiilor, 

întâlnirea de dimineață: „Caut un model”, tranziție: „Vitrina cu personaje”
ALA: Artă: „Eroul preferat”-desen/colorare
„Căsuța din oală”-dramatizare
ADE: DOS: „Pozitiv sau negativ”-joc didactic
ALA: „Doboară popicele”-întrecere.
Modelul curriculumului infuzionat – constă în studierea unor teme diverse din 

perspectiva unui centru de interes care poate fi temporar (o finalitate complexă, 
precum înțelegerea conceptului de transformare reversibilă/ ireversibilă, relația 
timp – transformare, etc. , analiza structurilor și compararea structurilor naturale 
cu cele create de om) sau permanent (studierea unei discipline opționale utilizând 
o limbă străină: educarea caracterului, conținutul fiind parcurs în limba engleză).

Nivelul/Grupa: Nivelul I/ Grupa mijlocie
Tema anuală de studiu: „Când, cum și de ce se întâmplă?”
Tema zilei: „Să ocrotim pădurea” – centru de interes temporar
Elementele componente ale activității integrate
ADP: rutine: primirea copiilor, salutul, calendarul zilei, prezența copiilor, 

întâlnirea de dimineață: „Cum ne comportăm în excursie?”, Ne pregătim pentru 
activități – deprinderi de ordine, disciplină, autoservire

ALA: Bibliotecă: „Pădurea în sprijinul tuturor”-lectură după imagini
Artă: „Frunze – forme și culori”-pictură
ADE: DOS/DPM: „Stop poluării și tăierii pădurilor”-prezentare PPT/ „O 

plimbare la pădure” – parcurs aplicativ
ALA: Joc de mișcare: „Adunăm frunze uscate”.
Modelul integrării în rețea – soluția de integrare pe care o propune metoda 

proiectelor de investigare-acțiune. Domeniul central și cele corelate ale proiec-
tului sunt ele însele teme transdisciplinare și vor fi tratate ca atare. Proiectarea 
după modelul integrării în rețea impune cel puțin două nivele de planificare: con-
stituirea unei hărți tematice în care, pornind de la tema centrală sunt identificate 
subtemele ce vor fi parcurse și desfășurarea pe categorii și tipuri de activități a 
conținuturilor ce vor rezolva tema proiectului.

Nivelul/Grupa: Nivelul I/ Grupa mică
Tema anuală de studiu: „Cum este, a fost și va fi aici pe pământ?”
Tema proiectului: „În lumea celor care nu cuvântă”
Tema zilei: „Câinele, animal de casă”
Elemente componente ale activității integrate 
ADP: rutine: primirea copiilor, salutul, calendarul zilei, prezența copiilor, 

întâlnirea de dimineață: „Câinele, cel mai devotat prieten”, tranziție: „Azi grivei 
e mânios”

ALA: Bibliotecă: „Cățelușul șchiop”-lectura educatoarei; antiteza 
comportamentelor
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Știință: „Curiozități din lumea câinilor”-prezentare PPT
ADE: DOS/ DEC: „Câinele, animal de casă.
Modelul polarizării – implică stabilirea unui nou domeniu de cunoaștere în 

jurul căruia, pentru realizarea unor obiective specifice, sunt polarizate segmente 
din alte discipline, prin care dezvoltarea anumitor deprinderi și finalități se în-
deplinesc prin exploatarea conținuturilor din perspectiva mai multor categorii de 
activități prevăzute în planul de învățământ.

Nivelul/Grupa: Nivelul I/ Grupa mijlocie
Tema anuală de studiu: „Cum este, a fost și va fi aici pe pământ?”
Tema activității: „Călătorie în lumea basmelor”
Elementele componente ale activității integrate
ADP: rutine: primirea copiilor, salutul, calendarul zilei, prezența copiilor, 

întâlnirea de dimineață: „Personajul preferat”, gustarea, noutatea zilei: prezența 
Zânei bune, tranziție: „Alba ca Zăpada”-joc cu text și cânt

ALA: tema – „Piramida cu povești”
Bibliotecă: „Recunoaște personajul”-replici ale personajelor din povești 

cunoscute
Artă: „Personaje și comportamente”-pune o bulină neagră sub personajele 

negative,
colorează personajele pozitive – fișă de lucru
Joc de rol: „Vreau să fiu. ..”
ADE: DOS: „Călătorie în lumea basmelor”-convorbire/citire de imagini – 

poveștile: „Iedul cu trei capre” de Octav Pancu Iași, „Coliba iepurașului”-poveste 
populară, „Povestea mărului buclucaș”-adaptare după V. Suteev, „Rilă Iepurilă” 
de Irimie Străuț.

ALA: „Scufița Roșie”-dramatizare.
Activitățile integrate ne oferă o bogată paletă de situații în care avem ocazia 

să acționăm în vederea prevenirii și a combaterii comportamentelor agresive la 
preșcolarii mici, cel mai important lucru pentru prevenirea reacțiilor nevrotice îl 
reprezintă provocarea unor sentimente pozitive, asigurarea unui climat care să-i 
ofere copilului confort psihic, stimularea bunei dispoziții, a relațiilor prietenești.

Comportamentul agresiv al viitorului adult poate fi ameliorat sau anihilat 
dacă factorii responsabili cu educația și formarea sa urmăresc cu atenție, de foar-
te devreme, comportamentul copiilor și le oferă alternative eficiente atât pentru 
consumarea energiei specifice, cât și pentru rezolvarea situațiilor frustrante.
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CREATIVITATE ȘI INOVAȚIE ÎN UTILIZAREA 
METODELOR INTERACTIVE ÎN GRĂDINIȚA DE COPII

prof. înv. preprimar, Botezan Kinga, Grădinița 
„Căsuța fermecată” Luduș, jud. Mureș; prof. 

înv. preprimar, Carmen Petac, Grădinița 
„Căsuța fermecată” Luduș, jud. Mureș

Trăim într-o societate în care au loc schimbări profunde și rapide, iar învă-
țământul nu iese din acest tipar, prin urmare, nu poate rămâne pasiv, trebuind să 
se adapteze pentru a face față cerințelor. Reforma sistemului de învățământ are 
ca obiective prioritare schimbarea mentalității și formarea unor dascăli capabili 
de a se adapta tuturor provocărilor. Trăind într-o lume care se schimbă, educația 
la rândul ei este în schimbare.

Schimbările prevăzute de reforma sistemului de învățământ românesc permit o 
valorificare a potențialului uman și informațional existent, prin lărgirea și diversi-
ficarea câmpului de activități și competențe și prin îmbunătățirea calității acestora.

Învățământul modern determină o nouă abordare a procesului de învățare 
care nu se mai bazează numai pe activizarea copiilor, ci mai ales pe instaurarea 
de interacțiuni, schimburi intelectuale și verbale ce îi pun în situații de a fi con-
structorii propriei formări în concordanță cu necesitățile și capacitățile propriei 
individualizări.

Pedagogia interactivă vine în sprijinul nostru și ne oferă posibilități multiple 
de a exersa și dezvolta la copii competențele ce le vor permite să se inițieze în di-
namica vieții, de a le forma atitudini specifice ce ii vor conduce la un alt mod de 
abordare, înțelegere și rezolvarea problemelor.

Instruirea interactivă presupune diferențierea instruirii (raportarea la propri-
ile interese, posibilități și trebuințe de cunoaștere) și totdodată individualizarea 
instruirii, aceasta fiind singura modalitate de a valorifica fiecare copil.

Așa a fost dat, ca noi educatoarele să punem prima treaptă în educația aces-
tei „minuni” date numit copilul de azi – adultul de mâine. Cine altcineva, alături 
de părinți, cunoaște mai bine copilul, dacă nu noi dascălii? Noi suntem cei care 
le cunoaștem nevoile și cerințele, iar pentru ca munca noastră să dea rezultatele 
așteptate fiecare trebuie să ne întrebăm dacă ceea ce le oferim copiilor și cum le 
oferim, le este într-adevăr folositor.

Rolul nostru, al educatorilor este de a crea un climat care să antreneze gân-
direa divergentă și să dezvolte atitudinea creativă la copii, condiție esențială pen-
tru desfășurarea unui program complex de instruire, care să-i pregătească pentru 
viața socială, tot mai solicitantă, în care se vor integra.

Practica dascălilor de a da cât mai multe informații trebuie înlocuită cu preo-
cuparea de a-i îndruma spre un efort intelectual, de exersare a proceselor psihice 
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și de cunoaștere, de abordare a altor demersuri intelectuale interdisciplinare decât 
cele clasice prin studiul mediului concret și prin corelațiile elaborate interactiv în 
care copiii își asumă responsabilitățile, formulează și verifică soluții, elaborează 
sinteze în activități de grup, intergrup, individual, în perechi. Ideile, soluțiile grupu-
lui au încărcătură afectivă și originalitate dacă se respectă principiul flexibilității.

Încununarea acestor cerințe este realizată prin punerea în practică a metode-
lor interactive de grup care aduc schimbări în planul gândirii cu referire la idei, 
opinii, limbaj, activează copiii, îi motivează reducând încorsetarea pe care, deo-
potrivă, atât ei cât și educatoarea, o resimt într-o activitate tradițională. Trebuie, 
însă, avut în vedere că aceste metode să fie aplicate ca un joc cu reguli, joc de 
învățare, de cooperare, distractiv nu cu un efort de concentrare. Ei trebuie să fie 
relaxați, să rezolve sarcina didactică în grup, să ia decizii și să aplaneze conflic-
tele ce pot apărea.

Învățământul preșcolar fiind într-un continuu proces de transformare acordă 
libertate cadrului didactic de a educa copiii viitoarei generații, oglindindu-și în 
această muncă creativitatea și tactul pedagogic de care trebuie să dea dovadă.

Educatoarea trebuie să fie un partener al copilului cu care să pornească în 
descoperirea mediului înconjurător, scopul final al acestui „traseu” fiind pregă-
tirea copilului de a conștientiza rolul și locul pe care îl ocupă în această lume.

Programa activităților din grădiniță este astfel concepută pentru a oferi liber-
tatea educatoarelor de a d frâu liber creativității; de a-și alege tipul de activități, 
metode și procedee în concordanță cu particularitățile de vârstă și individuale ale 
copiilor. Activitatea cu copiii trebuie desfășurată într-o atmosferă destinsă unde 
copiii să se manifeste spontan, să gândească și să acționeze în funcție de situație.

Sunt multe metode prin care copii pot învăța sau exersa concepte și deprin-
deri, dar este foarte important modul în care acționează educatoare și părintele în 
stimularea interesului copilului pentru cunoaștere, în stimularea interesului pentru 
a căuta informația necesară și pentru a o utiliza în contexte variate, stimularea 
interesului pentru rezolvarea de probleme prin planificarea și organizarea unor 
activități sau jocuri cu acest scop.

Nevoile și cerințele copiilor pe scena educațională cer dascălilor o schimba-
re radicală a mentalității, a abordării creative a tematicilor propuse pe nivele de 
vârstă prin folosirea metodelor interactive de grup sau individuale.

Activitățile pentru copii trebuie să aibă un caracter spontan și să contribuie 
la dezvoltarea independenței în gândire și acțiune. Metodele interactive de grup 
reprezintă un început, o schimbare, o noutate. Ele nu sunt lecții model, ci propu-
neri pentru o bază practică, oferind un sprijin real copilului.

Calea de învățare pe care copilul o parcurge este determinată de metoda folo-
sită. Prin metodele interactive de grup copiii își exersează capacitatea de a selec-
ta, combina, învăța lucruri de care vor avea nevoie în viața de școlar și de adult.

Situațiile de învățare care sunt rezolvate prin intermediul metodelor interac-
tive de grup dezvoltă gândirea democratică deoarece ei exersează gândirea critică 
și înțeleg că atunci când analizează un personaj, comportamentul unui copil, o 
faptă, nu critică personajul, copilul sau adultul.
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După fiecare metodă aplicată se pot obține performanțe, pe care copilul le 
percepe, făcându-l astfel responsabil în rezolvarea sarcinilor de lucru viitoare. 
Metodele implică mult tact din partea dascălilor deoarece trebuie să-și adapteze 
stilul didactic în funcție de tipul de copil, pesimist, agresiv, nerăbdător, acapara-
tor, pentru fiecare găsind gestul, mimica, interjecția, întrebarea, sfatul, orientarea, 
lauda, aprecierea, entuziasmul în concordanță cu situația dată.

Este absolut necesar ca în activitatea cu preșcolarii educatoarea să dea dova-
dă de flexibilitate și creativitate în același timp în abordarea situațiilor didactice, 
pentru a evita astfel rutina și a acționa pentru transformarea învățământului care 
încă se bazează pe informație, pe reproducerea ei, într-un învățământ global, in-
tegrat și creativ, bazat pe educație, pe formare.

Prin metodele interactive copilul intră în lumea necunoscutului, începe o aven-
tură a descoperirii de noi cunoștințe, deprinderi, el fiind participant activ. Copilul 
se descoperă cu adevărat în universul copilăriei, în cadrul colectivului de copii.

În funcție de metodele folosite de educatoare în demersul didactic poate fi 
stabilit și rolul copilului în activitate.

Utilizarea metodelor interactive nu este simplă, necesită exercițiu și este de 
preferat să se facă la toate disciplinele, de la vârste fragede. Metodele trebuie se-
lectateși utilizate în mod riguros, creativ, în funcție de obiectivele propuse, de 
specificul grupului educațional și nu trebuie să fie un trend sau un moft al profe-
sorului. Metodele active și interactive au multiple valențe formative care contri-
buie la dezvoltarea gândirii critice, se bazează pe învățareaindependentă și prin 
cooperare, elevii învățând să respecte părerile colegilor.

Așadar, metodele interactive de grup sunt modalități moderne de stimulare 
a învățării și dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente 
didactice care favorizează interschimbul de idei, de experiențe, de cunoștințe.

Acestea stimulează creativitatea, comunicarea, activizează toți copii și for-
mează capacități: spiritul critic constructiv, independența în gândire și acțiune, 
găsirea unor idei creative, îndrăznețe de rezolvare a sarcinilor de învățare.

Necunoscutul, noul, căutarea de idei prin metodele interactive conferă acti-
vității „mister didactic”, se constituie ca o „aventura a cunoașterii” în care copi-
lul e participant activ pentru ca el întâlnește probleme, situații complexe pentru 
mintea lui de copil, dar în grup, prin analize, dezbateri, descoperă răspunsurile 
la toate întrebările, rezolvă sarcini de învățare, se simte responsabil și mulțumit 
la finalul activității.

Pornind de la motto-ul:”Dacă îmi spui o să uit, dacă îmi arăți o să țin minte, 
dar dacă mă implici o să înțeleg”, am considerat ca pentru consolidarea deprin-
derilor însușite în cadrul activităților de predare-învățare, să organizez o serie de 
jocuri interactive.

Bula dublă „Ce știm despre animale?” în cercurile mari am asezat imagini 
reprezentative despre animale salbatice și animale domestice. Copiii au comple-
tat două caracteristici ale animalelor salbatice, două caracteristici ale animalelor 
domestice în cercurile exterioare și două asemănări în cercurile mici din mijloc.

Jocul interactiv Schimbă perechea am desfășurat după activitatea de obser-
vare cu tema „Legume de toamnă”. Prin acest joc am urmărit ca prin lucru în 
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pereche, copiii să descopere cât mai multe caracteristici ale legumelor care se 
cultivă în anotimpul toamna. Am organizat copiii în două cercuri concentrice 
după ecusoanele pe care le aveau în piept, în interior copiii cu frunze galbene, 
în exterior copiii cu frunze verzi. La îndemnul meu, copiii au luat din coș o le-
gumă la alegere pe care l-au observat, l-au analizat pentru a spune totul despre 
el. Perechea a analizat leguma timp de 3-5 minute. La comanda mea „Schimbă 
perechea” copiii din interior s-au deplasat și au format o nouă pereche. Copiii din 
cercul exterior au făcut o sinteză a observațiilor anterioare și au continuat analiza 
cu noua pereche pentru descoperirea caracteristicilor legumei prin câți mai mulți 
analizatori. Perechile s-au schimbat atunci când s-au epuizat toate ideile copiilor 
și când fiecare copil a făcut pereche cu toți membrii grupei.

Braistorming „Ce știi despre mine?” Copiii sunt impărțiși în grupuri. Fiecare 
lider alege un alt copil din grup care se prezintă grupurilor (copil deghizat în insec-
tă, plantă, floare). Echipele va trebuii să se anunțe pentru a spune cât mai multe idei 
despre personajul respectiv (să denumească părțile corpului; părțile plantei; mediu de 
viață; importanță; hrană. ...etc. După fiecere descriere personajul va juca un joc mu-
zical în jurul grădinii. Exemplu: va fi numit să se prezinte „soarele” – „Eu sunt soare 
împărat!”… Cu completări: soarele are raze; dă căldură; este galben; este rotund. etc.

Explozia stelară a dat rezultate bune în activitățile de lecturi după imagini, 
convorbiri, memorizări, povestiri. Această metodă a fost folosită și în activitatea 
integrată „Hărnicie, voioșe, primăvară rămâi cu bine”, după povestirea educatoa-
rei „Povestea Buburuzei”. Ca material didactic am folosit o stea mare, cinci stele 
mici de culoare galbenă, cinci săgeți roșii și jetoane. Pe steluța mare am așezat 
o imagine legată de tema abordată, iar pe cele cinci steluțe mici am scris câte o 
întrebare de tipul CE?, CINE?, UNDE?, DE CE?, CÂND?.

Pentru a convinge buburuza că am fost atenți la povestea ei, vom face un joc. 
Titlul jocului: „Călătoria buburuzei” – joc interactive. Copiii vor descoperi gră-
dinile cu: flori; insecte; pomi; păsări; și se vor grupa în cinci echipe/în jurul gră-
dinilor. Așezați în jurul grădinilor vor formula în grup o intrebare pe care liderul 
de grup le va adresa celorlalte grupuri. Pentru fiecare răspuns corect, grupul va 
primii de la buburuză o recompensă care va fi pusă în grădina grupului. Exemple 
de întrebări care se pot formula: Ce au ieșit din iarbă? 

Prin folosirea acestei metode, am urmărit dezvoltarea potențialului creativ 
al preșcolarilor, familiarizarea lor cu strategia elaborării de întrebări de tipul pre-
zentat mai sus, exersarea capacității acestora de a alcătui propoziții interogative 
pe baza conținutului unor imagini și nu în ultimul rând rezolvarea problemelor 
prin găsirea răspunsurilor la întrebările adresate.

Beneficiile acestor metode sunt: stimularea imaginației și creativității, acti-
vizarea grupurilor prin competiția permanentă, impunerea stabilirii unei paralele 
între lumea reală și cea imaginativă, compararea soluțiilor, dezvoltarea gândirii 
creative, stimularea bunei dispoziții.

Este foarte important de reținut următoarele aspecte: monitorizați activita-
tea pe grupuri și încadrați-vă în timpul stabilit, prin joc copiii pot să vizualizeze 
o temă dată, criticile nu sunt prezente în astfel de activități, de exemplu îmbinați 
tehnica visului cu brainstorming pentru un randament bun al activității.
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Rolul de animator obligă la ascultare activă a tuturor copiilor, grupurilor, la 
dialog, la provocare. Să nu uităm că suntem și experți și copiii așteaptă de la noi 
confruntări de idei și explicații atractive. Suntem și educatori. Statutul de dascăl 
ne obligă să ne adaptăm comportamentul situațiilor apărute, să ne constituim în 
modele pentru copii. Toate aceste roluri sunt exersate de metodele interactive. 
Ar fi frumos ca fiecare dascăl să fie pentru copiii lui „formator”, pentru a simți 
zilnic acea satisfacție pe care ți-o dă pregătirea pentru activitatea cu copiii și mai 
ales plăcerea de a realiza o predare/ învățare/ evaluare creativă diversă, eficientă, 
atractivă, diferențiată atât pentru tine ca dascăl cât și pentru copii.

Metodele interactive îți oferă astfel de trăiri și satisfacții pedagogice pe care 
le împărtășești cu copiii.

Pentru a trăi bucuria rezultatelor instruirii este important momentul dintr-o 
lecție în care metoda devine „vedeta” pentru copiii. Și mai mult, pentru a ajun-
ge la performanță didactică, trebuie relaționat cu colegele, împărtășite reușitele, 
eșecurile și mai ales trebuie să ne informăm pentru a dobândi acele competențe 
științifice care constituie suportul întregii activități practice.
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REZUMAT

Învățământul preșcolar fiind într-un continuu proces de transformare acor-
dă libertate cadrului didactic de a educa copiii viitoarei generații, oglindindu-și 
în această muncă creativitatea și tactul pedagogic de care trebuie să dea dovadă. 
Nevoile și cerințele copiilor pe scena educațională cer dascălilor o schimbare ra-
dicală a mentalității, a abordării creative a tematicilor propuse pe nivele de vâr-
stă prin folosirea metodelor interactive de. Este absolut necesar ca în activitatea 
cu preșcolarii educatoarea să dea dovadă de flexibilitate și creativitate în același 
timp în abordarea situațiilor didactice, pentru a evita astfel rutina. În acest sens 
am aplicat la grupele conduse, o serie de activități folosind metode interactive de 
grup ca: Braistorming; Explozia stelară; Bula dublă; Schimbă perechea, Pălăriile 
gânditoare, unde am dat frâu liber creativității, adaptând aceste metode în funcție 
de nivelul de vârstă și individuale ale copiilor.
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CREATIVITATEA – LATURĂ A 
PERSONALITĂȚII PREȘCOLARULUI

prof. preșc. Alexandra Vanca, Grădinița cu P. 
P. Nr. 12, Tg. Mureș; prof. preșc. Georgiana 
Banciu, Grădinița cu P. P. Nr. 12, Tg. Mureș

Copilul să nu știe nimic pentru că i-ai spus, ci pentru că a înțeles el 
însuși; să nu învețe știința, ci s-o descopere.

Rousseau

Preșcolaritatea este apreciată tot mai mult ca fiind vârsta ce cuprinde cea 
mai importantă experiență educațională din viața unei persoane, pe parcursul ei 
înregistrăm ritmurile cele mai pregnante în dezvoltarea individualității umane și 
unele din cele mai semnificative achiziții cu ecouri evidente pentru etapele ulte-
rioare ale dezvoltării sale.

De aceea, nu putem face abstracție de una din dimensiunile esențiale pentru 
întreaga dezvoltare și afirmare a personalității și anume creativitatea.

Termenul creativitate își are originea în cuvântul latin creare, cu înțelesul de 
a zămisli, a făuri, a naște. Însăși etimologia cuvântului demonstrează că termenul 
de creativitate definește un proces, un act dinamic care se dezvoltă, se desăvâr-
șește și cuprinde atât originea cât și scopul.

Termenul și noțiunea generică au fost introduse în anul 1937, de psihologul 
american Gordon. W. Allport, transformând adjectivul creative, în creativity, 
adăugând desinența ity, lărgind astfel sfera semantică a cuvântului și impunân-
du-l ca substantiv cu drepturi depline, așa cum apare mai târziu în literatură și în 
dicționarele de specialitate.

În pofida numărului mare de cercetări consacrate creativității, nu se poate 
vorbi încă de un consens în definirea acesteia. În general, psihologii susțin că a fi 
creativ înseamnă a crea ceva nou, original, și adecvat la realitate.

Taylor definea creativitatea ca fiind „capacitatea de a modela experiența în 
forme noi și diferite, capacitatea de a percepe mediul în mod plastic și de a co-
munica altora experiența unică rezultată.”

Definită de Torrance, creativitatea este văzută ca „procesul modelării unor 
idei sau ipoteze, al testării acestor idei și al comunicării rezultatelor.”

Creativitatea este considerată de P. P. Neveanu dar și de Al. Roșca ca fiind 
„interacțiunea optimă, generatoare de nou, dintre atitudini și aptitudini.”

U. Șchiopu definește creativitatea drept „o dispoziție spontană de a crea și 
inventa, care există la fiecare persoană, la toate vârstele”. 

În literatura de specialitate, creativitatea apare ca: produs, proces, potenți-
alitate general umană, dimensiune complexă a personalității. Acest lucru este 
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foarte bine surprins de Paul Popescu Neveanu: „Creativitatea are mai multe 
accepțiuni: de desfășurare procesuală specifică, de formațiune complexă de 
personalitate, de interacțiune psihosocială, toate intervenind sincronic și fiind 
generatoare de nou.”

Receptivitatea și curiozitatea copilului, bogăția imaginației, tendința sa 
spontană către nou, pasiunea pentru fabulație, dorința lui de a realiza ceva 
constructiv creativ pot fi alimentate și împlinite efectiv, pot fi puse adecvat 
în valoare prin solicitări și antrenamente corespunzătoare care astfel pot oferi 
multiple elemente pozitive în stimularea și cultivarea potențialului creativ pro-
priu vârstei preșcolare.

Atunci când vorbim de creativitate și de stimularea ei la copiii de vârstă pre-
școlară, nu putem face abstracție de influețele mediului socioeducațional. Fără 
un mediu socio-educațional adecvat, potențialul creativ al copilului nu se va con-
cretiza niciodată.

Ca strategie generală de acțiune în stimularea creativității în învățământul 
preșcolar, este utilă valorificarea în sistemul activităților instructiv-educative a 
condițiilor și principiilor învățării de tip creativ.

Învățarea creatoare presupune o serie de condiții privind stimularea creati-
vității cum ar fi:
• antrenarea capacității de elaborare verbal expresivă a unor povestiri libere sau 

cu început dat, după un șir de ilustrații, după o jucărie, după un plan sau după o 
temă, punând la dispoziție copiilor planșe, machete, siluete, jucării;

• interpretarea independentă a unor imagini prin solicitarea de a le conferi cât 
mai multe titluri posibile;

• elaborarea independentă a unor istorioare ce se pot concepe plecând de la diverse 
modalități de ordonare logică posibil a unui număr mare de imagini;

• desene libere în care să se elaboreze nu numai o idee tematică, dar și unele mo-
dele posibile pentru decorarea anumitor spații sau anumitor materiale.

Jocul și învățarea oferă copilului nenumărate prilejuri de a combina și recom-
bina reprezentările pe care le dispune propriile sale imagini, ascultând povești, 
basme, poezii, reconstruiește mental principalele momente ale narațiuni, le inver-
sează, le omite, le amplifică și inventează altele noi.

Este adevărat că stimularea creativității, a originalității și a gândirii critice 
presupune o serie de riscuri pe care educatoarea trebuie să și le asume, conștientă 
fiind că rezultatul final merită un asemenea preț.

Al. Roșca scria: „creativitatea copilului este diferită de creativitatea autenti-
că pe care o întâlnim la adult, în sensul că produsul activității sale creatoare nu 
este nou. Este însă, nou pentru el și este realizat în mod independent. De exem-
plu, rezolvarea de către un elev a unei probleme de matematică pe o cale diferită, 
eventual mai elegantă decât cea din manual, sau decât cea care a fost prezentată 
de profesor la clasă, este considerată creatoare chiar dacă modul de rezolvare 
găsit de elev nu este nou pentru știință”.

Strategia de dezvoltare a creativității copilului preșcolar vizează cel puțin 
două direcții majore:
• stimularea dimensiunii cognitive (a gândirii, a imaginației); 
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• stimularea dimensiunii noncognitive (a încrederii în forțele proprii, a inițiativei, 
a curiozității, a independenței în modul de a gândi).

Condiția primă a dezvoltării creativității copiilor este că educatorul să știe 
ce înseamnă a fi creativ, este nevoie ca ei să cunoască conceptul de creativitate, 
modul de manifestare și de formare a creativității, factorii care influențează, po-
zitiv sau negativ, creativitatea și ar trebui să fie ei înșiși creativi.

Este, de asemenea, necesară respectarea personalității creatoare a copilului. 
Este foarte important ca educatorul să nu reprime manifestările copiilor creativi, 
să încurajeze libera exprimare a opiniilor (chiar dacă acestea sunt contrare opini-
ilor sale), să stimuleze imaginația sau soluțiile mai deosebite.

Referindu-se la modul în care poate fi distrusă creativitatea elevilor, Teresa 
Amabile identifică patru factori, numiți de autoare asasini ai creativității: evalu-
area, recompensa, competiția și restrângerea capacității de alegere.

O societate care stimulează creativitatea asigură cetățenilor săi patru libertăți 
de bază: libertatea de studiu și pregătire, libertatea de explorare și investigare, 
libertatea de exprimare și libertatea de a fi ei înșiși, spunea Morris Stein.

În activitatea noastră nu trebuie să uităm că: „Niciodată nu este prea devre-
me pentru începerea educării creativității; activitatea creatoare nu ar tre-
bui să fie îngrădită de nici un fel de restricții, limitări, critici”-V. Lowenfeld
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REZUMAT

Receptivitatea și curiozitatea copilului, bogăția imaginației, tendința sa 
spontană către nou, pasiunea pentru fabulație, dorința lui de a realiza ceva 
constructiv creativ pot fi alimentate și împlinite efectiv, pot fi puse adecvat 
în valoare prin solicitări și antrenamente corespunzătoare care astfel pot oferi 
multiple elemente pozitive în stimularea și cultivarea potențialului creativ pro-
priu vârstei preșcolare.
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Jocul și învățarea oferă copilului nenumărate prilejuri de a combina și recom-
bina reprezentările pe care le dispune propriile sale imagini, ascultând povești, 
basme, poezii, reconstruiește mental principalele momente ale narațiuni, le inver-
sează, le omite, le amplifica și inventează altele noi.

Este adevărat că stimularea creativității, a originalității și a gândirii critice 
presupune o serie de riscuri pe care educatoarea trebuie să și le asume, conștientă 
fiind că rezultatul final merită un asemenea preț.
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VALENȚELE FORMATIVE ȘI DE CUNOAȘTERE 
ALE COPIILOR ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR 

DE EDUCAȚIE PLASTICĂ

Educatoare Aurelia Lazăr, Grădinița cu Program 
Prelungit Nr. 4. Structură Grădinița cu Program 

Prelungit Nr. 2, Loc. Reghin, Jud. Mureș

Copiii doresc să deseneze sau să picteze ceea ce vor ei și nu să li se impună 
o temă anume. În acest mod ei ordonează lumea în care trăiesc și sunt mult mai 
dispuși astfel să colaboreze cu educatoarea și cu colegii de grupă. Când copiii 
desenează liber și fără nici o indicație, ei își exprimă o parte din propria lor per-
sonalitate, își eliberează propriile lor sentimente și atitudini care ar fi putut să fie 
inhibate și ascunse. Această exprimare proprie și această libertate a gândirii și 
acțiunii reprezintă un pas important spre comunicare, expresivitate, sensibilitate 
iar educatoarea poate să intervină când copilul o cere în mod indirect. La copii, 
sufletul și trupul sunt în mod unic legate unul de celălalt și de aici, apare manifes-
tarea creației, sub diferite forme. În timpul vârstei imitației, deprinderile care se 
formează: de a desena și de a colora, sunt cele mai adânc înrădăcinate. Desenele 
lor, care par întâmplări cromatice, forme aproape haotice, sunt în realitate adevă-
rate fotografii ale sufletului lor.

Tot mai mult învățământul preșcolar conferă activități de desen, ca rol fun-
damental de instrument în cunoașterea copilului. În desenele copilului apare deo-
potrivă relația eului cu lumea dar și evoluția lui. Am realizat un studiu pe această 
temă, pentru a înțelege mai bine fiecare copil, pentru a cunoaște temperamentul 
fiecăruia, nevoile și bucuriile lui, precum și tristețile care-i umbresc fericirea.”Un 
desen este o suprafață pe care copilul se joacă cu emoțiile sale” spunea (M. Wallon). 
Considerând desenul ca o formă de limbaj, un mijloc de comunicare, este firesc să 
fie interpretat și ca un mijloc de conducere pe planul conduitei a lumii interioare, 
ca o formă de reflectare și exteriorizare a unor aspecte dintre cele mai discrete ale 
psihicului infantil. Ne punem întrebarea firească: Ce latură a vieții psihice relevă 
activitatea de desen a copilului? Mai întâi sunt puse în evidență anumite parti-
cularități psihice ale proceselor intelectuale și afective: posibilitatea de analiză 
și sinteză, amplitudinea memorării figurative și cromatice, aspectele și limitele 
fanteziei recreative și creatoare, repertoriul informației de care dispune și cu care 
operează copilul, dominanțele afective. Copilul este tentat să realizeze cele mai 
bizare combinații: un tren cu o casă sau un pom cu o fundiță. Copilul preșcolar 
între 3-6 ani trece prin mai multe stadii de evoluție și în desen. Cunoscându-le 
aceste stadii educatoarea poate ajuta copilul în evoluția sa. La vârsta de 3 ani mă-
sura copilului nu este aptă de a reda intențiile. Copilul trage linii la întâmplare 
conferindu-le apoi valoare și semnificație. Desenele copilului mic demonstrează 
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o stăpânire incompletă a activității motorii. Liniile lor urmează cursuri neregulate 
în zig, zag sau în formă de spirală. Unii teoreticeni susțin că preșcolarii mici tind 
să traseze linii drepte, cercuri și ovale deoarece sunt simple și ușor de desenat.

Desenele copiilor de 3 ani se dezvoltă din două forme de comportament: 
mișcarea expresivă și mișcarea descriptivă. Pentru copil primele mâzgăleli con-
stituie o formă plăcută prin care își exersează membrele, adăugându-se plăcerea 
de a vedea urme produse prin mișcarea riguroasă a brațelor în toate direcțiile. 
Pentru ei desenul este o zbenguială pe hârtie. Aceste mișcări sunt determinate de 
construcția mecanică a brațului și a mâinii precum și de temperamental și dispo-
ziția copilului. La intrarea în grădiniță copilul desenează în linii mari, spiralate 
plasate într-un colț al foii sau pe toată foaia. La început folosesc o singură culoa-
re apoi apar mai multe culori. Copiii timizi, firavi trasează abia vizibil spiralele 
și liniile de tot felul pe foaie, iar cei colerici, cu multă personalitate redau spirala 
în culori îndrăznețe, aprinse, apăsând creionul pe foaie. Cercul este prima formă 
organizată ce apare din mâzgălelile copilului. Următorul pas duce spre alte două 
direcții: una de combinare a mai multor cercuri într-o imagine mai complex, care 
poate apărea ca floare, copac sau frunză, un lac sau un soare.

Observăm în evoluția copilului linia dreaptă orizontală și linia verticală, asta 
după 4 ani și jumătate. Introducerea de către copil în desenele sale a cifrelor sau a 
literelor este semn că acel copil este timpuriu intelectualizat. Râsul și plânsul după 
vârsta de 4 ani sunt evident determinate de o cauză clară. Tot acum copilul redă 
crucea semn de echilibrare fizică și emoțională. Semnul solar este tot mai evident, 
el încearcă să stabilească contacte cu lumea înconjurătoare, să socializeze. Mai 
târziu pe la 5 ani caută tot mai mult compania celorlalți copii. Apare și linia obli-
că, mișcare importantă, care-i permite copilului să facă reprezentări mai bogate, 
mai vii, specific personalității lui. Dacă reprezentarea casei a început mai întâi 
ca o sferă, care nu avea uși, ferestre și nici horn. Acum copilul intră într-un nou 
proces în care percepe distanța dintre el și mediu. Dreptunghiul și pătratul sunt 
formele preponderente, iar casa va lua aceste forme. Se observă acum o mai mare 
claritate. Vorbirea copilului este debordantă iar memoria mai bună. Casa este de 
fapt copilul însuși. În această perioadă copilul pornește de la primele reprezentări 
ale figurii umane, ca un simplu cerc adăugând apoi linii drepte, dreptunghiuri sau 
alte unități. Specialiștii în psihologia copilului afirmă că preșcolarul desenează în 
dimensiuni mari toate lucrurile considerate importante pentru ei.

La vârsta de 6 ani putem surprinde în desenele copiilor încercări de a repre-
zenta perspective. Astfel întâlnim copaci într-o proiecție spațială, case amplasa-
te spațial. Nu încape îndoială, copilul la această vârstă observă perspective, dar 
nu înțelege și mai ales nu posedă mijloacele reprezentării corecte în desen. Încet 
interesul față de viață se dezvoltă, se trezește atenția pentru funcțional. Casa are 
acum uși cu clanță, se deschide și se închide. Este limpede că desenul și pictura, 
reflectă personalitatea copilului și temperamentul acestuia. Se spune că pictura 
este plăsmuire în lumea obiectelor și în împărăția sufletului, numai că unele teme 
artistice pretind o atitudine de care copilul, instinctiv nu este în stare: Prevăzătorul 
să fie îndrăzneț, neastâmpăratul – să fie chibzuit, cel cu voința slabă – să manifeste 
perseverență, încăpățânatul – să se acomodeze. Pentru copiii cu o viață sufletească 
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bogată lucrul cu pensula este o modalitate ideală de desfășurare a emoțiilor și de 
eliberare a tensiunii interioare. Iată câteva exemple: un copil agitat, ar fi bine să 
fie înconjurat doar de nuanțe de roșu, galben, un copil pasiv, ar fi bine să avem în 
vedere culoarea albastră și verde.

Pentru a avea rezultatele scontate este bine să cunoaștem temperamentul fi-
ecărui copil. Se știe că fiecare copil poartă în sine toate cele patru elemente esen-
țiale, însă unul sau altul va fi predominant și va genera un comportament și un 
temperament anume. Este foarte important să cunoaștem fiecare temperament și-n 
lucrul temperamentelor, pictatul este un ajutor major. Lăsați în voia lor, colericii 
ar reprezenta tonuri roșii, dramatice; iar melancolicii – ceva mic întunecat într-un 
colț al paginii, la sangvinici – ceva mic, luminos și vesel, flegmaticii – ar întinde 
o culoare plicticoasă pe toată foaia. În acest mod observăm că pictura este o cale 
de exersare, de îndreptare, dar nu după bunul plac al educatoarelor, ci stabilită de 
structura interioară a copilului, de natura interioară a culorilor și de ce este benefic, 
pentru el. Sub îndrumarea educatoarei, copiii sunt conduși, orientați spre motive 
optimiste. În stadiul de început desenul copiilor are un caracter ideografic, el fiind 
o modalitate de exprimare mult mai la îndemână, decât cel oral. Copilul acționea-
ză uluitor datorită imaginației. La desenul formelor, linia nu este un contur, adică 
limitarea, mai mult s-au mai puțin gândită a unui fenomen din lumea interioară; 
ea este o expresiea unui joc interior de forțe care tind să se exprime. Iată câteva 
exemple: un copil agitat ar fi bine să fie ținut departe de culorile roșu-aprins din 
mediul său. Culoarea verde îl liniștește. Sangvinicii lucrează repede pentru a tre-
ce la foaia următoare. . Colericul are compoziții șocante: jocuri de linii și pete de 
culoare, ce devin furioase. El trebuie stimulat spre echilibru, liniște, subiecte din 
lumea plantelor și animalelor. Un efect pozitiv au motivele liniare. Sangvinicul 
este mereu bine dispus și redă plastic subiectul propus cu ușurință. Flegmaticul 
are o viață emoțională foarte puternică, se concentrează adânc, chiar dacă pare 
uneori indiferent. Acesta este caracterizat și prin încetineală și trbuie ajutat și în-
curajat să folosească dezinvolt uneltele de pictură.

Subiectele în care încercăm să îi angajăm ar trebui să fie variate, atractive și 
accesibile, pentru a face loc imaginației. Temele practice e bine să fie „probleme 
plastice”, care să pună în mișcare facultățile de reprezentare ale copiilor. Preșcolarii 
nu sunt îngrădiți, nu au opreliști în exprimare, acesta fiind farmecul principal al 
fanteziei lor, pe care avem datoria să o stimulăm. Este imperios necesar să reali-
zăm o atmosferă, caldă, prietenoasă, care să-i elibereze pe copii de tensiuni, de 
teamă, de frică, de pedeapsă sau de ceartă, o atmosferă, inter-relațională de soci-
abilitate, care favorizează comunicarea, consultarea, conlucrarea, în activitatea 
de învățare. În aceste condiții, chiar și copiii cu tendințe de pasivitate, neobișnuiți 
cu efortul intelectual, intră treptat în procesul muncii, activitatea realizată prin 
desen ajutându-i să-și elibereze energiile psihice latente.

Am desfășurat astfel cu copiii din grupa mare o serie de activități artisti-
co-plastice prin care am dat posibilitate fiecăruia să își manifeste imaginația, am 
încurajat acolo unde a fost cazul, am creat o atmosferă caldă, prietenoasă, care 
să-i elibereze de teamă iar subiectele alese de ei, au fost din cele mai diverse do-
menii, atractive și accesibile particularităților lor de vârstă. Lucrările realizate au 
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fost atent finalizate, organizând cu ele o expoziție la Clubul copiilor. Copiii au 
fost apreciați și încurajați de elevii mai mari, de părinții lor și nu în ultimul rând 
de cadrele didactice care au vizitat expoziția. Pentru ai cunoaște mai bine pe co-
piii din grupa mea, am aplicat următorul test, intitulat:”Culorile indică șansele 
de reușită, în viață, ale celor mici”.”Copiii care au un anumit tipar de reacții 
psihologice preferă diferite nuanțe de culori. Dacă îl rog pe cel mic să aleagă o 
culoare, fără să o vadă care este asociată cu o acțiune, îi poți descoperi o serie de 
calități sau defecte” (Marius Radu, cercetător).

1) Ce culoare ai dori să vezi, atunci când adormi? 
a) albastru c) galben
b) verde d) roșu

2) Dar când te trezești din somn? 
a) roșu c) galben
b) portocaliu 

3) Care din următoarele culori crezi că este cea mai urâtă? 
a) negru c) gri
b) maron d) culoarea fierului

4) Ce culoare se potrivește unui copil care plânge? 
a) roșu ca focul c) roșu ca sângele
b) albastru d) verde

5) Dar care râde? 
a) roz c) portocaliu
b) bleu d) galben

6) Ce culoare ai vrea să visezi? 
a) roșu c) portocaliu
b) verde d) albastru

7) Ce culoare s-ar potrivi unui tătic care-și bate copilul? 
a) negru c) maron
b) verde d) roșu închis

8) Dacă focul nu ar fi roșu, ce culoare ai vrea să aibă? 
a) albastru c) portocaliu
b) verde d) alb

9) Ai vrea să ningă cu fulgi de altă culoare? 
a) galbeni c) roșii
b) albaștri d) albi

10) Ce culoare trebuie să aibă bomboanele dulci? 
a) roșii c) verzui
b) portocalii d) rozalii

11) Dar cele foarte amare? 
a) negre c) verzi
b) maron d) albastre

12) Ce culoare îți inspiră mirosul de oțet? 
a) roșu c) albastru
b) roz d) violet
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13) Dar mirosul de spirt medicinal? 
a) albastru c) verde
b) roșu d) galben

14) Cu ce culoare ai colora o căsuță, care ar fi numai a ta? 
a) roșu c) portocaliu
b) verde d) albastru

15) Care din următoarele obiecte le-ai colora în verde? 
a) sulița c) ac
b) lumânarea b) bec

16) Dar roșie? 
a) furculița c) cuțitul
b) lingura d) farfuria

17) Dacă frunzele copacilor nu ar fi verzi, cum ai vrea să fie colorate? 
a) roșii c) galbene
b) portocalii d) ruginii

18) Ce culoare de haine nu ai vrea să porți niciodată? 
a) roz c) bleu
b) maron d) gri

19) Dacă nu ai avea culorile roșu și galben, cu ce culoare ai desena soarele? 
a) albastru c) verde
b) bleu d) roz

20) Ce culoare se potrivește mai bine cu negru? 
a) roșu c) alb
b) verde d) albastru-deschis

21) Dar cu alb? 
a) roșu c) alb
b) verde d) bleu

Reguli pentru aplicarea textului:
1) Copiii trebuie să fie relaxați și atenți;
2) Foamea, oboseala s-au chiar căldura excesivă, pot modifica 

rezultatele testării;
3) În preajma copiilor, nu trebuie să existe culori vii și mai ales, 

nuanțe de roșu;
4) Întrebările trebuie să fie pronunțate clar, pe un ton normal, 

cu o atitudine zâmbitoare;
5) Înainte de a începe textul, le explic că sunt curioasă;
6) Întrebările se repetă de maximum de 2-3 ori.
Educația plastică antrenează în egală măsură dișciplinarea conștientă a pre-

școlarilor, spiritul de observație, atenția, memoria, creativitatea, imaginația, spi-
ritul de inițiativă, precum și formarea unei atitudini creatoare, față de frumos.

Pe lângă influența exercitată asupra simțirii, gândirii și voinței copilului, 
activitatea plastică, înarmează preșcolarii cu priceperi și deprinderi utile activi-
tăților depuse și cunoașterii artistice a realității înconjurătoare, realizând sinteza 
creatoare dintre datele lumii, obiective și personalitatea lor.
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DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR  
SOCIO – EMOȚIONALE LA PREȘCOLARI

Prof. înv. preșcolar: Daniela Aldea, Grădinița 
P.P. „Licurici” Tg. Mureș, Jud. Mureș

Abilitățile sociale și emoționale dezvoltate până la vârsta de 6-7 ani sunt prin-
cipalul predictor pentru performanța și adaptarea școlară până la 10 ani.

Într-o societate plină de roluri copiii încearcă să le adopte pentru a se adapta 
la viața socială, deși ele nu sunt neapărat cele mai potrivite, de cele mai multe ori 
luând forma unor convingeri nesănătoase de gen, denumite și stereotipuri. (Ex. : 
stereotipul masculin încurajează jocurile fizice, dominare, iar stereotipul feminin 
se referă la preocupare față de ceilalți și pasivitate. Astfel, uneori fetele și băieții 
ajung să își dezvolte doar acele abilități emoționale și sociale care sunt conforme 
cu normele de gen acceptate de către un grup).

Despre dezvoltarea abilităților emoționale ale copiilor
Abilitățile emoționale înseamnă: a întelege; a exprima; a regla emoțiile. 

Dezvoltarea abilităților emoționale ale copiilor este importantă din următoarele 
motive:

 - Pentru ca ajută la formarea și menținerea relațiilor cu ceilalți (Ex. : 
Interacțiunea de succes a copilului cu celelalte persoane depinde atât de abi-
litatea lui de a înțelege ce se întâmplă, cât și de abilitatea de a reacționa adec-
vat la aceasta).

 - Pentru ca ajută copiii să se adapteze la grădiniță și la școală (Ex. : Copiii 
care înțeleg emoțiile și modul în care acestea sunt exprimate vor fi capabili 
să empatizeze cu ceilalți copii și să-i sprijine. Apoi, copiii care înțeleg emo-
țiile celorlalți sunt priviți de colegi ca fiind parteneri de joc mai buni și mai 
distractivi, sunt capabili să utilizeze expresivitatea lor pentru a atinge sco-
puri sociale, să răspundă adecvat emoțiilor colegilor în timpul jocului și să 
se adapteze mai ușor la mediul preșcolar).

 - Pentru că previne apariția problemelor emoționale și de comportament – 
Problemele în dezvoltarea emoțională a copiilor pot conduce către dificultăți 
de comportament, în copilăria timpurie și cea mijlocie.
Adulții (părinți, educatori) sunt cei care contribuie la dezvoltarea abilităților 

emoționale ale copiilor prin trei modalități:
1. Reacțiile adulților la emoțiile exprimate de copii – Modul în care adulții 

reacționează la exprimarea emoțională a copiilor lor determină exprimarea 
sau inhibarea emoțiilor viitoare ale acestora.

2. Exprimarea propriilor emoții de către adulți – Expresivitatea emoționa-
lă a adulților devine un model pentru copii, în ceea ce privește exprimarea 
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emoțională. (Ex. : dacă adultul exprimă în mod frecvent emoții negative, co-
pilul va exprima și el aceste emoții, datorită expunerii repetate la acestea). 

3. Discuțiile despre emoții – Experimentarea unor situații emoționale diferite 
și discuțiile cu părinții ajută copiii în înțelegerea situațiilor emoționale și în 
reacționarea adecvată în astfel de situații. (Ex. : copiii crescuți de părinți care 
sunt adepții ideii ca emoțiile, în special cele negative, nu trebuie discutate 
deschis, pot induce copiilor ideea că emoțiile nu trebuie exprimate, ceea ce 
afectează capacitatea de reglare emoțională a acestora).
Dacă doriți să îmbunătățiți abilitățile emoționale ale copiilor este important 

ca mai întâi să vedeți care sunt punctele lor tari și ce comportamente pot fi dez-
voltate. În acest sens, puteți obseva cum se comportă copilul? 
 Se separă de părinți fără dificultate; își apară drepturile.
 Manifestă entuziasm atunci când face lucruri plăcute pentru el.
 Îi lasă pe ceilalți să îl liniștească atunci când trece prin momente stresante.
 Mănâncă, doarme, merge la toaletă fără probleme atunci când e departe de 

casă.
 Se adaptează ușor la modificările bruște din mediu. / Zâmbește și pare fericit 

majoritatea timpului.
 Își exprimă furia mai degrabă în cuvinte decât în acțiuni.
 Acceptă redirecționarea adultului atunci când copilul manifestă comporta-

mente agresive.
 Nu se retrage excesiv din colectivitate; manifestă interes pentru activitățile 

de la grădiniță.
Abilități emoționale – Informații teoretice și recomandări practice pen-

tru dezvoltarea acestora la copii
1. Recunoașterea și exprimarea emoților
Abilitatea de a recunoaște expresiile emoționale reprezintă un fundament 

pentru achiziția ulterioară a unor informații suplimentare despre emoții, precum 
cauzele și consecințele emoțiilor, manifestările lor cele mai subtile, regulile so-
ciale privind emoțiile și etichetele emoționale utilizate în limbajul la care copilul 
este expus.

Recunoașterea greșită a mesajului emoțional atrage după sine apariția unor 
dificultăți în relațiile sociale. (Ex. : Un copil poate avea probleme dacă nu recu-
noaște furia de pe fața părintelui și o ignoră continuând să arunce jucăriile pe 
jos). Persoanele pot identifica o anumită emoție datorită unor indici precum tonul 
vocii și expresia facială.

Exprimarea emoțională reprezintă abilitatea copiilor de a-și exprima în mod 
adecvat emoțiile și este de o importanță covârșitoare pentru stabilirea interacți-
unilor sociale. (Ex. : Dacă un copil manifestă în mod constant furie o perioadă 
îndelungată, atunci partenerii lui potențiali nu vor iniția interacțiuni cu el).

Ce pot face părinții și cadrele didactice? 
 - Pentru a-i ajuta pe copii să-și identifice propriile emoții, adresați-le întrebări 

de genul: „Cum te simți?”, „Cum te face acest lucru să te simți?”, „Cum te 
simți atunci când. ..?”
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 - Comentați împreună cu copiii emoțiile exprimate de ei în cadrul conversați-
ilor avute sau a unor activități, precizând ceea ce gândiți despre ceea ce simt 
și despre modul de exprimare a ceea ce simt.

 - Utilizați mesajele la persoana întâi pentru exprimarea propriilor emoții, pă-
reri, speranțe.
Exemplu: în loc de „Tu m-ai suparat” puteți spune „M-am suparat când m-ai 

ignorat”, astfel îi veți învăța pe copiii să se exprime și ei în același mod.
2. Înțelegerea emoțiilor
Comportamentele emoționale specifice înțelegerii emoționale sunt:
a. Identificarea cauzei emoțiilor: De fapt, emoția nu este determinată de 

eveniment în sine, ci de modul în care copilul interpretează la nivel mental 
evenimentul respectiv. „Doi copii trec pe lângă un câine; unul se gândește: 
Uite ce câine frumos, seamănă cu al meu! și se va simți încântat, iar celălalt 
își va spune: Uite un câine dezlegat care sigur va veni la mine să mă muște! și 
va simți frica.”

b. Numirea consecințelor emoțiilor într-o situație: Înțelegerea consecințelor 
unei emoții se referă la capacitatea unui copil de a-și imagina ce se va întâmpla 
după exprimarea unei emoții. (Cum credeți că s-a simțit Andrei când i-a fost dă-
râmat castelul? Dar când a venit Vlad să îl ajute? Vor mai fi ei prieteni?) .

3. Reglarea emoțională
Strategiile de reglare emoțională:
a.  Strategiile de rezolvare a problemelor

 - Implicarea copiilor în diferite activități. Ex: când un copil sparge un pahar, 
pentru a rezolva problema el/ea este implicat/ă în curățarea cioburilor de pe 
jos, în aducerea măturii și a farașului.

 - Distragerea atenției de la sursa de stres. Ex: Copiii pot fi duși în altă cameră 
pentru a se juca cu altceva sau li se pot arăta anumite obiecte în scopul dis-
tragerii atenției de la sursa care le provoacă o emoție negativă.
b.  Strategiile emoționale: Au ca scop nu atât rezolvarea proble-

mei care declanșează emoția negativă, cât mai ales ameliora-
rea acestei trăiri emoționale negative (mângâieri, acordarea 
atenției, luarea în brațe etc. ).

c.  Strategiile cognitive: Reprezintă metode de neutralizare a 
emoțiilor negative prin evaluarea cognitivă a situației dintr-o 
altă perspectivă. (Copiii cărora le este frică de injecții își pot 
spune atunci când trebuie să primească o injecție „nu poate 
să doară chiar atât de tare” – această strategie se numește 
minimizarea deoarece prin implementarea ei este micșorat 
efectul sau impactul evenimentului neplăcut).

Despre abilitățile sociale
Abilitățile sociale – Sunt cele care ne permit să ne integrăm în mediul în 

care trăim fie el grupul de la grădiniță, școală, serviciu sau grupul de prieteni.
A avea abilități sociale – Înseamnă a fi eficient în interacțiunile cu ceilalți 

astfel încât să atingi scopul stabilit.



139Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

Competențele sociale de bază sunt:
1. Inițierea și menținerea unei relații – exemple de comportamente: Să ini-

țieze și să mențină o interacțiune cu un alt copil; Să asculte activ; Să împartă 
obiecte și să împărtășească experiențe; Să ofere și să primească complimente; 
Să rezolve în mod eficient conflictele apărute.

2. Integrarea într-un grup – exemple de comportamente: Să respecte regulile 
aferente unei situații sociale; Să coopereze cu ceilalți în rezolvarea unei sar-
cini; Să ofere și să ceară ajutorul atunci când are nevoie.
Abilități sociale – Informații teoretice și recomandări practice pentru 

dezvoltarea acestora la copii
1. Inițierea și menținerea unei relații

Formarea de prietenii îndeplinește mai multe funcții:
 - compararea socială pozitivă (ex. „Mai sunt și alții care gândesc și simt ca 

mine.”); 
 - asigurarea securității emoționale, a sentimentului de intimitate, a ajutorului 

necesar la nevoie și a sentimentului că ai cu cine să-ți petreci timpul liber.
La această vârstă, principala îngrijorare a copiilor atunci când merg într-un 

mediu nou (intrarea în grădiniță) este relația cu ceilalți copii (ex. „Le va plăcea 
de mine?”, „Se vor juca cu mine?”).

Există diferențe între fete și băieți în inițierea și menținerea unei relații?
Studiile arată că: Băieții răspund cu un interes mai ridicat atunci când este 

vorba despre realizarea unei activități care presupune mișcare, iar fetele au ten-
dința de a se retrage din aceste interacțiuni.

Ce pot face părinții și cadrele didactice? 
 - Încurajați copiii să se implice în activități considerate în mod tradițional spe-

cifice genului opus și oferiși copiilor feedback pozitiv imediat când vedeți că 
aleg aceste activități.

 - Deoarece fetele și băieții se grupează în activități în funcție de gen facilitați 
și întăriți alcătuirea grupurilor mixte de joc. În același timp supravegheați 
grupul de joc și interveniți atunci când fetele sunt mai puțin implicate în joc 
din cauza băieților care domină. Gruparea copiilor în funcție de gen are drept 
consecințe întărirea unor comportamente tradiționale de gen.
2. Integrarea într-un grup: Grupul de prieteni este cel care ne validează com-

portamentele și ne oferă suportul social în momentele dificile. Suportul social este 
considerat unul dintre factorii cei mai eficienți în a face față situațiilor stresante.

Respectarea regulilor aferente unei situații sociale: Copiii învață de mici, fie 
prin observare, fie prin formulare verbală, că fiecare context social are anumite 
reguli (ex. „Dacă vreau să mă dau pe tobogan trebuie să stau la rând”). Regulile 
au rolul de a preveni apariția unor probleme de comportament și ele sunt expresii 
verbale ale unor relații între antecedente-comportament-consecințe.

Cooperarea cu alți copii: Cooperarea se referă la: împărțirea materialelor 
între copii; disponibilitatea de a face ceea ce ți se cere; coordonarea acțiunilor 
pentru atingerea scopului; acceptarea ideilor membrilor grupului; negocierea și 
compromisul în cadrul grupului.
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Oferirea și cererea de ajutor atunci când e nevoie: A ajuta pe cineva înseam-
nă să îi acorzi sprijin atunci când îți cere sau când vezi tu că are nevoie, iar com-
portamentele sunt făcute voluntar, fără a obține un câstig; a cere ajutor presupune 
recunoașterea de către copii a propriilor limite, a insuficienței dezvoltări a unor 
abilități. În cazul în care ajutorul este cerut de la ceilalți colegi, crește posibilitatea 
unor colaborări și închegarea unor prietenii. În jurul vârstei de 3 ani copiii cer de 
6 ori mai frecvent ajutorul decât îl oferă.
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EDUCAȚIA ÎN GRĂDINIȚĂ – CONDIȚIE A 
INTEGRĂRII CU SUCCES A PREȘCOLARILOR 

ÎN ACTIVITATEA DE TIP ȘCOLAR

Prof. înv. primar Ioana Botezan, Școala Gimnazială 
Nr. 1 Luduș, jud. Mureș; prof. înv. preprimar Angela 
Moldovan, Grădinița cu P. P. Nr. 1 Luduș, jud. Mureș

Pregătirea copilului pentru școală este obiectivul final al activităților instruc-
tiv-educative din grădiniță. Grădinița își propune să formeze viitorul preșcolar 
prin achiziții de bază privind: procesele psihice, activitățile și procesele reglatorii, 
sistemul personalității, școala continuând această formare.

Varietatea activităților desfășurate în grădiniță oferă un cadru potrivit pregă-
tirii eficiente, corecte pentru adaptarea școlară și pentru formarea aptitudinii de 
școlaritate. A sprijini copilul preșcolar pentru integrare școlară nu este un lucru 
ușor. Cere tact, răbdare, mobilizare, căutare, creativitate și dăruire totală, cola-
borare, unitate de cerințe cu familia și cu școala.

În acest sens, legătura dintre grădiniță și școală trebuie să ia forma unui un 
raport de colaborare ce vizează un dublu sens, continuitatea dezvoltării copilului și 
continuitatea muncii educaționale. Realizarea acestei legături, grădiniță – școală, 
presupune asigurarea posibilității reale de frecventare a grădiniței, realizarea unei 
unități a punctelor de vedere cu privire la conținutul activității, a strategiilor didac-
tice, cunoașterea reciprocă a programei, preocupare pentru conținutul și formele 
de pregătire a copiilor din grupa mare. Vârsta cuprinsă între 3-6 ani reprezintă o 
perioadă caracterizată prin înalte ritmuri de dezvoltare, în care se pun bazele for-
mării viitoarei personalități. Din perspectiva educabilității, preșcolarul mare, de 
5-6 ani, dispune de o capacitate de învățare superioară în raport cu celelalte subpe-
rioade ale preșcolarității. În desfășurarea activității cu acesta, accentul va cădea pe 
încurajarea inițiativei copilului și a luării deciziilor, pe învățarea prin experimente 
și exersări individuale. Activitățile de învățare se desfășoară fie cu întreaga grupă 
de copii, fie pe grupuri mici sau individual. Ele pot lua forma unor activități pe dis-
cipline sau integrate, a activităților liber-alese sau a celor de dezvoltare personală.

Grădinița are posibilitatea și datoria de a pregăti copilul pentru școală, are 
rolul de a sistematiza și integra cunoștințele și influențele, de a dezvolta capa-
citatea și modalitatea de receptare și comunicare a informației, de socializare a 
copiilor, dar și de a depista eventualele deficiențe pentru a preveni un eventual 
eșec în debutul școlarității, astfel, la intrarea în școală, copilul trebuie să posede:
 abilitatea de a lua decizii asupra a ce intenționează să facă și cum va acționa;
 abilitatea de a identifica scopuri personale și capacitatea de a-și urmări și 

completa propriile sarcini;
 abilitatea de a se angaja cu copii și adulți în grupuri de lucru, cooperare;
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 abilități expresive: a vorbi, a reprezenta grafic experiențele, ideile;
 abilitatea de a realiza clasificarea, scrierea în raport cu timpul, spațiul și can-

titatea; rezolvări matematice în diverse situații;
 deschiderea spre conduitele, opiniile și valorile altora;
 deprinderi și abilități în artă, știință și mișcare fizică, în care să-și exprime 

energia și talentul;
 spirit avid de cunoaștere și simț personal al valorilor.

Din punctul de vedere al celuilalt partener educațional, școala, prin integra-
rea clasei pregătitoare în ciclul primar s-au pus bazele unei adevărate punți de 
legătură între cele două paliere instructiv-educative. Instituția școlară a preluat, a 
continuat și a dezvoltat acele strategii, specifice învățământului preprimar, menite 
să asigure copilului de 6 ani un debut prietenos și promițător pentru parcursul său 
educațional (Implementarea clasei pregătitoare, 2013, 4). 

De la aceste premise am pornit în realizarea unui parteneriat activ grădini-
ță-școală, „Mici și mari, ne jucăm și împreună învățăm!” derulat prin activități 
diverse, atractive, cu rezultate pozitive în pregătirea preșcolarului pentru școală. 
Un obiectiv aparte care ne-a suscitat interesul și preocuparea în urma derulării 
parteneriatului a fost și rămâne dezvoltarea competenței de comunicare a celor 
mici. Problematica dezvoltării abilităților de comunicare a preșcolarilor constituie 
o temă cu un nivel ridicat de aplicabilitate, de actualitate.

Competența de comunicare este capacitatea unei persoane de a-și transmite 
gândurile, trăirile, intențiile prin mijloace verbale și extraverbale de exprimare, 
de a recepționa și înțelege mesaje primite în actul comunicării. Competența de 
comunicare a școlarului mic este acea capacitate care permite elevilor să recu-
noască și să producă enunțuri accesibile nivelului lor de percepere și operațio-
nalizare, corecte din punct de vedere al sistemului limbii, adecvate contextului 
situațional în care are loc comunicarea. (Ilyes, 2010, 57).

Dezvoltarea competenței de comunicare reprezintă o sarcină importantă a 
învățământului preprimar și primar, știut fiind faptul că vorbirea are o importan-
ță deosebită în dezvoltarea intelectuală a copiilor. Limbajul constituie principa-
lul mijloc de comunicare, de înțelegere între persoanele care îl utilizează, fiind o 
realitate vie, complexă ce evoluează continuu în strânsă legătură cu dezvoltarea 
societății ale cărei acțiuni, aspirații și realizări le reflectă. Limbajul trebuie înțeles 
și ca un mijloc important de realizare a învățării, al acumulării unor noi cunoștin-
țe, al realizării sarcinilor instructiv-educative a învățământului.

Limbajul este mijloc de participare la activitate, la joc. Prin joc și exercițiu 
se dezvoltă și copiilor competența de comunicare, care este pusă în evidență în-
totdeauna într-un context relațional, în care partenerii își schimbă roluri între ei.

Pentru formarea competenței de comunicare trebuie să ținem seama de ur-
mătoarele caracteristici ale limbajului:
 sporirea expresivității realizate prin conținut și structura propoziției, prin 

comparații, epitete;
 trecerea de la limbajul interior la cel exterior – adesea, jucându-se, copilul 

susține singur dialogul;
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 dezvoltarea morfologiei și a sintaxei vorbirii (se corectează în mare măsură 
capacitatea de pronunțare și de realizare a acordului gramatical); 

 are loc dezvoltarea limbajului concomitent cu apariția funcțiilor de comunica-
re, de fixare a experienței cognitive și de organizare a activității (Gherghina, 
Novac et al. , 2005).
Jocul oferă posibilitatea cunoașterii copilului și dezvoltarea acestuia în direc-

ția dorită de noi. În joc copilul se manifestă liber, sincer, își dezvăluie tendințele 
și interesele. Pentru a forma și dezvolta copiilor competența de comunicare orală 
corectă trebuie să ținem seama de:
 formarea articulării corecte;
 formarea competențelor lexicale;
 formarea competențelor gramaticale;
 formarea expresivității vorbirii copiilor.

Jocul didactic, exercițiul este mijlocul cel mai eficient de dezvoltare a capa-
cităților de comunicare verbală, deoarece el asigură participarea activă, atractivă 
și face uz de tot ceea ce știu copiii.

Punerea în discuție a problemei elaborării unor strategii de îmbunătățire a 
abilităților de comunicare a preșcolarilor în vederea integrării școlare ne-a mobi-
lizat în elaborarea unui auxiliar didactic de muncă independentă pentru preșcola-
rul mare și școlarul mic, numit „Dezvoltarea competențelor de comunicare prin 
jocurile și exercițiile lexico-gramaticale”. 

În elaborarea acestei lucrări am avut în vedere obiectivele prevăzute în curri-
culum pentru învățământul preșcolar care vizează dezvoltarea limbajului și a 
comunicării, precum:
 dezvoltarea capacității de ascultare și înțelegere (comunicare receptivă).
 dezvoltarea capacității de vorbire și comunicare (comunicare expresivă).
 participarea la experiențe cu cartea: cunoașterea și aprecierea cărții.
 dezvoltarea capacității de discriminare fonetică: asocierea sunet-literă.
 conștientizarea mesajului vorbit/scris.
 însușirea deprinderilor de scris: folosirea scrisului pentru transmiterea unui 

mesaj.
În învățământul primar, pe parcursul ciclului achizițiilor fundamentale (clasa 

pregătitoare, clasa I, clasa a II-a), la disciplina Comunicare în limba română se 
continuă formarea acestor aptitudini și competențe lingvistice, pentru a contura 
profilul unui elev civilizat, sociabil, comunicativ, interesat, creativ, care știe să se 
facă înțeles, transmițând celor din jur propriile gânduri, opinii, sentimente, care 
va respecta regulile unui dialog civilizat, care va descoperi posibilitatea comu-
nicării și prin limbaje convenționale și neconvenționale, un elev care va realiza 
importanța comunicării în relaționarea cu ceilalți, în găsirea soluțiilor potrivite 
la diferite probleme și abordarea oportunităților care i se vor deschide (modelul 
comunicativ-funcțional).

Optimizarea activității didactice depinde de calitatea parteneriatului grădini-
ță-școală. Agenții educaționali (copii, educatori, părinți) trebuie să contribuie în egală 
măsură la formarea personalității copilului. Evident, condiția de bază, cu statut de 
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principiu, al acestui parteneriat este continuitatea, în special, la nivel de curriculum 
școlar, înțeleasă ca o corelație dintre existent și nou în procesul dezvoltării. Potențialul 
formativ al raportului între cele două praguri educaționale, preprimar și primar, 
este ilustrat de conținuturile curriculare abordate în cadrul auxiliarului didactic.

Sarcinile de lucru propuse au în vedere caracterul integrat, interdisciplinar al 
procesului instructiv-educativ din grădiniță și au o abordare ludică. Acestea sunt 
precedate de activități de joc didactic sau joc-exercițiu), sunt antrenamente incitan-
te și, foarte important, învățarea se face în context, cu un scop inteligibil copiilor.

Caracterul inovator este dat, pe lângă design-ul diferit, de prezentarea gra-
duală a sarcinilor legate de dezvoltarea limbajului (sub aspectul vocabularului, 
gramaticii, sintaxei, al înțelegerii mesajelor), cât și al celor de pregătire a mâinii 
pentru scris (semnele se trasează pornind de la un spațiu mai mare care treptat se 
îngustează). În subsolul paginii există o precizare pentru cadrul didactic care va 
urmări în mod special realizarea acelui obiectiv legat de dezvoltarea comunicării. 
Fiecare filă are pe verso o pagină la dispoziția spiritului creator al copilului și al 
cadrului didactic, care poate sugera compunerea lui.

Exemplificăm sarcini de lucru la tema Din nou la grădiniță:
 - Spune ce vezi în imagine, apoi enumeră câteva reguli de comportare la 

grădiniță.
 - Denumește obiectele din imaginea de mai jos și spune la ce le folosești.
 - Alege un obiect, spune tot ce știi despre el. (Descrie-l. )
 - Scrie puncte pe caietul de mai jos.

În imagine sunt copii într-o sală de grupă și obiecte pe care le folosesc la gră-
diniță (lego, creioane colorate, pensulă ș. a. ), o pagină de caiet pe care trebuie să 
scrie puncte. Temele alese sunt în concordanță cu proiectele tematice anuale, or-
ganizare integrată, interdisciplinară ce definește și noua abordare curriculară de la 
nivelul învățământului primar (Să vorbim corect, În lumea poveștilor, În familie, A 
venit toamna!, Jocuri și sporturi de iarnă, De ziua mamei, Cu ce călătorim? etc. ).

Am constatat că după parcurgerea și rezolvarea sarcinilor din acest auxiliar 
didactic și derularea activităților din cadrul parteneriatului, copiii s-au integrat 
cu multă ușurință la activitatea din școală și le-a satisfăcut pe deplin dorința de 
a deveni școlari.
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REZUMAT

Pregătirea copilului pentru școală este obiectivul final al activităților instruc-
tiv-educative din grădiniță. Grădinița își propune să formeze viitorul preșcolar 
prin achiziții de bază privind: procesele psihice, activitățile și procesele reglato-
rii, sistemul personalității, școala continuând această formare.

Legătura dintre grădiniță și școală trebuie să ia forma unui un raport de 
colaborare ce vizează un dublu sens, continuitatea dezvoltării copilului și conti-
nuitatea muncii educaționale.

Aceste premise au dus la elaborarea unui auxiliar didactic de muncă indepen-
dentă pentru preșcolarul mare și școlarul mic, numit „Dezvoltarea competențelor 
de comunicare prin jocurile și exercițiile lexico-gramaticale”. 



146 Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

FAMILIA ȘI GRĂDINIȚA, FACTORI ESENȚIALI ÎN 
DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII LA COPIL

Educatoare Loredana Simoie, Școala 
Gimnazială „Omega”, Tîrgu-Mureș, jud. Mureș; 

Director Cornelia Ganea, Școala Gimnazială 
„Omega”, Tîrgu-Mureș, jud. Mureș

”Legea superioară a existenței este munca creatoare prin care lăsăm în 
lume o urmă după ce nu vom mai fi, o operă care ne prelungește existența 
și după moarte.”

Leonardo Da Vinci

Creativitatea are înțelesuri diferite de la o persoană la alta. Pentru unii oa-
meni, înseamnă a fi imaginativ sau inventiv, asumarea de riscuri sau provocarea 
normelor convenționale. Pentru alții, presupune o gândire originală sau crearea 
unui lucru pe care nimeni nu l-a realizat anterior. Alții consideră că, ea se asoci-
ază exclusiv cu talentul artistic. În mod tradițional, creativitatea a fost asociată 
cu realizările unor nume sonore precum Mozart, Einstein și Leonardo Da Vinci 
și o mare parte din eforturile de cercetare asupra creativității s-a concentrat asu-
pra activității oamenilor foarte creativi sau a celor considerați „genii”. Aceasta a 
ajutat la perpetuarea mitului conform căruia creativitatea se corelează cu oameni 
extraordinari care realizează lucruri extraordinare. Cercetări recente au arătat că 
nu există un tip specific de personalitate care se asociază cu creativitatea. Orice 
activitate care implică procesul de gândire și inteligența omului poate fi realizată 
cu creativitate. Inteligența însăși, este în esență creativă. Procesele creative sunt 
adânc înrădăcinate în imaginație și existența noastră este modelată de ideile prin 
care le oferim semnificație, sens. Cu toții avem capacități creative dar, în multe 
cazuri, nu știm să le identificăm, nu știm ce reprezintă și cum să le valorificăm.

Grădinița nu are, de una singură, capacitatea de a pregăti un copil pentru vii-
torul lui. Copiii trebuie să primească suport și din partea familiilor lor. Înțelegând 
acest concept și căutând suportul familiilor și implicarea lor în procesul de edu-
cație vor potența, optimiza realizările copiilor și ale educatorilor lor. Astfel, toți 
cei implicați au de câștigat.

Încurajarea membrilor familiei copilului în acest sens, se poate realiza prin 
aplicarea unor idei practice, care să încurajeze dezvoltarea și aplicarea creativită-
ții în afara sălii de grupă. Principalul lor beneficiu stă în îmbunătățirea timpului 
petrecut în familie, atât pentru părinți cât și pentru copii, în îmbunătățirea abili-
tății părinților de a înțelege capacitatea copiilor de a acumula și de a învăța mai 
mult, de a-i implica mai activ în cea mai importantă perioadă din viața copiilor lor.
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Așadar, responsabili pentru descoperirea și dezvoltarea potențialului creativ 
al copilului sunt atât părintele cât și cadrul didactic, prin trăirile afective pe care 
le declanșează, prin forma de motivație pe care o utilizează, prin atenția, căldu-
ra afectivă, interesul, empatia pe care le dovedesc. Prin încurajările, aprecierile 
manifestate față de conduita activă a copilului, ei asigură cadrul de dezvoltare al 
potențialului creativ.

Creativitatea se învață de când începi să o descoperi și până la moarte. Când ai 
descoperit-o, îi simți gustul și ai nevoie de ea ca de aer, devine modul tău de viață.

Învățământul modern preconizează o metodologie axată pe acțiune care să 
solicite imaginația, creativitatea și inteligența. Dacă respectăm ideile copiilor îi 
ajutăm să gândească, să își rezolve problemele singuri. Dacă ei sunt liberi să gre-
șească, să exploreze și să experimenteze, se vor simți liberi să inventeze, să cre-
eze și să găsească soluții în rezolvarea situațiilor întâlnite. Atât grădinița cât și 
familia trebuie să accentueze procesul și nu produsul, să asigure un mediu care să 
permită copiilor să exploreze și să se joace fără restricții, să arate copiilor că orice 
problemă are mai multe soluții, să nu descurajeze copiii spunându-le că ideile lor 
nu sunt practice. Este momentul să ne revizuim metodele de lucru și să adoptăm 
o atitudine deschisă către nou, către experimentare, către expunerea propriilor 
idei și sentimente, către încurajarea creativității.

În grădiniță, toate activitățile organizate și desfășurate contribuie la dez-
voltarea creativității copiilor, dar cea mai mare pondere o au activitățile plastice 
(desenul, pictura, modelajul) și activitățile practice. Însă, aceste activități sunt 
în strânsă corelare cu activitățile de cunoașterea mediului, educarea limbajului, 
activitățile matematice, acestea contribuind în egală măsură la dezvoltarea flexi-
bilității și fluidității gândirii.

Jocul este o formă de realizare a activităților din grădiniță și contribuie la 
dezvoltarea creativității: jocuri de cuvinte, compuneri de ghicitori, rime, povești 
create, schimbarea finalului poveștilor sunt doar câteva modalități prin care copiii 
sunt încurajați să fie creativi, să fie spontani, inventivi. Așadar, toate activitățile 
desfășurate vin în sprijinul copiilor, iar metodele noi, interactive care stimulează 
creativitatea sunt din ce în ce mai des utilizate. Dintre acestea enumerăm: meto-
da Brainstormingului, tehnica Ciorchinelui, Pălăriile gânditoare, metoda cubului, 
tehnica viselor. Acestea sunt folosite în toate categoriile de activități având ca fi-
nalitate dezvoltarea originalității răspunsurilor preșcolarilor.

Prin organizarea unor excursii, plimbări, observări spontane, teatru de pă-
puși, serbări, concursuri se stimulează creativitatea și imaginația copiilor și li se 
oferă posibilitatea să își aleagă, în cadrul activităților artistico-plastice, aspectele 
de care sunt impresionați. Copiii trăiesc din plin, pe plan afectiv, tot ce le place 
mai mult ca formă, culoare și reușesc să realizeze ceea ce gândesc, ceea ce simt, 
ceea ce îi preocupă. În cadrul activităților practice, copiii pot confecționa diferite 
tablouri, jucării, marionete pentru teatrul de păpuși, măști, iar în cadrul activități-
lor de educarea limbajului aceștia pot să povestească poveștile ascultate, folosind 
intonația fiecărui personaj, intrând în pielea lui.

Dacă am amintit importanța activităților desfășurate în grădiniță, ne vom 
opri și asupra rolului esențial pe care îl are familia în dezvoltarea copiilor. În acest 
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context, implicarea părinților în diferite activități și crearea unei ambianțe bine 
organizate încurajează copiii să creeze, să adopte atitudini personale fără tendin-
ța de a copia sau a reproduce modul de gândire al altcuiva, deci să fie originali. 
Părinții trebuie să știe despre creativitatea copilului că, ea trebuie stimulată încă de 
la cea mai fragedă vârstă. Pe fondul încurajării permanente, din partea părinților 
și a educatorilor, copilul își dezvoltă încrederea în sine, atât de necesară creației.

Ce este copilăria? Distracție, explorare, educație și joc. Jocul imaginar poate 
fi integrat atât în timpul jocului individual dar și în timp ce familia este împreună. 
Oportunități numeroase de joc creativ se pot găsi în bucătărie, în baie, în curte 
și în orice alt loc. Important este ca părinții să conștientizeze că ei pot fi pentru 
copiii lor buni educatori și să îi implice creativ în foarte multe locuri și situații.

Pentru a le veni în sprijin am organizat, la grădiniță, diverse activități deru-
late pe parcursul acestui an școlar:
• Sărbătoarea toamnei (părinții împreună cu copiii au realizat jucării din fructe 

și legume de toamnă) 
• Târg de Crăciun (confecționare de felicitări de Crăciun)
• Serbări, teatru de păpuși, excursii, drumeții, vizitarea unor obiective
• Realizarea unor proiecte individuale, conform scrisorii metodice (cu ocazia 

anului internațional al familiei):”Teatrul de păpuși în familia mea”, „Gustări 
sănătoase în familia mea”, „Familia mea”, „Marea familie a peștilor din acva-
riu”, „Culori și obiecte de artă din familia mea”, „Frumusețea trandafirilor în 
familia mea”, „Povești preferate în familia mea”, „Prima seră a familiei mele” 
sunt doar câteva dintre temele alese de părinți, împreună cu copiii.

Avem convingerea că, realizarea acestor proiecte în familie vin în sprijinul 
părinților, îi ajută să relaționeze mai eficient, mai creativ cu copiii.

Putem afirma că, persoanele care au abilități creative bine dezvoltate au mai 
multe șanse să fie mulțumite în viață, să fie eficiente în mai multe domenii (pro-
fesional, personal), să își gestioneze stilul de gândire care stă la baza propriei 
productivități, să reușească să comunice eficient cu ceilalți, să stabilească și să 
mențină relații adecvate. Curiozitatea, gândirea flexibilă, perseverența, determi-
narea și disponibilitatea de a ne asuma riscuri sunt obligatorii dacă dorim succes.

Așadar, dacă noi, cadrele didactice alături de părinți, organizăm diverse acti-
vități și jocuri pentru copii care pot fi adaptate celor mai diverse situații (în mași-
nă, în aer liber, în excursie, la muzeu, la masă, etc) atunci cei mici își vor dezvolta 
spiritul de inițiativă și creativitate, vor învăța din greșeli și vor progresa, își vor 
îmbunătăți abilitățile de comunicare. Vor învăța că ideile sunt asemenea pietrelor 
pe care le pășești pentru a trece o apă, chiar și cea mai neînsemnată poate duce 
la ceva extraordinar.

Dar pentru a ajunge aici, este necesar să le stimulăm gândirea independentă, 
să le dezvoltăm o imaginație bogată, să stimulăm o curiozitate arzătoare, să le 
dezvoltăm o abordare de tip „hai să aflăm!”, să le dezvoltăm abilitățile sociale, 
inițiativa și gândirea anticipativă.
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REZUMAT

Grădinița și școala au un rol educativ important, dar există lucruri esențiale 
pentru viitorul copiilor pe care nu le regăsim în programa școlară. Având în vedere 
faptul că, anul 2014 este declarat „Anul internațional al familiei”, ne-am propus ca 
în lucrarea de față să subliniem importanța implicării familiei dar și a grădiniței 
în dezvoltarea creativității copilului. De asemenea, am încercat să exemplificăm 
câteva activități și jocuri pentru copiii de vârsta preșcolară care pot fi adaptate în 
diferite situații. Cu ajutorul lor, părinții își pot sprijini copiii să își dezvolte spiritul 
de inițiativă și creativitate, să aibă mai multă încredere în ei, să fie spontani și ori-
ginali. Am pornit de la ideea, conform căreia, curiozitatea, perseverența, interesul 
și determinarea de a-ți asuma riscuri sunt necesare pentru succes.
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IMPORTANȚA EXPERIMENTULUI ÎN REALIZAREA 
OBIECTIVELOR LA PREȘCOLARI

Prof. înv. preșcolar Suciu Enikő Angela, 
Școala Gimnazială „Papiu Ilarian”, Mureș; 
prof. înv. preșcolar Varo Annamaria, Școala 

Gimnazială „Papiu Ilarian”, Mureș

„Până acum copilul nu a fost socotit un mugur prins pe o ramură,  
ca o mlădiță dintr-o tulpină, ca o sămânță ce încolțește,  
prinde rădăcină și crește în solul sufletesc al neamului nostru.”

VASILE VOICULESCU

Metoda experimentului este una foarte atractivă, ce implică învățarea prin 
descoperire, stimulează imaginația, spiritul creativ și științific. Experimentul se 
referă la un set de observații sistematice în contextul rezolvării unei probleme 
sau chestiuni, pentru a sprijini sau dezminți o ipoteză sau cercetare privitoare la 
fenomene. La grădiniță, experimentele ajută la înțelegerea anumitor mecanisme 
sau fenomene. Cu ajutorul acestora, copiii percep lumea înconjurătoare mai ușor.

Experimentul este metoda prin care se provoacă, se reconstituie și se modifi-
că unele fenomene și procese, sub îndrumarea educatoarei, cu scopul acumulării 
sau pentru concretizarea adevărurilor transmise.

Experimentul se definește ca o acțiune prin care se provoacă un fenomen în 
scopul observării lui. Este o metodă de învățare bazată pe acțiune, pe experiența 
trăită.

Experimentul reprezintă o metodă de investigație prin excelență activă și 
creatoare, deschide noi posibilități de învățare prin intermediul unor activități de 
căutare și descoperire.

În proiectarea activității experimentale, am pornit de la observarea spontană 
a comportamentului copiilor în diferite situații. În cadrul experimentului, educa-
toarei îi revine sarcina de a organiza întreaga desfășurare a momentelor activității:

 - discuții cu privire la ceea ce înseamnă un experiment;
 - alegerea selectivă a materialelor cu care se lucrează (lopățică, găletuță, ghi-

vece, semințe); 
 - realizarea experimentului;
 - analiza concluziilor;

Pentru realizarea acestui experiment am respectat câteva idei:
 - alegerea temei atractive și accesibilă vârstei;
 - selectarea materialelor diverse și interesante;
 - crearea unui mediu plăcut;
 - implicarea tuturor copiilor;
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Impactul activității asupra copiilor a fost pozitiv, cu implicații emoționale 
(uimire, suspans, bucurie). Prin această activitate am urmărit să le dezvoltăm 
dragostea pentru natură, respectul și ocrotirea acesteia.

Rezultatele obținute au coincis cu cele anticipate și în plus au înțeles de ce 
are nevoie o plantă pentru a crește și a se dezvolta.

Prin intermediul experimentului am reușit să-i sensibilizăm, să-i atragem spre 
învățare, creându-se o legătură mai puternică între educatoare și copii. Aceștia au 
fost dornici să afle lucruri noi, au fost cooperanți și deschiși. Prin această reușită 
le-a crescut stima de sine și s-au simțit implicați și importanți.

Obiectivele urmărite au fost:
 - să recunoască și să denumească materialele folosite;
 - să dea exemple de comportamente pozitive față de natură;
 - să înțeleagă modul de realizare al experimentului, precum și produsul obținut 

în urma realizării acestuia;
 - să participe activ la experiment;
 - să-și exprime propriile idei.

Astfel în cadrul săptămânii cu tema „Activitatea oamenilor în natură”, am or-
ganizat o activitate denumită „De la sămânță la plantă”, un experiment în care am 
implicat în totalitate preșcolarii de la Grădinița cu Program Normal Papiu Ilarian.

Urmărind și respectând etapele unui experiment am parcurs împreună mai 
multe faze: am procurat materiale (găletuță, lopățică, recipiente de plastic) și am 
pornit în căutarea unui loc pentru a procura cel mai bun pământ.

După ce și-au umplut găletuțele cu pământ, ne-am întors în grădiniță pentru 
a umple recipientele cu pământ, a semăna semințele și le uda.

Fiecare copil a semănat semințele aduse ulterior de acasă (fasole, porumb, 
grâu, ceapă, usturoi, semințe de flori etc. ). Simultan cu acțiunile copiilor, edu-
catoarele au semănat în câteva ghivece pe care a urmat să le așezăm împreună:
1. FĂRĂ LUMINĂ – CU APĂ; 
2. FĂRĂ LUMINĂ – FĂRĂ APĂ; 
3. CU LUMINĂ – FĂRĂ APĂ; 
4. CU LUMINĂ – CU APĂ; 

Toate ghivecele copiilor au fost așezate n geam, la lumină, udate corespun-
zător. Pe fiecare ghiveci educatoare a scris prenumele copilului, numele seminței 
și data experimentului.

Pe parcursul următoarelor zile am urmărit evoluția semințelor, observând că 
unele plante cresc și se dezvoltă mai repede decât altele, cele păstrate la întuneric 
și fără apă nu au încolțit, iar cele cu apă și fără lumină au răsărit foarte rar, având 
frunze galbene etc.

Din tot acest experiment (a cărui rezultat nu a fost imediat) preșcolarii și-au 
însușit condițiile necesare încolțirii, și etapele creșterii și dezvoltării unei plante 
(lumina, căldura, apa). Tot în cadrul acestei activități au descoperit părțile com-
ponente ale unei plante (rădăcină, tulpină, frunze, floare).

Fiecare preșcolar a dus planta acasă, încântat de efectul experimentului efec-
tuat, de propria muncă la grădiniță, având în continuare responsabilitatea să o ude 
și să o îngrijească.
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Mediul înconjurător în care copiii și-au desfășurat activitatea, prin variatele 
lui aspecte, au constituit un prilej permanent de influențare asupra personalității 
acestora.

Mai întâi de toate, mediul oferă copilului posibilitatea de a veni în contact cu 
ceva nou pentru el, care îi stârnește interesul. Curiozitatea pe care copiii o mani-
festă față de mediul înconjurător trebuie menținută și transformată într-o puternică 
dorință de a cunoaște și înțelege din ce în ce mai bine.

Observarea sistematică a dezvoltării și schimbării în timp a plantelor, a creș-
terii și îngrijirii acestora educă atenția, spiritul de observație, deprinderea de a 
sesiza schimbările din natură și dorința de a cunoaște cauzele acestora. Noile cu-
noștințe transmise copiilor cu prilejul observării diferitelor fenomene sunt înțelese 
și reținute cu multă ușurință.

Răspunzând la întrebările copiilor, educatoarea trebuie să le explice feno-
menele respective în raport cu capacitatea lor de înțelegere. Astfel orizontul de 
cunoaștere al copiilor se îmbogățește treptat, ceea ce permite să înțeleagă că plan-
tele au nevoie de anumite condiții de dezvoltare, că trebuie îngrijite de om etc.

Înțelegerea treptată, pe baza cunoștințelor transmise de educatoare contribuie 
din plin la însușirea de către copii a unor elemente despre natură.

Importanța acestei metode este mare întrucât nu este de ajuns să îi explicăm 
copilului un anumit fenomen pentru ca el să îl și înțeleagă. Randamentul este 
sporit atunci când acel fenomen se desfășoară în fața sa, iar el poate desprinde o 
serie de noi informații. Cunoscând curiozitatea copilului îl deprindem să caute 
explicația fiecărei transformări, a fiecărui fenomen din natură și societate și astfel 
îi dezvoltăm interesele cognitive, încrederea în forțele proprii, bucuria și satisfac-
ția descoperirii adevărului.

Cu ocazia experimentului efectuat, am constatat că rezultatele didactice în 
majoritate sunt pozitive. Punctăm câteva dintre acestea:

 - utilizarea adecvată a resurselor didactice naturale duce la îmbunătățirea asi-
milării cunoștințelor de către preșcolari, contribuind la ridicarea calității 
învățământului;

 - metodele și procedeele folosite dezvoltă spiritul de inițiativă, flexibilitatea 
intelectului cât și formarea unor deprinderi practice;

 - introducerea unor modalități practice de lucru fac ca preșcolarii să devină 
un element activ;

 - în timpul aplicării lor, copiii învață să-și organizeze munca;
 - prin cercetările întreprinse, s-a demonstrat că pe parcursul unei activități 

în care copiii lucrează activ, își însușesc cunoștințe, priceperi și deprinderi, 
sunt puși în diverse situații, trebuie să ia decizii, să exprime opinii persona-
le, să organizeze, să caute soluții, să coopereze, dobândind astfel deprinderi 
esențiale pentru viață.
Se formează astfel ideea că omul poate cunoaște lumea prin căutare, studiu 

personal, observare iar prin muncă devine purtătorul de bunuri materiale și spi-
rituale, deci el trebuie să cunoască natura.

Referindu-se la curiozitatea copilului, J. J. Rousseau ne îndemna: „Apropie-l 
de probleme și lasă-l să răspundă singur, să-și întemeieze ceea ce știe, nu pe cei-ai 



153Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

spus, ci pe ceea ce a înțeles el; să nu învețe știința, ci s-o gândească. Să-i menți-
nem trează curiozitatea, condiție de a-l apropia de lumea științei. Să-i stârnim pe 
copii să observe, să cerceteze și să descopere.”

BIBLIOGRAFIE
Nicola, I. (1996), Tratat de pedagogie școlară, Editura Didactică și Pedagogică, 

București
Chiș, V. (2001), Pedagogia contemporană – pedagogia pentru competențe, Editura 

Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca
Dulama, M.E., (2006), Metodologie didactică, Editura Atlas-Clusium, Cluj-Napoca
Avram, I., Catalano, H., Someșan, E., (2010), Instrucție și educație în școala con-

temporană, Editura Casa Cărții de Știință, Tîrgu-Mureș

REZUMAT 

Metoda experimentului este una foarte atractivă, ce implică învățarea prin 
descoperire, stimulează imaginația, spiritul creativ și științific. Experimentul se 
referă la un set de observații sistematice în contextul rezolvării unei probleme 
sau chestiuni, pentru a sprijini sau dezminți o ipoteză sau cercetare privitoare la 
fenomene. La grădiniță, experimentele ajută la înțelegerea anumitor mecanisme 
sau fenomene. Cu ajutorul acestora, copiii percep lumea înconjurătoare mai ușor.
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INOVAȚIE ȘI CREATIVITATE ÎN AMBIENTAREA SPAȚIULUI 
EDUCAȚIONAL ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

Prof. înv. preșc. Ana Mihaela Bumbu, Grădinița 
cu P.N. Nr. 3, Reghin, Județul Mureș

Copiii sunt sensibili la frumos de la vârste foarte mici: le plac lucrurile fru-
moase, jucăriile frumoase, persoanele frumoase, le place culoarea, lumina, ar-
monia. Ei manifestă interes și plăcere pentru mediul înconjurător, pentru tot ce 
e frumos în jur, contribuie la crearea unei ambianțe plăcute prin joc și dacă le 
creăm condiții, manifestă dorința de a aranja „frumos” obiectele din jur, într-un 
mod propriu, după criterii – de multe ori – doar de ei știute.

Grădinița, ca toate unitățile de învățământ de altfel, este o instituție în cadrul 
căreia climatul existent influențează atât calitatea activităților instructiv-educati-
ve, cât și performanțele cadrelor didactice și ale copiilor.

Climatul este creat de atmosfera în care decurge programul zilnic, de ceea 
ce ne sugerează conceptul estetic unitar și individual al sălilor de grupă, al cori-
doarelor, al vestiarelor, de condițiile igienice, de dotarea cu mobilier atractiv și 
funcțional, în concepție originală, potrivit sectorizării sălilor de grupă, în con-
formitate cu cerințele curriculare.

Chiar dacă, teoretic, toate grădinițele îndeplinesc rolul de mediu socializator 
pentru copii și le formează acestora aptitudini de școlaritate, în condițiile aștep-
tărilor tot mai mari ale societății față de educație, se constată tot mai des o ten-
dință a părinților de a fi extrem de atenți și selectivi în alegerea grădiniței. Acest 
fapt, determină cadrele didactice din învățământul preșcolar să asigure cele mai 
bune condiții, să asigure individualizarea și diferențierea grădiniței în ansamblul 
învățământului preșcolar local.

Imaginea unei instituții educaționale reprezintă o funcție importantă a ma-
nagementului educațional, pentru asigurarea unei comunicări reale și eficiente 
între instituție și opinia publică, pentru asigurarea unei poziții sociale și pentru 
coordonarea imaginii cu rezultatele obținute.

Mai mult ca oricând este necesară formarea unei percepții corecte despre in-
fluența pe care o are imaginea unei instituții educaționale asupra opiniei publice, 
deoarece imaginile au funcție de element formativ de opinii și atitudini, care pot 
influența aprecierile colaboratorilor și, prin acestea, manifestările lor de parte-
neri. În instituția preșcolară este cu atât mai necesar ca managementul imaginii să 
funcționeze deoarece, cu cât copiii sunt mai mici, opinia publică este mai sensibilă 
la grija față de aceștia și față de asigurarea unor servicii de calitate.

Grija față de copii, în instituția preșcolară înseamnă asigurarea unor servicii 
de calitate în orice moment. De aceea vom fi mereu preocupați de ceea ce se do-
rește de la instituția noastră.
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O grădiniță este percepută ca o instituție preșcolară foarte bună în comunita-
tea din care face parte dacă oferă condiții de ambient, igienă și dotare pe măsura 
cerințelor actuale. Spun acest lucru deoarece, pentru o persoană care vine pentru 
prima dată în grădiniță cu copilul, acest ansamblu de factori ambientali (felul în 
care grădinița este pavoazată și decorată, atenția la igienă și o dotare corespun-
zătoare) au un impact major în formarea imaginii, oferă primele informații refe-
ritoare la serviciile de calitate oferite. Putem spune astfel că mediul ambiental din 
grădiniță produce un impact major asupra societății și evidențiază punctele tari 
și calitatea deosebită a serviciilor educaționale oferite.

Deși calitatea este un concept relativ, ea trebuie să devină vizibilă și tangibilă 
pentru cei interesați, deoarece aprecierea și recunoașterea aspectelor referitoare la 
mediul în care copilul își petrece o mare parte din zi, este și va rămâne prioritară, 
asigură condiții de eficiență și eficacitate.

Calitatea totală în educație, în instituțiile preșcolare se obține prin participa-
rea tuturor membrilor organizației, prin co-participarea beneficiarilor la întregul 
demers formativ.

Fiecare educatoare are și rolul de manager, ea respectă și împărtășește valori, 
norme, credințe, tradiții, ritualuri prin care se dezvoltă ca urmare a faptului că 
antrenează în activitatea sa întreg colectivul de copii și implicit de părinți, con-
tribuie la crearea unui climat pozitiv.

Educatoarea dă dovadă de o viziune sistemică, (vede sistemul ca adecvat unui 
context mai larg), mobilizează resurse, identifică elemente care sunt necesare în 
ceea ce urmează să întreprindă, implică resurse umane, materiale, curriculare, 
financiare, etc.

Educatoarea are misiunea de a transforma viziunea în realitate, prin servicii 
de calitate, prin gândire creativă și implementare deschisă cu participarea tuturor 
factorilor educaționali.

Abordarea creatoare a întregii activități din grădiniță impune centrarea acți-
unilor desfășurate pe copil, educatoarea fiind preocupată să descopere înclinațiile 
și preferințele fiecăruia, valorizând în mod optim trăsăturile personale și capa-
citățile fiecărui copil. Pentru aceasta, în spațiul grupei noastre sunt delimitate 
diferite zone de interes: Biblioteca, Jocuri de masă, Știință, Artă, Construcții, cu 
rolul de a favoriza învățarea prin joc și socializarea copiilor. În cadrul sectoarelor 
de activitate, copiii se simt mai în largul lor, mai ales cei mici care nu se mai simt 
„pierduți” între cei 25 de copii ai grupei, ci se regăsesc alături de 5-6 colegi cu 
care împărtășesc interese comune. Pe de altă parte, educatoarea se poate apropia 
mai mult de câte un copil, mai ales dacă înțelege că acela are nevoie de atenție, 
de încurajare ori, pur și simplu, de prezența sa. Pe lângă aceste considerații gene-
rale, fiecare sector de activitate oferă avantajele sale, fiind dotate cu mijloace și 
materiale didactice necesare și corespunzătoare, jocuri educative și alte tipuri de 
accesorii necesare procesului de educație a copiilor de 3-6 ani.

Selectarea tematicii, introducerea de materiale didactice în conținutul ariilor 
de stimulare depind în mare măsură de imaginația și creativitatea educatoarei și 
contribuie la dezvoltarea personalității preșcolarilor, îi vor obișnui să colaboreze, 
să muncească în grup, să se respecte.
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Bine selectate și planificate, ariile de stimulare dau posibilitatea educatoarei 
de a se manifesta creativ, asigurând activități frontale care să-i intereseze pe copii, 
ținând seama de preferințele și interesele lor. Educatoarea realizează în acest fel 
un nou tip de relație educator-copil, devenind un animator al acțiunii lor.

Educatoarea poate influența potențialul creativ al copiilor nu numai prin con-
ținutul activităților, strategiilor folosite sau cadrul stimulativ, ci, mai ales, prin 
propria atitudine creativă (felul în care ambientează spațiul educațional, felul în 
care se prezintă).

O imagine pozitivă stimulează și impulsionează colectivul pentru ca acesta 
să își desfășoare activitatea cu succes într-o atmosferă de performanță, determină 
creșterea coeziunii și comunicării interumane și atragerea sau menținerea surse-
lor extrabugetare.

În concluzie, imaginea instituției în care ne desfășurăm activitatea, ambienta-
rea corespunzătoare a spațiului educațional are o mare influență asupra serviciilor 
oferite și asupra eficienței activității acesteia, ceea ce poate determina ca aceasta 
să fie uneori mai valoroasă decât toate celelalte bunuri materiale.
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REZUMAT

Mai mult ca oricând este necesară formarea unei percepții corecte despre in-
fluența pe care o are imaginea unei instituții educaționale asupra opiniei publice, 
deoarece cu cât copiii sunt mai mici, opinia publică este mai sensibilă la grija față 
de aceștia și față de asigurarea unor servicii de calitate.

Pentru o persoană care vine pentru prima dată în grădiniță cu copilul, felul 
în care grădinița este pavoazată și decorată, atenția la igienă și o dotare cores-
punzătoare, oferă primele informații referitoare la serviciile de calitate oferite.

Ariile de stimulare bine selectate și planificate dau posibilitatea educatoarei 
de a se manifesta creativ, asigurând activități frontale care sa-i intereseze pe copii, 
ținând seama de preferințele și interesele lor.

În concluzie, ambientarea corespunzătoare a spațiului educațional are o mare 
influență asupra serviciilor oferite și asupra eficienței activității acesteia.
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INOVAȚIE ȘI CREATIVITATE ÎN CONFECȚIONAREA 
MATERIALULUI DIDACTIC ÎN GRĂDINIȚĂ

Prof. înv. preșc. Maria Suceava, Grădinița 
cu P. N. Gurghiu, Gurghiu-Mureș

Motto: „...copiii sunt creativi în mod natural și doar așteaptă atmosfera 
propice pentru a-și manifesta creativitatea”

Prima impresie pe care ți-o dă intrarea într-o grădiniță este faptul că parcă 
ai pătruns într-o lume a expozițiilor pe cât de interesantă pe atât de ingenuă. La 
toate panourile și spațiile disponibile se pot zări lucrări de „artă” minuscule, cre-
ate de către micii artiști neprofesionaliști dar care pot deveni într-o zi adevărați 
maeștri. Copiii de vârstă preșcolară creează cu migală, dibăcie și pricepere sub 
îndrumarea atentă a educatoarei lucrări practice deosebite, originale dar mai ales 
interesante prin multitudinea materialelor utilizate și a tehnicilor de lucru folosite. 
Toate aceste frumuseți n-ar fi posibil să prindă viață, dacă mâinile dibace ale co-
piilor preșcolari n-ar fi învățate să utilizeze materiale didactice atent selecționate 
care să ajute copiii să pună în practică diferite tehnici de lucru.

Mă consider norocoasă pentru faptul că îmi desfășor activitatea didactică la 
Grădinița cu Program Normal Gurghiu, situată în renumita și frumoasa Valea 
Gurghiului, zonă care ne avantajează și ajută în desfășurarea eficace a procesului 
educativ, prin existența în apropiere a vestitei Păduri Mocear cu faimoșii stejari 
seculari, a Parcului Dendrologic, a pepinierei silvice, a Muzeului de Vânatoare, a 
râului Gurghiu, zonă bogată în tradiții populare, toate acestea constituind o sursă 
variată, bogată în material didactic, materiale pe care am învățat să le valorifi-
căm împreună cu copiii, să le observăm, să le selectăm și să le adunăm în urma 
diferitelor ieșiri în natură.

Pe lângă faptul că natura în toată splendoarea ei este o sursă inepuizaibilă de 
material didactic, am desfășurat diverse activități în natură, în cadrul diferitelor 
proiecte tematice „Pădurea, prietena mea”, „Simfonia anotimpurilor”, „Din lu-
mea necuvântătoarelor”, etc. , activități integrate, activități de învătare interactivă, 
activități de învățare reciprocă. La integrarea activităților specifice domeniului 
estetic și creativ cu domeniul psihomotric, ascultăm și apoi mimăm ciripitul pă-
sărelelor, parcurs aplicativ; în cadrul activităților matematice numărăm frunze-
le în funcție de culoare, mărime, formă, asociem cantitatea la număr și invers, 
compunem și rezolvăm probleme; la jocuri de rol în funcție de tema jocului își 
alege și utilizează materialele specifice acelui tip de joc. Utilizarea materialelor 
din natură în activitățile de modelaj, pictură, desen, abilități practice, le dezvoltă 
copiilor dexteritatea manuală, motricitatea fină, răbdarea, atenția, spiritul de ob-
servație, gustul estetic, fantezia. Structura și calitatea acestora, forma, culoarea, 
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alături de alte caracteristici, devin calități ce le deschid calea spre cunoaștere, le 
dezvoltă imaginația, spiritul creativ.

Copiilor le face plăcere să aducă materiale vechi, inutile de acasă (dopuri de 
plastic, capace de borcane, deșeuri de plastic, deșeuri textile, diverse ambalaje) 
pentru a le găsi o întrebuințare în grădiniță. Tot în procurarea materialelor și crea-
rea centrelor tematice se pot implica și familiile copiilor care pot aduce, sub formă 
de împrumut, atlase, albume, enciclopedii, imagini din reviste, cărți cu povești, 
pliante, diferite accesorii, mici animale domestice de companie. În timpul activită-
ților desfășurate în aer liber sau în timpul drumețiilor în împrejurimile grădiniței 
(Parcul Dendrologic), copiii colectează pietre de mărimi și forme diferite, casta-
ne, ghinde, conuri, frunze, flori, coji, semințe, sâmburi, etc. Alături de copii și 
educatoare se poate implica și comunitatea dând dovadă de receptivitate și interes 
la solicitările primite acestora. Exemplificăm implicarea liceenilor de la Colegiul 
Silvic Gurghiu, angajați ai Ocoalelor Silvice Gurghiu și Fâncel, care vin în urma 
parteneriatelor educaționale încheiate cu aceștia și a activităților specifice desfășu-
rate, angajați care vin în sprijinul nostru cu materiale informative și diferiți arbuști 
sau materiale lemnoase cu ocazia diferitelor evenimente precum „Ziua arborilor”, 
etc. , care ne ajută la selectarea materialelor din natură, din Parcul Dendrologic 
și împrumută diferite animăluțe din Muzeul de Vânătoare. La grupă, în cadrul 
proiectului „Prietenii naturii”, copiii au putut observa de aproape și apoi juca cu 
un ursuleț și cu o vulpe împăiate care au avut impact plăcut asupra copiilor, care 
pentru unii a fost pentru prima dată când au văzut cum sunt ele în realitate. Tot 
în sprijinul nostru au venit angajați de la Biblioteca Comunală, Primărie, Poliția 
Locală, medici de familie, cu diverse materiale necesare diferitelor tipuri de activ-
tăți (materiale audio-vizuale, calculator, materiale existente în diferite laboratoare, 
materiale pentru educația rutieră, pentru educația sanitară, etc.

Toate aceste materiale sunt expuse la centrele tematice existente în sala de 
grupă, astfel încât copiii să aibă posibilitatea să experimenteze, să le poată privi, 
mânui, juca cu ele, să vorbească „să citească” și să li se citească despre ele pentru 
a-și forma atitudini și comportamente, deprinderi, obișnuințe specifice comuni-
cării, rezolvării de probleme, dobândirii de cunostințe. În cadrul activităților cu 
materiale din natură, împreună cu copiii am realizat diferite animăluțe: șoricel, 
broască țestoasă din coajă de nucă, arici, cocoș, câine din castane și boabe de po-
rumb, coș cu flori din semințe de dovleac, pești din semințe de floarea soarelui, 
căsuțe din teci uscate de fasole, trestie, măceșe, fructe uscate, crenguțe, castane, 
ghindă, paie de cereale, scoarță de copac, tulpini uscate, scoici, cochilii de me-
lci, pene căzute prin curte, etc. , mărgelele păpușii din capace de ghindă, covor 
de frunze și flori. Din materiale sintetice am confecționat păpuși prin răsucirea 
firelor, împletirea, bobinarea, înșirarea, șnuruirea lor. Din hârtie am confecționat 
diferite lucrări prin tehnicile învățate conturare, hârtia mototolită, rulată, tăiată 
sau pliată, resturile colorate de lână bobinate, semințele de dovleac, de măr, de 
fasole, pot să se transforme în flori multicolore, hârtia glasată, pliată și îndoită ia 
forma unor animale, materialele din natură, iau forme nebănuite alcătuind ade-
vărate tablouri dupa imaginația și creativitatea fiecăruia, adevărate tablouri de 
toamnă, iarnă sau primăvară, toate aceste materiale pot alcătui adevărate colaje 
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tematice care împodobesc adesea spațiul mirific al grădiniței, etc. Toate aceste 
materiale nu implică costuri finaciare, sunt ușor de procurat și se pot utiliza pe 
tot parcursul unei zile, în toate jocurile și activitățile copiilor.

Natura în sine ofera o multitudine de experiențe și activități în orice anotimp. 
În cadrul activităților de educație ecologică copiii învață să refolosească și să re-
cicleze materialele din natură, contribuind la protejarea și îngrijirea ei.

Selectarea și utilizarea materialelor didactice în activitățile desfășurate la 
grădiniță implică o analiză complexă, deoarece se referă atât la produsul muncii 
copiilor, cât și la cunoștințele despre materialele și caracteristicile acestora, precum 
și la utilizarea de tehnici de lucru specifice vârstei în scopul prelucrării acestora și 
realizării unor produse simple, dar și la o analiză a comportamentului și atitudinii 
copiilor față de natură, de creațiile lor, față de realizările lor.

Inovația și creativitatea educatoarei în alegerea materialului didactic contri-
buie în mare măsură la succesul demersului educațional și punerea în practică a 
curriculumului preșcolar.

BIBLIOGRAFIE: 
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REZUMAT

Copiii de vârstă preșcolară creează cu migală, dibăcie și pricepere sub în-
drumarea atentă a educatoarei lucrări practice deosebite, originale dar mai ales 
interesante prin multitudinea materialelor utilizate și a tehnicilor de lucru folosi-
te. Toate aceste frumuseți n-ar fi posibil să prindă viață, dacă mâinile dibace ale 
copiilor preșcolari n-ar fi învățate să utilizeze materiale didactice atent selecți-
onate care să ajute copiii să pună în practică diferite tehnici de lucru. Selectarea 
și utilizarea materialelor didactice în activitățile desfășurate la grădiniță implică 
o analiză complexă, deoarece se referă atât la produsul muncii copiilor, cât și la 
cunoștințele despre materialele și caracteristicile acestora, precum și la utilizarea 
de tehnici de lucru specifice vârstei în scopul prelucrării acestora și realizării unor 
produse simple, dar și la o analiză a comportamentului și atitudinii copiilor față 
de natură, de creațiile lor, față de realizările lor.

Inovația și creativitatea educatoarei în alegerea materialului didactic contri-
buie în mare măsură la succesul demersului educațional și punerea în practică a 
curriculumului preșcolar.
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INTEGRAREA CREATIVĂ A ACTIVITĂȚILOR 
PREȘCOLARILOR

Prof. înv. preșcolar Alina Aurora Farcaș, Grădinița cu 
Program Prelungit „Licurici”, Tîrgu-Mureș, Mureș

„Există un singur obiect de studiu pentru educație, și acela este Viața, 
în toate manifestările sale”.

Alfred North Whitehead, 1929

„Când mergi pe-afară, natura nu te pune față în față pentru trei sferturi 
de oră numai cu flori și în următoarele trei sferturi numai cu animale”.

Jacobs H.H., 1989

Integrarea reprezintă acțiunea de a face să interrelaționeze diverse elemente 
pentru a constitui un tot armonios, de nivel superior, a aduce părți separate într-un 
întreg unitar, funcțional, armonios.

Într-un curriculum integrat experiențele de învățare planificate nu le oferă 
celor ce învață doar o viziune unificată asupra cunoașterii existente, ci motivează 
și dezvoltă puterea elevilor de a percepe noi relații și de a crea noi modele, siste-
me și structuri.

Particularitățile activității integrate sunt:
 - interacțiunea obiectelor de studiu;
 - centrarea pe activități integrate de tipul proiectelor;
 - relații între concepte, fenomene și procese din domenii diferite;
 - corelarea rezultatelor învățării cu situațiile din viața cotidiană;
 - unitățile tematice, conceptele sau problemele ca principii organizatoare ale 

curriculumului;
 - flexibilitatea în gestionarea timpului școlar și în gruparea elevilor;
 - rezolvarea de „probleme” – cea mai importantă forță motrică a integrării, 

datorită relevanței sale practice.
Abordarea integrată a disciplinelor, alături de abordarea interdisciplinară, 

organizarea modulară și învățarea asistată de calculator poate fi catalogată ca 
și inovație în organizarea conținuturilor. Acest tip de abordare a conținuturilor 
presupune organizarea integrată nu numai a acestora, ci și a întregii experiențe 
de predare-învățare. Modalitățile concrete de integrare a disciplinelor ar putea 
fi: „ integrarea în jurul unui pol științific, practic, personal sau social; integrarea 
în jurul unor activități fundamentale  (creație, construcție, cercetare) , integra-
rea printr-un ansamblu flexibil de lecții, fiecare din ele fiind concepută printr-o 
schemă integrativă de tipul: noțiunile esențiale ale domeniului, metodele de cer-
cetare specifice, fenomene implicate, variante de optimizare sau de soluționare.” 
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Explozia informațională a dus nu numai la creșterea cantitativă a cunoștin-
țelor, ci și la esențializare, integrare.

Esențializarea poate fi exprimată prin ceea ce Mircea Malița a numit „legea 
cunoștințelor descrescânde”. Potrivit acestei legi, volumul cunoștințelor utile de-
screște, crescând însă, instrumentarul minimal cu care prelucrăm faptele de care 
avem nevoie. Prin urmare, în locul coincidențelor între obiectul de învățământ și 
disciplina științifică se optează pentru „câmpuri cognitive integrate” care tran-
sced granițele dintre discipline.

Predarea integrată a conținuturilor a cunoscut o extensie relativ rapidă în 
învățământul preșcolar și primar. Aceasta se dovedește a fi o reală soluție pen-
tru o mai bună corelare a științei cu societatea, cultura, tehnologia și presupune 
stabilirea unor relații strânse, convergente, între următoarele elemente: concepte, 
abilități, valori, aparținând disciplinelor școlare distincte.

Integrarea conținuturilor are două dimensiuni: orizontală și verticală.
Integrarea orizontală reunește într-un ansamblu coerent două sau mai multe 

obiecte de studiu aparținând unor domenii curriculare diferite.
De ex: integrarea cunoașterii mediului, a educației pentru societate, a educă-

rii limbajului, educației fizice, în studierea unei teme ca „ Sănătatea – o comoară 
de preț”, 

Integrarea verticală reunește într-un ansamblu coerent două sau mai multe 
obiecte de studiu, aparținând aceluiași domeniu  (DȘ, DLC, DOS, DEC; DPM) . 

Ex: integrarea educației pentru societate cu activitățile practice în realizarea 
unor teme ca: „În lumea copiilor”  (lectură după imagini, confecționare de feli-
citări-activitate pe grupe)  „Drepturile și obligațiile mele”  (lectura educatoarei 
– Drepturile copilului, confecționare „Cartea copilăriei”), „Fructele – vitamine 
pentru pitici”  (Alfabetul vitaminelor – memorizare, colaj – Vitamine pentru 
mine), „Vitejia strămoșilor noștri”  (Lectura educatoarei – „ Strămoșii noștri, da-
cii”, confecționare – costum popular), etc.

Principalele niveluri ale integrării sunt următoarele: integrarea intradiscipli-
nară, integrarea multidisciplinară, integrarea pluridisciplinară, integrarea inter-
disciplinară, integrarea transdisciplinară.

Integrarea intradisciplinară vizează organizarea și predarea unor conținuturi 
interdependente, aparținând aceluiași domeniu de studiu, în vederea rezolvării unei 
probleme, studierii unei teme sau dezvoltării unor abilități. Acest tip de integrare 
oferă educatoarei și preșcolarilor parcurgerea rapidă a unui volum mare de cu-
noștințe, însă dintr-o singură direcție. Organizarea și predarea intradisciplinară 
a conținuturilor reprezintă încă axele curriculumului tradițional.

Integrarea multidisciplinară presupune juxtapunerea unor conținuturi diver-
se, uneori fără relații aparente între ele. Conținuturile care aparțin unei anumite 
discipline sunt predate prin mijloace specifice fiecărui domeniu, folosind argu-
mentațiile altor discipline.

Integrarea pluridisciplinară presupune studierea unui conținut dintr-o dis-
ciplină prin intermediul mai multor discipline deodată. Cercetarea pluridiscipli-
nară aduce un plus de informație disciplinei în cauză, dar favorizează exclusiv 
disciplina respectivă.
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Integrarea interdisciplinară reprezintă o formă de cooperare între discipli-
ne diferite referitor la un anumit proces, fenomen, a cărui complexitate poate fi 
explicată, demonstrată, rezolvată numai prin acțiunea convergentă a mai multor 
puncte de vedere. Se poate realiza atât la nivelul macroeducațional  (cel al proiec-
tării și elaborării curriculumului: plan cadru, programe, manuale) , cât și la nivel 
microeducațional  (activitatea de predare – învățare – evaluare) . Deși conținuturile 
proiectate în această manieră corespund mai bine necesităților actuale, conducând 
la o mai bună înțelegere a realității de către preșcolari, finalitatea interdisciplina-
rității rămâne înscrisă în cadrul cercetării interdisciplinare.

Integrarea transdisciplinară presupune o întrepătrundere a mai multor discipli-
ne care poate genera apariția unor domenii noi de cunoaștere. Transdisciplinaritatea 
vizează studierea, explorarea proceselor și fenomenelor complexe, conducând la 
intensificarea relațiilor dintre discipline și descoperirea unor noi orizonturi ale 
cunoașterii. Finalitatea sa este înțelegerea lumii prezente.

Louis D’ Hainaut distinge, în plan curricular, între transdisciplinaritatea in-
strumentală și cea comportamentală.

Transdisciplinaritatea instrumentală furnizează copilului metode de muncă 
intelectuală transferabile la situații noi cu care acesta se confruntă, fiind orientată 
mai mult către rezolvarea de probleme, decât pe achizițiile cognitive.

Transdisciplinaritatea comportamentală ajută preșcolarul să-și organizeze 
fiecare demers în situații diverse, ținând cont de psihologia procesului de învățare.

Activitățile integrate în proiectarea zilnică a demersului 
educațional din grădiniță 

Predarea integrată a conținuturilor se manifestă atât la nivelul proiectării 
globale, cât și în proiectarea activităților zilnice.

Procesul formativ – educativ pe care îl desfășoară în activitatea cu preșcolarii 
permite fiecărei educatoare să-și valorifice propria experiență didactică, origina-
litatea și creativitatea prin realizarea activităților cu caracter integrat.

Experiențele de învățare la care copilul participă pot fi comune tuturor copi-
ilor din grupă sau pot fi diferențiate, în funcție de gradul de interes manifestat de 
aceștia, de particularitățile individuale ale fiecărui copil. Astfel, activitățile inte-
grate se pot organiza prin alternarea tuturor formelor de învățare, individual, în 
perechi, în microgrup sau cu întreaga grupă. Prin intermediul jocului, considerat 
element dominant al vârstei preșcolare, copilul poate dobândi noi cunoștințe, își 
formează anumite priceperi și deprinderi, dar are și ocazia să aplice în situații 
concrete cunoștințele învățate, să interrelaționeze cu colegii, să-și formeze și dez-
volte abilități socio-afective, prin asumarea responsabilității și rolurilor diferite 
în cadrul microgrupului din care face parte.

Obiectivele cadru și de referință propuse de noua programă pentru învăță-
mântul preșcolar se pot realiza atât prin activități pe domenii experiențiale, cât 
și prin activități cu caracter integrat, acestea din urmă permițând educatoarei o 
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abordare complexă a temelor enunțate în conținuturi. Activitățile realizate în ma-
nieră integată oferă copiilor posibilitatea de a se exprima liber, de a fi plasați în 
mijlocul acțiunii, de a realiza diverse construcții în plan mental, de a investiga, 
de a crea, de a transpune în practică cele învățate, de a găsi mijloace pentru o fi-
nalitate reală, astfel că viitorul elev de mai târziu se va deprinde încă de timpuriu 
cu strategia cercetării, își va însuși metodele de muncă științifice, va învăța să 
creeze situații problemă, va emite ipoteze asupra cauzelor și relațiilor în curs de 
investigație, va face prognosticuri asupra rezultatelor posibile, va formula idei și 
va exprima puncte de vedere diferite. Aceste activități lasă mai multă libertate de 
exprimare și acțiune atât pentru preșcolari, cât și pentru educatoare, care poate 
să-și construiască un program zilnic în funcție de temele propuse de programă, 
de perioada de semestru, de particularitățile colectivului de copii.

Activitatea integrată poate fi definită ca fiind un demers coerent, global în 
care granițele dintre discipline dispar, activitatea desfășurându-se după un sce-
nariu bine stabilit, în scopul investigării unei teme.

Activitățile integrate se pot desfășura atât în cadrul unui proiect, dar și în 
cadrul temelor săptămânale.

Prin abordarea activităților în formă integrată, educatoarea organizează în-
vățarea ca un regizor, un moderator, ajutându-i pe copii să înțeleagă, să accepte 
și să stimuleze opinii personale, emoții, sentimente, să fie parteneri în învățare. 
Astfel, educatoarea dobândește diferite competențe, cum ar fi: consilier, mediator, 
coordonator, coevaluator, animator, partener în învățare.

Prin aceste activități se va pune accentul pe dezvoltarea gândirii critice, pe 
latura calitativă a formării, pe feed-back-ul pozitiv. Integrarea se va face prin 
împletirea într-un scenariu bine închegat a conținuturilor corespunzătoare ariilor 
curriculare implicate. În maniera activităților integrate întregul program al unei 
zile reprezintă un tot, un întreg, având o organizare și structurare a conținuturilor 
menită să elimine granița dintre domeniile de învățare.

Abordarea integrată este, așadar, o împletire a conținuturilor într-o formă 
atractivă, flexibilă, care conduce activitatea copilului spre investigare, documen-
tare, cercetare și aplicarea practică a celor învățate.

Săptămânal, fiecare educatoare trebuie să desfășoare 3 activități integrate la 
nivel I(3-5 ani) și 5 activități la nivel II (5-6/7 ani) . 

Finalitățile activităților integrate trebuie selectate de către educatoare din 
obiectivele cadru și de referință ale domeniilor experiențiale din curriculum pentru 
învățământul preșcolar, iar obiectivele operaționale se vor constitui într-un set de 
4 – 5 obiective, cu referire directă la experiențele de învățare vizate. Conținuturile 
sunt selectate în strânsă legătură cu nivelul de integrare curriculară.

În cazul în care tema săptămânii este „ Farmecul pădurii”, iar tema activi-
tății integrate este „Câte-un arbore plantăm, pădurea să o salvăm”, conținuturile 
vor proveni din domeniile experiențiale: Știință  (DȘ) , Om și Societate  (DOS) 
, dar vor fi selectate acele conținuturi care vor contribui la realizarea cerințelor 
impuse de tema activității integrate. Procurarea arborilor de la pepinieră, planta-
rea acestora, căutarea de informații despre condițiile de plantare, realizarea unui 
afiș cu sloganul „Salvați pădurile!”, implicarea copiilor în viața comunității prin 



164 Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

mediatizarea mesajului ecologic, toate aceste situații de învățare contribuie la 
explicarea, analiza și rezolvarea temei propuse.

În activitățile integrate accentul va cădea pe activitățile de grup și nu pe cele 
frontale, copiii fiind încurajați în permanență să se manifeste, să-și exprime ide-
ile, să interpreteze date, să facă predicții, să-și asume roluri și responsabilități, și 
mai ales, „să facă”, „să trăiască împreună cu ceilalți” și „ să devină” parte inte-
grantă a comunității.

Activitățile integrate propuse de curriculum pentru învățământul preșcolar 
sunt, în funcție de durată și elemente de conținut, de patru tipuri:
1. activitate integrată care înglobează toate activitățile din programul unei zile 

și care se desfășoară pe parcursul întregii zile  (ADP + ALA + ADE)  
2. activitate integrată care înglobează ALA + ADE din ziua respectivă 
3. activitate care înglobează ADE dintr-o zi 
4. activitate integrată în care activitatea de bază este un anumit tip de ADE din 

ziua respectivă, în care sunt înglobate elemente din mai multe ADE, indife-
rent de programul zilei.
Un aspect important ce trebuie precizat legat de proiectarea și planificarea 

activităților de tip integrat este faptul că activitățile care fac parte din activitatea 
integrată își pierd statutul de activitate de sine stătătoare, acestea fiind părți com-
ponente ale unui demers global. Astfel, pentru activitatea integrată se întocmește 
un singur proiect didactic, indiferent de conținutul acesteia.

BIBLIOGRAFIE: 
1. Chiriac, Maria, Integrarea – o nouă abordare a curriculm-ului preșcolar, 2013, 

pg. 7, 8, 24, 25 www. timtim-timy. ro
2. Silvia Borteanu, Rodica Branisteanu, Silvia Breben, Mihaela Fulga, Filofteia 

Grama, Roxana Haiden, Eugenia Ignat, Liana, 2009, Curriculum pentru învă-
țământul prescolar. Prezentare și explicitari, Didactica Publishing, Bucuresti, 
pg. 7, 17, 18, 21.

REZUMAT

Prin această lucrare am realizat o scurtă prezentare a activităților integrate în 
învățământul preșcolar și modalități prin care educatoarea își exprimă creativita-
tea. Respectând, totuși, normele impuse de Curriculum-ul pentru Învățământul 
Preșcolar educatoarea trebuie să transpună cunoștințele astfel încât copiii să își 
dorească să afle, să descopere, să găsească răspunsuri pentru întrebările și mis-
terele lor.

Am prezentat atât frânturi din activitățile noastre cu cei mici cât și normele pe 
care educatoarele le urmăresc și prin care își construiesc demersul didactic zilnic.



165Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

METODE ACTIVE ȘI INTERACTIVE – 
EFICIENȚA LOR ÎN CREATIVITATE

Prof. înv. preșcolar Ujică Mariana, Grădinița 
cu P.N. Lunca Bradului, jud. Mureș

Bunul mers al procesului de învățământ și rezultatele obținute, depind 
de metodele utilizate. Marii pedagogi au evidențiat faptul că folosindu-
se metode diferite se obțin diferențe esențiale în pregătirea copiilor, 
că însușirea unor cunoștințe sau comportamente se poate realiza mai 
ușor sau mai greu, în funcție de metodele utilizate. „Învățarea în grup 
exersează capacitatea de decizie și de inițiativă, dă o notă mai personală 
muncii dar și o complementaritate mai mare aptitudinilor și talentelor, 
ceea ce asigură o participare mai vie, mai activă, susținută de foarte multe 
elemente de stimulare reciprocă, de cooperare fructuoasă”

Ion Cerghit – 1997

Specific metodelor interactive de grup este faptul că ele promovează interac-
țiunea dintre mințile participanților, dintre personalitățile lor ducând la o învăța-
re mai activă și cu rezultate evidente. Calitatea actului educațional se reflectă în 
progresul copilului spre autoinstruire, autocontrol și automonitorizare. De aceea 
mediul educativ trebuie să stimuleze dezvoltarea și învățarea activă a copiilor, să 
creeze ocazii de explorare și descoperire. Acest mediu se dorește a fi unul stimu-
lativ pentru copil, care să-i stârnească interesul, curiozitatea și dorința de a des-
coperi lucruri noi, de a explora lumea nouă și interesantă care există în jurul lor. 
Procesul educațional din grădiniță presupune trecerea de la activitățile centrate 
pe predare, la activități centrate pe învățare. Copilul preșcolar nu asistă pasiv la 
activități. El este permanent stimulat și implicat în acțiuni educaționale din gră-
diniță. Astfel, copilul învață prin acțiune și implicare activă, prin relaționare și 
comunicare cu persoanele din jur.

Curriculum actual permite cadrului didactic să propună diverse situații de 
învățare eficientă, să stimuleze și să susțină motivația copiilor pentru învățare 
continuă, permanentă, să

Răspundă intereselor și nevoilor educaționale ale acestora, să le ofere posi-
bilitatea de a realiza transferuri de cunoștințe și competențe în maniere intra și 
interdisciplinare, să se realizeze cât mai strâns legătura dintre activitatea instruc-
tiv-educativă și viața cotidiană.

Având în vedere tendința actuală a educației-dezvoltarea personalității copi-
lului pe toate palierele, „îmbinarea teoriei cu practica, a învățării cu activitățile 
aplicative și cu cercetarea”.(Bocoș M.Jucan-2007). – strategiile de învățare prin 
cooperare și metodele interactive de grup constituie un real sprijin pentru cadrele 
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didactice. Strategiile amintite sunt valoroase deoarece stârnesc și mențin trează 
atenția, curiozitatea și interesul copiilor pentru cunoaștere, înlesnesc comunicarea 
și înțelegerea, formarea și exersarea deprinderilor, fixarea, evaluarea și aplicarea 
în practică a cunoștințelor dobândite de copii. Programul copilului, plăcut, atrac-
tiv, active, desfășurat prin activități organizate, duce la dezvoltarea limbajului și a 
abilităților de comunicare, favorizează spontaneitatea și responsabilitatea acestuia. 
Cu ajutorul adultului, preșcolarul va învăța să exploreze lumea înconjurătoare, 
să pătrundă în tainele naturii, să pună întrebări în legătură cu aspectele întâlni-
te, să culeagă date și informații, să utilizeze el însuși diverse acțiuni. Căutând să 
răspund necesităților unui învățământ modern am încercat să diversific aceste 
metode adaptându-le vârstei preșcolare.

Voi exemplifica câteva metode interactive pe care le-am folosit în cadrul pro-
iectului tematic „În lumea minunată a insectelor”.

Metoda CUBUL – este o metodă folosită în cazul în care se dorește explo-
rarea unui subiect, a unei situații din mai multe perspective. Se folosește cu suc-
ces în activitățile de observare sau de lectură după imagini, ori de câte ori este 
necesară analizarea în cazul nostru a unei insecte din mai multe perspective, ori 
ca mijloc de fixare a unor informații obținute, în cazul activităților artistico-plas-
tice, matematice, de muzică oferind astfel posibilitatea copiilor de a-și dezvolta 
competențele necesare unei abordări complexe și integratoare.

Etapele metodei:
1. Am realizat un cub pe ale cărei fețe am scris cifrele de la 1 la 6. Copiii sunt 

anunțați că fiecare număr reprezintă o cerință adresată unui anumit grup.
2. Am anunțat tema/subiectul pus în discuție  („Astăzi vom vorbi despre o in-

sectă foarte îndrăgită de voi)  – Albina.
3. Am împărțit grupa în 2 grupuri, fiecare grup urmărind să respecte cerințele 

impuse de educatoare: Astfel 1 înseamnă „Descriere”, copiii având sarcina 
să descrie insecta denumită de educatoare. 2.- „Compară „! – copiii trebu-
ind să specifice asemănările și deosebirile față de o altă insectă (viespea). 3. 
„Asociază”! – La ce te gândești când vezi o albină? 4. „Analizează”! – Spune 
care sunt părțile componente? 5.- „Aplică”! – Ce foloase avem noi de la această 
insectă? 6.,,.Argumentează”! – Pro sau contra în ceea ce privește importan-
ța albinei pentru om. Această metodă s-a dovedit eficientă aproape în toate 
activitățile de fixare și evaluare a cunoștințelor predate. Cubul se aruncă de 
la un copil la altul și la: ce număr se oprește, copilul vorbește despre tema 
propusă.
ÎNVĂȚAREA PRIN COOPERARE-oferă copiilor o învățare activă, un plus 

de lejeritate și multă coerență procesului de predare, punând accent deosebit pe 
joc ca metodă de bază a acestui proces. La activitatea propusă de educatoare, 
având ca temă „Albina”, copiii au ca sarcină de lucru să răspundă la anumite în-
trebări referitoare la „Albină”.Grupa de copii se împarte în două sau trei grupuri, 
trasându-le sarcini diferite:

Scenariul educatoarei îi orientează pr copii să opteze pentru diverse centre/
arii de stimulare, care oferă posibilitatea copiilor să se manifeste, să observe, să 
gândească, să-și exprime ideile, să facă predicții. Copiii își aleg centrele: Șiință 
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– „Alege jetonul cu insecte folositoare omului!”Bibliotecă- „Enciclopedia insecte-
lor”-copiii comunică între ei, și prin liderul ales își etalează cunoștințele însușite 
la activitățile predate de educatoare. Artă- „Albina”-prin tehnica suprapunerii, 
copiii opțin o lucrare pastelată, reprezentând, albina.

INTERVIUL-este o metodă care are ca scop formarea și dezvoltarea capa-
cității de-a formula întrebări și propoziții corecte din punct de vedere logic și 
gramatical. Se anunță o temă propusă în ziua respectivă  („Tu consumi miere”? 
„Cum prepară albinele mierea?, – copiii, își vor alege un lider care va răspunde la 
întrebările „reporterului”, care la început poate fi edocatoarea apoi un copil care 
v-a primi un accesoriu specific – microfonul care este important pentru acest rol 
de – reporter.

Această metodă am folosit-o cu succes în activitățile liber alese cât și cele 
experențiale, urmărindu-se dezvoltarea comunicării, a pronunției, a creativității 
și operativității.

Accentul cade atât pe formularea întrebărilor, cât și a răspunsurilor, care se 
dorește a fi clare, la obiect și cât mai complete.

PING-PONGUL VERBAL – se aplică astfel:
• copiii sunt așezați în semicerc;
• în față, în mijlocul semicercului, se așează o măsuță și două scaune;
• se anunță doi jucători, restul grupului formând mulțimea arbitrilor;
• din coșulețul cu surprize se extrage tema zilnică – ALBINA. 

Cei doi copii vor răspunde la întrebările arbitrilor în legătură cu tema pro-
pusă: Albina.

Copiii arbitri sunt atenți dacă afirmațiile „jucătorilor”sunt corecte.
Această metodă este foarte îndrăgită de copii, fiind utilizată cu succes mai 

ales în activitățile de evaluare.
TURUL GALERIEI – este o metodă modernă care stimulează gândirea, cre-

ativitatea și învățarea eficientă, încurajând copiii să-și exprime opiniile cu privire 
la soluțiile propuse de educatoare și copii.

Este o metodă eficientă folosită în evaluarea unor lucrări astfel: copiii orga-
nizați în grupuri rezolvă câte o sarcină de lucru – la sectorul – Artă se pictează 
diferite insecte, apoi prin suprapunere, se obțin lucrări identice. Fiecare echipă 
își rezolvă sarcina primită, apoi vor face „turul galeriei”, copiii vor urmării anu-
mite criterii după care vor face o analiză corectă a lucrărilor, își schimbă între 
ei păreri, impresii își compară lucrările. Educatoarea monitorizează activitatea 
oferind sprijin.

Această metodă antrenează grupurile, reactualizează cunoștințele, evaluează 
capacități și abilități specifice preșcolarilor.

CONCLUZII: – Educatoarea trebuie să creeze o ambianță plăcută, îmbinând 
cu un tact pedagogic, metodele clasice cu cele moderne, stabilind țeluri corespun-
zătoare pentru fiecare copil în parte trezindu-le și menținându-le trează curiozita-
tea Experiența a demonstrat de fiecare dată că orice copil posedă potențial creativ, 
iar creativitatea este educabilă. Metodele interactive de grup contribuie la fixarea, 
consolidarea și evaluarea cunoștințelor. Ele determină preșcolarul să urmărească 
atent, cu interes sporit activitatea, să-și folosească imaginația, memoria, puterea 
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de anticipare. Un alt aspect pozitiv al folosirii acestor metode în lucrul la grupă, 
este încurajarea colaborării și stimulării spiritului de echipă.

Metodele interactive au, prin urmare, un scop bine definit, prin utilizarea 
acestora urmărind:
• formarea capacității copiilor de a aduna informații despre o temă, de-a face 

conexiuni între diferite elemente;
• stimularea gândirii și creativității copiilor;
• formarea gândirii critice;
• promovarea unor calități europene și a unei activități didactice moderne, cen-

trate pe demersuri intelectuale interdisciplinare.

BIBLIOGRAFIE: 
J.S.BRUNER- „Procesul educației intelectuale,”-Editura Științifică, București1970.

pag. 98
SILVIA BREBEN- „Metode interactive de grup”-Editura Arves, București, 2002.

pag. 34
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METODE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A 
CREATIVITĂȚII ÎN EDUCAȚIE

Educatoare Diana-Andreea Pop, Grădinița cu 
Program Prelungit Nr. 2, Sighișoara, jud. Mureș; 

Stud. Adela Maria Văidean Facultatea de Psihologie 
și Științe ale Educației, Tîrgu-Mureș, jud. Mureș

I. CONCEPTUL DE CREATIVITATE

Creativitatea, după definiția dată în Dicționarul Explicativ al Limbii Române, 
înseamnă însușirea de a fi creator, având o capacitate de a crea și de a produce 
valori.

Termenul a fost introdus în literatura psihologică și pedagogică în anul 1937 
de către G.W.Allport.

Creativitatea este o sferă de cuprindere largă, atât la nivel individual cât și soci-
al, ce vizează mai multe domenii de activitate. Unii autori considerau creativitatea 
drept atitudinea de a produce ceva nou și de valoare, iar la nivel social poate genera 
descoperiri științifice, inovații, programe sociale inovatoare, realizării artistice.

Bill Noyers era de părere că:”Creativitatea înseamnă străpungerea lumescu-
lui pentru a găsi minunatul. „ Referitor la citatul lui Bill Noyers considerăm că 
individul trebuie să dețină suficiente informații despre domeniu înainte să aducă 
contribuții noi în acel domeniu pentru că nu se pot depăși granițele unui spațiu 
pe care nu îl cunoaștem îndeajuns.

Pentru Bill Noyers creativitatea reprezintă o cercetare, o pătrundere în tot 
ceea ce aparține lumii înconjurătoare pentru a se îndrepta spre o altă sferă.

II. CREATIVITATEA LA GRĂDINIȚĂ/ȘCOALĂ

Din punct de vedere psihopedagogic, ne interesează creativitatea ca structură 
psihică pe care grădinița/școala e chemată să o dezvolte, să o formeze.

Un viitor strălucit începe cu o minte deschisă, creativă, ghidată și nu învățată. 
Creativitatea nu este doar o artă, este un val de idei care le oferă indivizilor șansa 
de a-și evidenția imaginția.

Încă din grădiniță, copii sunt asaltați cu informații noi neavând posibilitatea 
și timpul necesar să le înțeleagă. Deși sunt copii cu un I.Q foarte mare, nu sunt 
neapărat acele persoane care reușesc în viață. Este important să beneficieze și să 
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se afle în prezența unor calități cum ar fi: inovația, creativitatea și perseverența 
împreună cu dorința de a muncii.

Pentru a ajuta copiii să fie mai deschiși față de lume, noi  (ca și cadre didac-
tice) trebuie să avem răbdare, timp și dorința de a îi încuraja să aibă încredere în 
propria judecată și capacitatea de a vorbi.

Atitudinile și experiențele cadrelor didactice pot frâna sau încuraja creativi-
tatea copiilor. Numai un cadru didactic creativ poate cultiva creativitatea.

Oamenii se nasc cu înzestrări diferite, mai generoase ori mai sărace. Zestrea 
ereditară poate prescrie limita superioară până la care poate ajunge individul în 
cursul vieții sale, dar nu asigură și atingerea acestui vârf.

Specialiștii domeniului afirmă că:”Nu este niciodată prea devreme pentru a 
începe educarea creativității copiilor.”Copilul trebuie să aibă suficientă încredere 
în sine, să creeze și să nu abandoneze.

Atunci când vorbim despre metodele de îmbunătățire ale creativității la copii 
nu putem trece cu vederea două probleme:

a) dacă este educabilă creativitatea 
b) care este calea optimă de stimulare și educare a creativității
Dincolo de aceste controverse cu privire la căile optime de educare a crea-

tivității în școală, considerăm că educatorul trebuie să depună eforturi pentru a 
forma și dezvolta comportamente creative la copiii cu care se lucrează. Educatorul 
are la îndemână o gamă largă de modalități și de mijloace pentru stimularea și 
dezvoltarea creativității. El încurajează procesele gândirii creative și îi îndeamnă 
pe copii să caute noi conexiuni între date, să-și imagineze, să facă asociații cu di-
ferite tipuri, să gasească soluții la probleme, să combine materialele și noțiunile 
în modele noi și neașteptate. De asemenea el folosește, în cadrul conversaților, 
întrebări deschise de genul: De ce? În ce mod? Ce se întâmplă dacă? 

Deosebit de importantă este atitudinea profesorului, relația sa cu elevii. Nu 
este deloc indicată poziția sa autoritară deoarece creează blocaje afective. Copiii 
nu îndrăznesc să pună întrebări, se tem de eșec, de ironii. E nevoie de un climat 
democratic, destins, prietenos. Autoritatea cadrului didactic nu se bazează pe 
costrângere, ci pe competența sa profesională. El trebuie să fie apropiat de copii 
și să încurajeze imaginația.

Desigur cadrul didactic trebuie să depisteze copiii cu potențialități creative, 
cărora e firesc să le asigure posibilități speciale de dezvoltare a capacității lor.

III. METODE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CREATIVITĂȚII

Un învățământ care își dorește să dezvolte spiritual cercetător va trebui să 
fie bazat pe metode apte pentru a forma, stimula și dezvolta creativitatea. Aceste 
metode îl fac pe individ să fie capabil de a se implica și de a găsi singur sau în 
relații cu alții, soluția unei probleme.

Problematizarea se întâlnește în procesele instructiv-educative de nivel con-
temporan și constă în formularea și rezolvarea unei probleme.
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Cheia de boltă a învățării, după cum spunea Ernest Hilgard este educarea 
deprinderilor de rezolvare a problemelor, unde creativitatea este inserată în viața 
de zi cu zi prin intermediul acestora.

Jocul de rol este o metodă de integrare socială, care nu numai că oferă posibi-
litatea individului să se adapteze la un model dat, ci și să fie creativ și să inventeze 
situații noi. Ca metodă de a învăța, jocul de rol dezvoltă creativitatea prin faptul 
că verifică capacitățile pe care le ai în acel domeniu și de asemenea îți oferă po-
sibilitatea de perfecționare.

Copilul adoră să se joace de-a profesoara, doctorul, mama, vânzătoarea, pom-
pierul etc. Sunt jocuri de rol în care copiii imită situații reale de viață, pe care le 
crează imaginar. În acest fel copiii învață mai bine și înțeleg mai bine lumea încon-
jurătoare. Punându-se în locul unor personaje reale, ei își explică anumite compor-
tamente și acțiuni pe care le fac unele persoane pe care le întâlnesc în viața reală.

Asaltul de idei, adică brainstormingul înseamnă”furtună în creier”Această 
metodă este o metodă de formare și descoperire a creativității în colectiv. Termenul 
de brainstorming are funcție educativă și poate fi tradus ca fiind un”drum des-
chis”, datorită faptului că așteptările de idei sunt mari.

Brainstormingul conține tehnici care îndeplinesc două cerințe principale ale 
creativității: îndepărtarea blocajelor și stimularea ideilor originale. Aceasta este 
o metodă de creativitate colectivă în care individul își declanșează libera imagi-
nație, devine spontan, precum ia și decizii pentru soluții optime.

În vederea dezvoltării creativității există mijloace nespecifice, fară o relație 
cu un anume obiect de învățământ. De exemplu li se cere copiilor să elaboreze 
o compunere având în centru un obiect extreme de simplu: o frunză, un nasture 
sau un gard de nuiele. Există metode și de tip combinat în care trebuie să reali-
zeze mici compuneri pe marginea unor tablouri înfățișând diverse scene dintr-o 
asemenea imagine.

Activitatea în afara clasei și extrașcolară oferă numeroase prilejuri pentru 
cultivarea imaginației și creativității. Cadrul didactic poate organiza întâlniri cu 
oameni de știință sau de artă care pot vorbi despre munca lor, despre dificultăți și 
satisfacții. Ei pot să trezească vii interese pentru problemele cei preocupă.

Pentru a începe dezvoltarea copiilor, activitatea creativă nu trebuie să fie în-
grădită de nici un fel de interdicții, limitări sau critici. Dacă aceste îngrădiri i-au 
parte în viața copilului, apar blocaje ale creativității. Apare teama atunci când își 
doresc să fie diferiți de ceilalți și astfel ei nu reușesc să se descopere pe ei însuși 
și lumea din jur. O altă prejudecată ar fi faptul că jocul trebuie să producă plăcere, 
iar munca să fie făcută fără plăcere, însă îmbinarea muncii cu jocul este imagina-
bilă. Ca și dascăli trebuie să trecem peste aceste prejudecăți și să îmbinăm munca 
cu jocul și să nu creăm copiii serioși și doar inteligenți, ci și creativi.

În concluzie, într-o societate în care nu se pune accentul pe creativitatea fie-
cărei persoane, ci mai degrabă pe conformism, trebuie să ne exprimăm părerile, 
ideile și să găsim metode noi și originale de rezolvare a problemelor cu care ne 
confruntăm.
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REZUMAT

Este evidentă necesitatea ca tânărul care pășește pentru prima oară pragul 
unei școli, în ca-litate de cadru didactic, să fie un bun cunoscător al problemelor 
psihologice necesare instruirii și educării copiilor.

Titlul acestei lucrări a fost ales în urma unor cercetări legate de creativitatea 
în educație, în urma cărora am decis să oferim câteva informații utile legate de 
cum am putea stimula cre-ativitatea copiilor.

În primul capitol am dezbătut conceptul de creativitate prezentând câteva date 
generale despre acest termen fascinant cu care a operat știința. Capitolul doi cu-
prinde importanța pe care o are cadrul didactic în vederea descoperirii, dezvoltării 
și stimulării copiilor creativi. Ultimul capitol are în vedere cele mai importante 
metode de îmbunătățire a creativității copiilor.

În concluzie considerăm că toți copiii au un potențial creativ, însă acest lucru 
depinde de motivația și abilitățile lor.
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MUNCA ÎN ECHIPĂ ȘI DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII

Prof. înv. preșcolar Ionela Corina Morar, Școala 
Gimnazială „Emil Drăgan” Ungheni, Jud. Mureș

„Nu e nici o îndoială ca cea mai importantă dintre resursele umane e 
creativitatea. Fără ea am avea progres și am repeta într-una aceleași 
arhetipuri.”

Edward de Bono 

În general creativitatea este asociată cu spațiul estetic – muzică, poezie, dans, 
teatru, arte vizuale. Creativitatea are însă și filoane în realitate, atinge pragmatis-
mul, soluțiile de criză, speculațiile financiare, deci creativitatea nu se regăsește 
doar pe teritoriul muzelor.

Creativitatea a preluat o bună parte din problemele psihologice ale imaginației, 
unul din conceptele cele mai controversate ale psihologiei, astfel fiind considerată 
de Baudelaire „regina funcțiilor psihice”, iar Meyerson dădea imaginației apelati-
vul de „regină și cenușăreasă a psihologiei”. Altfel spus, o concepție unitară despre 
imaginație nu a fost posibilă, datorită caracterului ei intrinsec contradictoriu și 
din cauza complexității ei existențiale și fenomenologice (Zlate, M., 1999, p. 480).

Ioan Bontaș și Ioan Nicola priveau creativitatea ca fiind o dimensiune com-
plexă și fundamentală a personalității, care se sprijineau pe informații sau produse 
anterioare și îmbinate cu investigații și date noi, produce ceva nou, original, de 
valoare științifică și social-utilă, ca rezultat al influențelor și relațiilor factorilor 
subiectivi și obiectivi, a posibilităților persoanei și a condițiilor ambientale ale 
mediului social-cultural.

În același timp poate fi considerată și aptitudine, o dispoziție a intelectului 
de a elabora idei, teorii, modele noi originale. Gândirea este cel mai important 
proces cognitiv, fiind apreciat îndeosebi prin creativitate. „Gândirea ca o capa-
citate de prim ordin a personalității – există ca gândire umană numai prin crea-
tivitate.” (E. Kant)

Pe lângă faptul că este o capacitate și o aptitudine a personalității, în același 
timp este și un proces și un produs. Este un produs pentru că se dobânește ca rea-
litate de a realiza ceva nou (idee, teorie, model etc) prin activitate, prin experiență, 
necesitând un volum mare de muncă.

Pentru o viață creativă este nevoie de pasiune. Metodele de învățământ ca și 
condițiile de viață au tendința de a favoriza dispozițiile noastre critice în detri-
mentul capacității noastre imaginative.

Copiii sunt îndrumați să dobândească o gândire independentă, de grup, to-
leranță față de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi și a găsi modul 
lor de rezolvare și posibilitatea de a critica constructiv.
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Creativitatea este legată de expresii și creații artistice, de invenții tehnologi-
ce sau descoperiri științifice, de comunicarea interumană, de educație, de com-
portamente personale și de mișcările sociale. Ea semnifică adaptare, imaginație, 
construcție, originalitate, evoluție, libertate interioară, talent literar, distanțare 
față de lucrurile deja existente.

Receptivitatea și curiozitatea copilului, bogăția imaginației, tendința sa spon-
tană către nou, pasiunea pentru fabulație, dorința lui de a realiza ceva construc-
tiv creativ pot fi susținute și împlinite efectiv, pot fi puse adecvat în valoare prin 
solicitări și antrenamente corespunzătoare care astfel pot oferi multiple elemente 
pozitive în stimularea și cultivarea potențialului creativ propriu vârstei preșcolare.

Atunci când vorbim de creativitate și de stimularea ei la copiii de vârstă pre-
școlară, nu putem face abstracție de influețele mediului socioeducațional. Fără 
un mediu socio-educațional adecvat, potențialul creativ al copilului nu se va con-
cretiza niciodată.

Ca strategie generală de acțiune în stimularea creativității în învățământul 
preșcolar, este utilă valorificarea în sistemul activităților instructiv-educative a 
condițiilor și principiilor învățării de tip creativ, care se poate realiza cel mai bine 
în prezența și cu ajutorul altor persoane.

Este cunoscut faptul că principala activitate a preșcolarilor este jocul, drept 
pentru care acesta este asociat cu creativitatea și în mod special cu abilitatea de a fi 
mai puțin rigid și mai flexibil în gândire. Prin joc, putem îndrepta atenția copilului 
spre obiecte și fenomene naturale din mediul înconjurător, care vor stimula și vor 
satisface curiozitatea acestuia, în timp ce-și dezvoltă entuziasmul și încrederea 
în sine. Tot acum, copilul învață să-și organizeze acțiunile pentru a le sincroniza 
cu cele ale partenerului de joc. (Pâinișoară, G., 2011, p. 60)

Jocul ca activitate didactică specifică, îndeplinește multiple funcții: de dis-
tracție, de creativitate în conformitate cu vârsta, iar în final, de modelare și for-
mare a personalitații copiilor. Încorporate în activitățile didactice, elementele de 
joc imprimă un caracter mai viu și mai atrăgător, aduc varietate și o stare de bună 
dispoziție, de veselie, de destindere, prevenind apariția oboselii. Prin intermediul 
jocului didactic se consolidează, precizează și chiar verifică cunoștințele copiilor, 
se pun în valoare și se antrenează capacitățile creatoare ale acestora. Atunci când 
jocul este utilizat în procesul de învățământ, el dobândește funcții psihopedago-
gice semnificative, asigurând participarea activă a copilului, sporind interesul de 
cunoaștere față de conținutul activității.

Instituțiile educative asigură pregătirea multilaterală a copilului prin formele 
ei specifice: jocul și învățarea. Jocul devine o formă de activitate prin care copilul 
încearcă să-și însușească experiența de viață a adulților, apropiind-o și asimilând-o 
în mod cât mai creator. (Pâinișoară, G., 2011, p. 60-61)

Astfel, avem de-a face cu învățarea prin cooperare, care este considerată 
sinonimul termenului de învățare prin colaborare, deși cel de-al doilea termen 
este o strategie care implică copiii să susțină învățarea în grup sau în echipă și 
dezvoltă responsabilitatea individuală în contextul interdependenței relaționale în 
cadrul căreia membrii descoperă informații și se învață reciproc. Astfel, învățarea 
prin colaborare integrează învățarea prin cooperare. (Oprea, C. L., 2009, p. 147)
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Colaborarea este relația care constă în soluționarea unor probleme de interes 
comun, unde fiecare participă activ și efectiv.

Cooperarea este forma de învățare, de acțiune reciprocă, interpersonală, cu o 
durată variabilă datoriă influențării reciproce ale subiecților implicați. Cooperarea 
se bazează pe procesul de realizare al sarcinii, iar colaborarea se axează pe rela-
țiile implicate de sarcini.

Unul dintre efectele benefice ale învățării prin cooperare este climatul colegial 
de întrajutorare și sprijin reciproc și acoperirea neajunsurilor învățării individu-
alizate. Cooperarea asigură o relație deschisă între parteneri, dezvoltă atitudini 
și comportamente bazate pe încredere și favorizează formarea atitudinii pozitive 
față de școală și de învățare. Munca în echipă are efecte și asupra personalității 
copiilor, intracțiunile fiind un stimulent intelectual și declanșator al schimbului 
de informații și de opinii.

La preșcolari, munca în echipă poate îmbrăca diverse forme ale tipului de 
joc. Astfel,

jocurile inspirate din textele poveștilor pot lua forma unor jocuri de drama-
tizare în care rolurile sunt interpretate de copii sau de păpuși și mânuite de copii. 
Organizarea unui teatru de păpuși îi permite copilului să se detașeze de un rol 
anume și să-și asume responsabilități de organizator sau regizor al punerii în sce-
nă a poveștii. (Glava, A., Glava, C., 2002, p. 208)

Putem spune că jocurile de rol sunt o metodă eficientă de conștientizare și de 
intensificare a analizei pe care o fac copiii situațiilor.

Prin intermediul jocurilor sportive preșcolarii învață să își subordoneze tendin-
țele, interesele și trăirile proprii intereselor de grup, care sunt fixate prin stabilirea 
regulilor jocului, acest fapt implicând și exersarea stăpânirii de sine, a altruismului 
și a spiritului de echipă. (Glava, A., Glava, C., 2002, p. 210)

Jocul muzical constituie, de asemenea, un mijloc important în educarea mu-
zicală a preșcolarilor. Elementele de joc înlătură crisparea și transformă cântatul 
într-o activitate vie, dinamică, complexă și deosebit de plăcută copiilor. Muzica 
le ridică tonusul, activează și provoacă dorința de mișcare. Adesea se întâmplă 
ca veselia copiilor să se nască independent de intenția educatoarei, numai la au-
zul muzicii. Executarea mișcărilor în ritmul plăcut al muzicii îi satisfac în mare 
măsură pe copii, deoarece ei îmbină în mod plăcut elementele din joc cu melodia 
și trec de la simpla executare motorie la o stare afectivă.

La această vârstă jocul este mijlocul principal de motivare și desfășurare a 
acțiunii, de aceea spiritul ludic este păstrat și în activitățile practice. Preșcolarii 
sunt antrenați ca prin intermediul jocului să realizeze diferite obiecte cu utilitate 
practică, altfel spus, se joacă de-a munca. Aceasta este cea mai eficientă modali-
tate de introducere a ideii de utilitate a muncii, de creare a unei atitudini pozitive 
față de muncă, de dezvoltarea simțului practic, dar și de exersare a unor deprinderi 
practic-gospodărești. (Glava, A., Glava, C., 2002, p. 167)

Concluzionând putem afirma că muncă în echipă și implicit cooperarea în ve-
derea realizării diferitelor sarcini sau doar în desfășurarea jocului are o importanță 
deosebită în dezvoltarea creativității la preșcolari, aceștia luând contact cu un me-
diu cooperativ și de într-ajutorare încă de la începuturile formării personalității lor.
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REZUMAT

Creativitatea reprezintă o dimensiune complexă și fundamentală a persona-
lității, care produce ceva nou, original, în același timp poate fi considerată și o 
aptitudine, o dispoziție a intelectului de a elabora idei, teorii, modele noi originale, 
dar totodată este un proces și un produs.

Principala activitate a preșcolarilor este jocul, iar acesta este asociat cu crea-
tivitatea. La preșcolari, munca în echipă poate îmbrăca diverse forme ale tipului 
de joc. Astfel, jocurile inspirate din textele poveștilor pot lua forma unor jocuri de 
dramatizare, prin jocurile sportive preșcolarii fixează și stabilesc regulile jocului, 
își dezvoltă spiritul de echipă. Jocul muzical îmbină în mod plăcut elementele de 
joc cu melodia și induc o stare afectivă, iar prin intermediul activităților practice 
realizează diferite obiecte cu utilitate practică, altfel spus, se joacă de-a munca.
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PARTITURA MIȘCĂRII ÎN ÎNSUȘIREA 
NUMĂRULUI NATURAL LA GRUPA MARE 

Prof. înv. preprimar Raluca Matei, Școala 
Gimnazială „Liviu Rebreanu”, Structură Grădinița 

cu P.P. „Licurici”, Tg. Mureș, Jud. Mureș 

În grădiniță rolul activităților matematice este de a iniția copilul în „proce-
sul de matematizare”, pentru a asigura înțelegerea unor modele uzuale ale reali-
tății având ca ipoteză de lucru specificul formării reprezentărilor matematice pe 
nivele de vârstă. Procesul de matematizare trebuie conceput ca o succesiune de 
activități – observare, deducere, concretizare, abstractizare, fiecare conducând 
la un anumit rezultat.

Educatoarea trebuie să exploreze orice situație favorabilă din afara activităților 
matematice pentru ai face conștienți pe copii de prezența în activitățile obișnuite 
a numerelor, a cantităților numerice.

Domeniul Științe nu trebuie să îngrădească copilul doar la contextul disci-
plinelor matematice, ci trebuie să-i ofere posibilitatea de a explora și contexte ale 
unor alte componente curriculare, oriunde apar elemente cum ar fi: estimarea unor 
costuri, scheme, analiza proporțiilor unei clădiri etc.

Urmărind maturizarea individuală a fiecărui copil, educatoarea va reuși până 
la sfârșitul vârstei preșcolare să conducă copilul la înțelegerea conceptului de nu-
măr, iar copilul va fi capabil:

 - să numere de la 1-10 recunoscând grupele cu 1-10 obiecte și cifrele 
corespunzătoare;

 - să efectueze operații de adunare și scădere cu 1-2 unități, în limitele 1-10; 
 - să identifice poziția unui obiect într-un șir utilizând numeralul ordinal;
 - să realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori găsite de el însuși;
 - să compună și să rezolve probleme simple, implicând adunarea / scăderea în 

limitele 1-10. 
Formarea noțiunilor matematice se realizează prin ridicarea treptată către ge-

neral și abstract. În acest proces, trebuie valorificate diverse surse intuitive: expe-
riența empirică a copiilor, matematizarea realității înconjurătoare, limbajul grafic.

Preșcolarii învață prin intuiție și manipulare directă de obiecte concrete. Prin 
intermediul activităților practice, mânuind materialul didactic și verbalizând ac-
țiunile se introduc operațiile cu mulțimi.

Preșcolarii care știu să numere mecanic sau reproduc denumirea unui număr, 
nu înseamnă că și-au însușit conceptul de număr natural, deoarece însușirea con-
știentă a noțiunii de număr se consolidează pe:
• înțelegerea de către preșcolari a numărului, ca proprietate a mulțimilor cu ace-

lași număr de elemente (cardinalul mulțimilor); 
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• înțelegerea locului fiecărui număr în șirul numerelor de la 1-10 (numeralul 
ordinal); 

• înțelegerea relației de ordine pe mulțimea numerelor naturale și a denumirilor 
corespunzătoare (mai mare, mai mic); 

• cunoașterea cifrelor corespunzătoare numărului.
Partitura mișcării este o metodă complexă, axată pe dezvoltarea motricității 

și personalității copiilor preșcolari, luând în considerare particularitățile/diferen-
țele individuale și ritmul dezvoltării copiilor, dezvoltă sub formă de joc și mișcare 
capacitățile fizice și intelectuale.

Valoarea acestei metode constă în faptul că:
• totul este centrat pe copil;
• jocul reprezintă baza metodei;
• cunoașterea caracteristicilor de vârstă;
• respectarea drepturilor copilului.

Instrumentele folosite în cadrul metodei „Partitura mișcării” sunt fabricate 
din materiale naturale, sunt colorate, au diferite forme, sunt deosebit de simple.

Valoarea lor constă în posibilitatea de combinare în diferite variațiuni 
sistemice.
• Săculețele sunt umplute cu nisip sau cu substanțe sintetice și contribuie la con-

solidarea capacității de recunoaștere a culorii/formei.
• Săculețele și panglicile, cu diferite simboluri din lumea animalelor, pot fi folo-

site la diverse jocuri, încă de la vârsta de 3 ani.
• Foile de partitură dirijează/ conduc mișcarea, astfel săriturile în adâncime și în 

lungime devin diferitele forme ale mersului, sarcini executate în spațiu și plan.
• Prin simbolizarea consecventă a direcțiilor spațiale (stânga/dreapta) se dezvol-

tă lateralitatea.
• Florile simbolizează rotirea pe un picior, pe două picioare și direcția de rotire.
• Partiturile sunt de diferite culori și conțin figuri de animale care simbolizează 

poziția brațelor, arătând astfel poziția spațială a membrelor superioare.
• Punctele și piticii de pe partituri contribuie la dezvoltarea deprinderilor de cal-

cul, la consolidarea noțiunii de număr, la reglementarea succesiunii mișcărilor.
• Simbolul clovnului dezvoltă atenția și recunoașterea.
• Un adeziv special conferă siguranță foilor de partitură

Nu necesită spațiu deosebit și special, poate fi aplicată prin câteva reamenajări 
simple în sala de grupă. Simbolurile sunt structurate algoritmic, ca o partitură: 
astfel ei trasează sarcina care trebuie efectuată. Jocurile asigură sentimentul suc-
cesului fiecărui copil în parte, contribuind la asigurarea bazei materiale.

Prin efectuarea mișcărilor algoritmice se dezvoltă atenția, autocontrolul copiilor, 
își însușesc cunoștințe stabile despre lumea înconjurătoare, se dezvoltă schema corpora-
lă, lateralitatea, descoperă spațiul/timpul, descoperă puterea gândirii și a memoriei, în-
tre timp reglarea mișcărilor, dezvoltarea mișcărilor kinestetice atinge un nivel superior

Aplicarea metodei „Partitura Mișcării” începe de la grupa mică. La început 
se dau sarcini simple pentru exersarea mișcărilor naturale ciclice (mers, alergat), 
precum și sarcini mai serioase (reglarea lungimii pasului/distanței, coborâre/ur-
care pe scândură, respectarea direcției de mers).
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Combinarea sarcinilor de mișcare nu are limite și necesită creativitate deosebită 
din partea educatoarei. Trebuie ținut cont de capacitatea distributivă a atenției copiilor.

Metoda contribuie și la dezvoltarea deprinderilor de calcul (în grupa mare) 
prin faptul că foile de partitură conțin puncte sau pitici care simbolizează numărul 
repetării mișcării respective sau menținerea poziției corpului pentru un interval 
de timp. Printre semne apare și semnul clovnului cu un instrument muzical, care 
simbolizează ritmul, cadența (2/2, 4/4, 3/4).

Introducerea semnelor legate de percepția timpului începe cu: numărarea 
punctelor recunoașterea cantităților.

Conștientizarea semnificației punctelor se face prin: plimbare pe foile de partitu-
ră și verbalizarea semnelor percepute, oprire pe un semn și interceptarea acestuia, bă-
tăi din palme și din picioare, efectuarea coordonată a mișcărilor brațelor/picioarelor.

După multe exerciții, sarcinile se pot efectua și cu sărituri, utilizând chiar și 
instrumente muzicale (tobe, talgere, trosnitoare). 

JOCURI 

Jocul „Ședință în pădure”
Copiii sunt împărțiți în patru grupe cu ajutorul săculețelor cu simboluri: gru-

pa ursuleților, grupa veverițelor, grupa iepurașilor, grupa broscuțelor. Din fiecare 
grupă fac parte cinci copii. În fiecare grupă avem primul ursuleț, iepuraș etc, al 
doilea. ...al cincilea ursuleț, iepuraș. Atunci când educatoarea spune numele unui 
animal și folosește numeralul ordinal  (de ex. al doilea ursuleț), copilul care are 
săculețul cu ursuleț și este al doilea ursuleț se ridică și vorbește la ședință – răs-
punde la întrebarea adresată de educatoare.

Întrebările adresate grupelor:
Grupa 1: 

 - așează partiturile în ordine crescătoare, iar pe partitura cu 4 puncte așează 
săculețe, dar cu un săculeț mai mult decât punctele de pe partitură;
Grupa 2: 

 - așează săculețe pe partitura cu trei puncte, dar cu un săculeț mai puțin decît 
îți arată cifra (3); 
Grupa 3: 

 - în coșuleț sunt 3 săculeți. Te rog să faci să fie 5; 
Grupa 4: 

 - Al câtelea săculeț lipsește? (al treilea)
 - așează în dreptul celui de-al doilea săculeț, săculețul negru.

Jocul „Aleargă primii. ..ultimii!” 
Fiecare copil își alege câte un săculeț și se împart în patru grupe: grupa 

ursuleților, grupa veverițelor, grupa iepurașilor, grupa broscuțelor. În fiecare 
grupă avem primul ursuleț, iepuraș etc, al doilea. ...al cincilea ursuleț, iepu-
raș. Atunci când educatoarea spune: „Aleargă primii!”, copiii care sunt primii 
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din fiecare grupă aleargă ușor prin sală. Se folosesc și alte comenzi „Aleargă 
ultimii!”etc.

Se introduc și partituri cu puncte. Acestea sunt plasate prin sala de grupă. 
Atunci când educatoarea spune: „Aleargă primii pe partitura cu 4 puncte!”, copiii 
care sunt primii din fiecare grupă aleargă ușor și se așează pe partitură.

Jocul se repetă, educatoarea spune alte sarcini. Ex. „Aleargă ultimii pe par-
titura cu 3 puncte!”. 

Jocul „Greierele și furnica” 
Copiii se împart în două echipe: grupa greierașilor (10 copii) și grupa furni-

cilor (10 copii). Fiecare copil din grupa greierașilor va avea câte un săculeț de cu-
loare roșie, iar copiii din grupa furnicilor vor avea săculețe de culoare albastră. În 
sală sunt construite două căsuțe, căsuța greierașului și căsuța furnicii. Greierele a 
devenit muncitor, a adunat mâncare pentru iarnă, el fiind bun prieten cu furnicuța. 
Copiii din grupa furnicuțelor la semnalul educatoarei vor împărți săculeții atât 
la căsuța furnicii cât și la căsuța greierașului. Apoi copiii din grupa greierașilor 
vor împărți săculeții la cele două căsuțe, dar altfel de cum au împărțit furnicile.

Grupa furnicilor primește săculeți verzi, iar grupa greierașilor săculeți galbeni, 
și vor găsi o altă modalitate de a împărți săculețele la cele două căsuțe.

Jocul „Să răspundă cei roșii” 
Copiii se împart în două echipe: echipa piticilor și echipa greierașilor prin 

distribuirea ecusoanelor cu pitici și greierași. Fiecare echipă primește materialele 
necesare pentru a răspunde la întrebările adresate de educatoare.

Copiii din fiecare echipă primesc câte un săculeț de o altă culoare.
Educatoarea adresează o întrebare pentru echipa piticilor și apoi pentru echi-

pa greierașilor. Va răspunde din fiecare echipă copilul care are culoarea indicată 
de educatoare pe săculeț.

Exemplu:
Pt. echipa piticilor – roșu:

 - Ridicați banda pe care aveți desenate 4 mingi – copiii execută
 - Ce formă au aceste obiecte? – formă rotundă 

Pt. echipa greierașilor – roșu:
 - Ridicați banda pe care aveți desenate 6 cuburi! 
 - Ce formă au aceste obiecte? – formă pătrată

Pt. echipa piticilor – verde:
 - Așezați benzile în ordine crescătoare! 

Pt. echipa greierașilor – verde:
 - Așezați benzile în ordine descrescătoare! 

Pt. echipa piticilor – galben:
 - Ridicați a opta bandă! 

Pt. echipa greierașilor – galben:
 - Ridicați a zecea bandă! 

Cer copiilor din cele două echipe să închidă ochii. Educatoare pune pe masă 
9 păpuși cu rochiile de culori diferite.
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Pt. echipa piticilor – albastru:
 - Câte păpuși sunt pe masă? 
 - A câtea păpușă are rochița de culoare mov? 

Pt. echipa greierașilor – albastru:
 - A câtea păpușă are rochița de culoare roz? 

Echipa piticilor adresează o întrebare asemănătoare echipei greierașilor și 
invers.

Se numără răspunsurile corecte oferite de fiecare echipă și se felicită cele 
două echipe.

Jocul „Sare numărul 1, 3, 5...” 
Pe covor sunt așezate 3 cercuri (roșu, galben, albastru), fiecare copil are câte 

un ecuson cu cifră.
Atunci când educatoarea spune „Sare numărul 3 în cercul roșu” copilul care 

are ecusonul cu numărul 3 sare în cercul roșu.
Apoi în cercul galben sare vecinul mai mic al numărului 3 și în cercul albas-

tru sare vecinul mai mare al numărului 3. 
Jocul se repetă de două ori schimbând numărul.
„Este o mare greșeală să presupui că un copil dobândește noțiunea de nu-

măr, precum și alte concepte matematice doar prin faptul că i le predai (...). dim-
potrivă, într-o foarte mare măsură, el le dobândește singur, în mod spontan și 
independent. Înainte de a înțelege conceptul de număr, copiii trebuie mai întâi 
să intuiască conservarea cantității”. (Piaget, J., 1953, p. 74).

BIBLIOGRAFIE
Dumitrana, M., (2002), Activitățile matematice în grădință, Ghid practic însoțit 

de 105 sugestii de activități, Editura Compania, București.
Neagu, M., Beraru, G., (2006), Activități matematice în grădiniță, Ed. AS’S, Iași.
Preda, V., (2000), Programa activităților instructiv-educative în grădinița de copii 

și regulamentul învățământului preșcolar, Editura Integral, București
Bocoș, M., Catalano, H., (2008), Pedagogia învățământului primar și preșcolar, 

Cercetări-acțiune, Vol. 1, Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca.
Magyar Gabor, (2006) Partitura Mișcării, Metodă complexă pentru dezvolta-

rea mișcării și a personalității copiilor între 3-7 ani, traducere Nagy Ildikó, 
Moldovan Erzsebet, Tg. Mureș.

REZUMAT 

Originalitatea lucrării constă în implementarea metodei „Partiturii mișcării” 
în însușirea numărului natural la grupa mare, prin conștientizarea transparen-
tă a preșcolarilor de varietatea instrumentelor intelectuale de care dispun și cu 
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ajutorul cărora pot opera, pentru o învățare eficientă, autonomă, independentă, 
activă, interactivă.

Jocurile folosite în cadrul activităților matematice: jocul „Greierele și furni-
ca”, „Ședință în pădure”, „Aleargă primii. ..aleargă ultimii!” au oferit posibilita-
tea însușirii eficiente a numărului natural, pentru ca preșcolarii să aibă, în finalul 
activității matematice o imagine clară a sistemului de cunoștințe, potențând astfel 
memorarea eficientă și dezvoltând operațiile gândirii.
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PROFESIONALIZAREA DIDACTICĂ – PRIN 
INTERMEDIUL PRACTICII PEDAGOGICE

Prof. înv. preșcolar Ioana Muntean, Grădinița cu 
Program Prelungit „Licurici” Tîrgu-Mureș, Jud. Mureș

Singurul lucru cu totul caracteristic care se poate spune despre ființele ome-
nești este ca ele învață. .”Învățatul este atât de profund înrădăcinat în om, încât 
a devenit aproape involuntar, (..) iar educația, invenția omului, il face pe cel ce 
învață să depășească simpla învățare „(Bruner, 1970) .

Învățarea cuprinde achiziționarea și practicarea de noi metodologii, noi pri-
ceperi, noi atitudini și noi valori pentru a trăi într-o lume în continuă schimbare.

Învățarea este procesul de pregătire pentru a face față unor situații noi, pro-
duse fie de conștient, fie cel mai adesea, ca urmare a impactului cu experiența 
unor situații de viață. Practic spune M. Malița (2000), „orice persoană din lume 
școlarizată sau nu, experimentează procesul învățării, dar nimeni nu învață încă 
la nivelul, cu intensitatea și cu viteza necesare pentru a face față complexităților 
lumii moderne”.

Din conținutul acestor enunțuri putem desprinde: fiecare actor uman sau or-
ganizație reprezintă o entitate relativ unică irepetabilă, învățarea producându-se 
în tot atâtea moduri câți subiecți/organizații sunt; cultura învățării este generatoa-
re de cunoaștere obiectivă, de cunoaștere socială, de cunoaștere ce încorporează 
produsele gândirii umane, ale experienței și creației colective; învățarea este un 
proces activ, un fenomen subiectiv-obiectiv, o activitate cu structură proprie, in-
dusă sau autoindusă progresiv conștiinței și conduitei umane.

Asemeni oricărei profesii, cea de cadru didactic presupune un cumul de cu-
noștințe, abilități și competențe specifice pe care trebuie să le dețină cei care aleg 
să urmeze această profesie. Toate acestea se acumulează prin parcurgerea atât a 
unor activități de pregătire teoretică dar și practică.

În ansamblul conținuturilor care contribuie la formarea viitoarelor cadre di-
dactice, activitatea de „practică pedagogică constituie dimensiunea centrală în 
care sunt antrenate toate celelalte conținuturi teoretice precum și toate disponi-
bilitățile psihice.

Practica pedagogică, disciplină de bază a acestei formări inițiale, se desfășoară 
prin îmbinarea a două dimensiuni, una care vizează partea de instruire și se ma-
terializează în practica observativă, și alta de exercițiu, de aplicabilitate practică 
care deține cea mai mare suprafață în economia de timp a practicii pedagogice 
și care îmbracă forma practicii operaționale. Sunt prevăzute de asemenea un nu-
măr de ore de studiu individual care se pot realiza și în afara instituției școlare.

Viitorul profesor care se formează în cadrul diferitelor instituții de învăță-
mânt, trebuie să fie preocupat, pe de o parte, de cunoașterea standardului național 
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al profesiei de cadru didactic pentru faptul că trebuie respectate nevoile interne 
de formare profesională în domeniu, iar pe de altă parte, trebuie să fie preocupat 
de abilitățile și competențele considerate a fi definitorii pentru un profesor bun în 
general, calități esențiale regăsite și în actualul model al profesorului european. 
O consecință firească a acestui fapt este necesitatea creșterii calității procesului 
educațional și, în legătură cu această aspirație, îmbunătățirea imaginii publice a 
profesiunii de cadru didactic.

Profesorul care se formează în cadrul acestor instituții de învățământ, trebuie 
să fie preocupat de calitățile esențiale ale actualului model al profesorului european. 
Astfel, este necesară creșterea calității procesului educațional și imaginii publice a 
profesiunii de cadru didactic. Relația competențe generale – activitatea de practică 
pedagogică – competențe specifice, are rolul de a-l ajuta pe studentul practicant să 
conștientizeze succesele realizate pe parcursul stagiului de practică pedagogică, sau 
dimpotrivă, dificultățile întâmpinate în diferite împrejurări. Astfel se recomandă 
atât viitorilor profesori, cât și cadrelor didactice existente în sistemul de învăță-
mânt, cunoașterea și respectarea codului deontologic al profesiunii de educator.

Problema-cheie a școlii contemporane este aceea a formării profesorilor, mo-
dernizarea învățământului începând cu modernizarea pregătirii și perfecționării 
cadrelor didactice.

În contextul evoluțiilor teoretice necesitatea de a forma și de a dezvolta com-
petențe prin procesul de învățământ, este astăzi acceptată ca imperioasă în majo-
ritatea sistemelor educaționale.

Practica pedagogică este una din activitățile obligatorii, făcând parte din 
trunchiul comun al disciplinelor care asigură pregătirea inițială pentru cariera di-
dactică. Practica pedagogică este o activitatea organizată de către cadre didactice 
universitare și profesori-mentori care isi propun ca obiective generale învățarea și 
exersarea profesiunii didactice. Obiectivele intermediare și specifice, tipurile de 
activități și formele de organizare a acestora se subordonează obiectivului general.

Așa cum spuneam practica pedagogică este parte integrantă a procesului de 
învățământ și are următoarele obiective intermediare:

 - cunoașterea documentelor școlare care fundamentează organizarea și con-
ducerea procesului didactic;

 - efectuarea și exersarea unor acțiuni specifice procesului de învățământ pe baza 
pregătirii teoretice de psihologia educației, pedagogie, didactică a specialității;

 - formarea capacității de cunoaștere a elevilor (individual și în grupul școlar), 
în vederea tratării diferențiate a acestora;

 - cultivarea abilităților și a capacităților de autoevaluare și de integrare a 
rezultatelor autoevaluării în proiecția personală a dezvoltării profesionale;

 - implicarea în realizarea unor activități complementare lecțiilor desfășurate 
în școală și în afara școlii.
Aș accentua puțin aici câteva aspecte legate de învățământul preșcolar 

care se dovedește a fi esențial pentru etapele ulterioare ale învățării, în special în 
ceea ce privește rezultatele și socializarea. Acesta ajută la prevenirea abandonului 
școlar, la îmbunătățirea echității rezultatelor și la creșterea nivelului general de 
competențe, dar și la reducerea costurilor în alte domenii (șomaj, infracționalitate 
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etc. ). Din păcate se observă în ultima vreme că în momentul în care cadrele di-
dactice care intră în sistem nu sunt întotdeauna atât de bine pregătite să facă față 
unor situații. Practici pedagogice ar trebui să i se acorde o mai mare importanță 
și trebuie studiată în profunzime.

Astfel de programe trebuie să fie adaptate perioadei preșcolare, ținând sea-
ma de natura învățământului oferit (învățare, competențe individuale și sociale) 
și de aspectele pedagogice, îmbunătățirea ofertei de educatori. Încă din școala 
prin intermediul practicii pedagogice viitorii dascăli trebuie puși fata în fata cu 
astfel de situații.

Statele membre ale UE trebuie să dispună de sisteme educaționale și de formare 
de înaltă calitate pentru a face față provocărilor competitivității și coeziunii sociale.

Politicile educaționale și de formare ale statelor membre trebuie să integreze 
în mai mare măsură principiile eficienței și echității atunci când acestea întreprind 
reforme ale sistemelor lor educaționale și de formare. Experiențele anumitor state 
membre și a unor activități de cercetare demonstrează efectele benefice pe care 
politicile educaționale și de formare le pot avea în materie de echitate și eficiență.

Totuși, numeroase sisteme educaționale și de formare reproduc și chiar ac-
centuează inegalitățile existente, persoanele cel mai vulnerabile fiind cele care 
au cele mai joase calificări (32% în 2004). Parcursul acestora demonstrează că nu 
dispun de aceleași oportunități de educație și formare ca persoanele care urmează 
programe complete de studii, inclusiv studii superioare.

Educația nu reprezintă însă un obiectiv exclusiv al pedagogiei, ea intrând în 
sfera de reflecție și a altor științe, unele dintre ele fiind de acum constituite, altele 
aflându-se într-un proces de constituire. Fiecare din aceste științe abordează fe-
nomenul educațional dintr-un unghi propriu relevându-i anumite trăsături și cir-
cumscriindu-i locul în ansamblul celorlalte fenomene sociale. Ca atare, se impune 
relevarea unghiului de vedere din care pedagogia studiază educația. Complexitatea 
unui asemenea demers rezidă în multiplicitatea conexiunilor pe care educația le 
are cu celelalte fenomene sociale ce au funcție educativă sau cu fenomenele psi-
hice ce pot explica aceste funcții.

BIBLIOGRAFIE
Ioan Neacșu, 2005, Pregătirea psihopedagogică, Editura Polirom, Iasi pag. 32
Mirela Elena Lascoiu, 2009, Practica pedagogică, modalitate de formare a com-

petențelor practice specifice carierei didactice; Editura Științele Educației, 
Timișoara. Pag 57 

REZUMAT:

Lucrarea de față arată importanța practicii pedagogice, locul de unde începe 
profesionalizarea didactică.
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Practica pedagogică, oferă celor care se pregătesc pentru o carieră didactică, 
posibilitatea de a intra la clasă, de a observa, de a susține lecții, activități, posibili-
tatea de a intra în legătura directă cu copiii pe care mai târziu vor trebui să-i învețe, 
să-i educe să intre în contact direct cu tot ceea ce cuprinde mediul educațional.

Practica pedagogică este esențială în pregătirea profesiunii de dascăl și pentru 
creșterea standardului procesului instructiv-educativ și a imaginii de dascăl care 
în ultimii ani a coborât destul de mult.
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EDUCAȚIA PATRIOTICĂ REALIZATĂ PRIN 
INTERMEDIUL PROIECTULUI EDUCAȚIONAL 

JUDEȚEAN „MÂNDRU SUNT CĂ SUNT ROMÂN”

prof. înv. preșcolar Victoria Cozma, Grădinița 
P.P. „Arlecchino” Tîrgu-Mureș, jud. Mureș

Cu toate că unii dintre colegii noștri, consideră că educația patriotică este 
desuetă, eu cred că ea este foarte importantă pentru formarea unei personalități 
complete și complexe.

Patriotismul este un sentiment stabil de dragoste și atașament față de patrie 
și popor, patria reprezentând locul geografic și mediul social, politic și cultural în 
care trăiește un popor. Elena Macavei spunea: „Patriotismul este o valoare etică, 
un ideal. Conștiința și conduita patriotică au ca temei reprezentările, noțiunile, 
ideile despre patrie, sentimentele, convingerile și atitudinile de dragoste și devo-
tament despre patrie și popor. Patriotismul se exprimă prin stări și fapte de con-
știință, în acte de conduită ce dovedesc dragostea și devotamentul față de patrie 
(locul natal, locul părinților, al strămoșilor), față de obiceiuri și tradiții, limbă, 
istorie, performanțele științifice, tehnice, artistice, sportive.” Conduita patriotică 
este relevantă în fapte, în munca depusă pentru binele poporului, în îndeplinirea 
obligațiilor cetățenești, a datoriilor față de țară, în apărarea la nevoie a țării. Cicero 
spunea „Cine-și apără țara, chiar când îl așteaptă ura, moartea, pedeapsa, acela 
trebuie socotit că-i într-adevăr om.” A fi patriot înseamnă a fi om.

Educația patriotică trebuie începută de la vârsta cea mai fragedă, din perioada 
preșcolară. În acest scop, am inițiat în acest an școlar, un proiect educațional județean 
prin care îndeplinim unele obiective ale educației patriotice, eu fiind inițiatoarea și 
coordonatoarea acestui proiect. Proiectul educațional se intitulează „Mândru sunt 
că sunt român” și voi prezenta în continuare principalele momente ale proiectului.

A. INFORMAȚII DESPRE PROIECT

B. 1. Titlul proiectului: „MÂNDRU SUNT CĂ SUNT ROMÂN”
B.2 Domeniul în care se încadrează proiectul:
Domeniul folcloric (tradiții și obiceiuri românești)
B3: Ediția nr. 1
B4: Număr participanți: 50 copii de la următoarele grădinițe:

 - Grădinița cu P. P. „Arlecchino” Tîrgu-Mureș
 - Grădinița cu P.N. Band, județul Mureș
 - Grădinița cu P. P. „Paradisul copilăriei” Tîrgu-Mureș
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 - Grădinița cu P.N. Ungheni, județul Mureș
 - Grădinița cu P. P. „Lumea copiilor” Tîrgu-Mureș

B. REZUMATUL PROIECTULUI 

Număr de preșcolari și număr de cadre didactice implicate: 50 copii și 10 
cadre de la grădinițele partenere

Beneficiari direcți și indirecți: preșcolari, părinți, membri ai comunității locale
Activități propuse, în ordinea în care se vor desfășura:

1. Formarea echipei manageriale a proiectului, stabilirea sarcinilor și responsa-
bilităților – septembrie 2013

2. Transmiterea calendarului de activități și a regulamentelor de desfășurare a 
activităților prin poșta electronică sau personal-1-7 octombrie 2013

3. Derularea activităților noiembrie 2013-aprilie 2014, după cum urmează:
• „Costumul popular românesc-moștenire din strămoși”-vizită și prezentare 

PPT de către Muzeul de Etnografie și Artă Populară-noiembrie 2013
• „Noi umblăm să colindăm”-festival de tradiții și obiceiuri de iarnă – decem-

brie 2013
• „Pe Mureș și pe câmpie”-prezentarea unui spectacol de către Ansamblul Ar-

tistic „Mureșul”-martie 2014
• „Oul de Paști – tradiție și contemporaneitate”-prelegere și încondeiere de 

ouă-aprilie 2014
4. Evaluarea proiectului

Descrierea activității finale desfășurate și prezentarea unor aspecte din tim-
pul derulării activităților-discuții 
5. Parteneri organizare (alții decât unitățile de învățământ participante).

 - Ansamblul Artistic „Mureșul” Tîrgu – Mureș
 - Muzeul de Etnografie și Artă Populară
 - Ziarul „Zi de Zi”, TTM, Antena 1, „Cuvântul Liber”

PREZENTAREA PROIECTULUI

Motto:
„Într-o țară așa de frumoasă, c-un trecut așa de glorios, în mijlocul unui 
popor atât de deștept, cum să nu fie o adevărată religie iubirea de patrie 
și cum să nu-ți ridici fruntea, cu falnicii strămoși de odinioară, mândru 
că poți spune: Sunt român!”

Alexandru Vlahuță, „România pitorească”
C. 1. Argument justificare, context
Am conceput proiectul „Mândru sunt că sunt român” ca un ansamblu de acti-

vități ce vin în sprijinul preșcolarilor care încă nu au intrat în contact sau suntpuțin 
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inițiați cu astfel de activități, majoritatea locuind în zona urbană, unde se păstrează 
și se promovează mai puțin folclorul românesc, tradițiile și obiceiurile străbune.

Pe parcursul activităților propuse, copiii vor afla numeroase informații utile, 
îmbogățindu-și bagajul de cunoștințe, își vor forma noi deprinderi și abilități și 
nu în ultimul rând, își vor forma noi prieteni.

Calendarul activităților este stabilit de comun acord cu partenerii implicați 
dar rămâne deschis, flexibil unor sugestii pertinente și viabile din partea copiilor 
participanti, a profesoarelor sau a partenerilor.

Proiectul se desfășoară în perioada octombrie 2013 – mai 2017, având o fază 
pregătitoare, de dezbatere a proiectului, de stabilire a activităților și de încheiere 
a protocoalelor de colaborare, în luna septembrie a fiecărui an.

Calendarul activităților, fișa de inscriere și regulamentul se trimit fiecărei 
unități participante prin poșta electronică până în data de 15 octombrie a fiecă-
rui an în curs.

Este un proiect ce se dorește a se desfășura și în alte ediții viitoare.
Proiectul conține activități de informare, schimburi de experiențe, vizite, activi-

tăți artistice și practic-aplicative, fiind urmate de activitatea de evaluare a proiectului.
Echipa de proiect va întocmi un raport privind activitățile desfășurate de 

cadrele didactice implicate în proiect, raport însoțit de imagini document, de la 
fiecare activitate în parte, fie fotografiate, fie filmate.

Specialiștii pe care i-am cooptat în acest proiect ca și parteneri vor fi factori 
importanți în activități, fiind sursă de documentare și informare și apreciere a 
rezultatelor proiectului.

Proiectul educațional urmărește atingerea unor obiective de natură formală, 
informală și socio-comportamentală a copiilor într-un cadru bine organizat, di-
ferit față de sala de grupă.

Activitatea extrașcolară dă posibilitate copiilor să evadeze din matca microgrupu-
lui social din care fac parte în grădiniță, oferind ocazia socializării cu alți preșcolari, 
din diferite unități de învățământ în cadrul unor activități de dobândire de cunoștințe, 
abilități, aptitudini, fapt ce duce indiscutabil la dezvoltarea personalității acestora.

C. 2. Scopul proiectului
Educarea unei atitudini pozitive față de folclorul românesc, cultivarea senti-

mentelor de dragoste pentru tradiții și obiceiuri.
C. 3. Obiectivele specifice ale proiectului

• Dezvoltarea capacității de cunoaștere a folclorului românesc și stimularea curi-
ozității copiilor în ceea ce privește obiceiurile și tradițiile românești.

• Dezvoltarea unor deprinderi în vederea realizării unor jocuri populare
• Stimularea sentimentelor de dragoste pentru tot ceea ce reprezintă poporul ro-

mân: costume naționale, jocuri populare, obiceiuri și tradiții românești.
• Familiarizarea copiilor cu folclorul românesc în vederea păstrării și transmiterii 

lui din generație în generație.
C. 4. Grupul țintă căruia i se adresează proiectul
Proiectul se adresează copiilor din gădinițele partenere înscrise în proiect, 

părinților acestora și cadrelor didactice colaboratoare, precum și instituțiilor 
partenere.
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C. 5. Durata proiectului: octombrie 2013 – mai 2017
Aș vrea să subliniez faptul că toate activitățile extracurriculare s-au desfă-

șurat cu acordul și implicarea părinților care și-au oferit ajutorul ori de câte ori a 
fost nevoie pentru buna desfășurare a activităților.

Până în prezent am desfășurat trei din cele patru activități propuse, împreună 
cu preșcolarii. Prima activitate a fost realizată la Muzeul de Etnografie și Artă 
Populară Tîrgu-Mureș și îi era dedicată costumului popular românesc și s-a in-
titulat „Costumul popular – moștenire din strămoși”. Dar, pentru că ne aflam la 
sfârșitul lunii noiembrie, în preajma Zilei Naționale a României, s-au aprofundat 
toate simbolurile țării și anume: drapel, imn, stemă, limba românească și s-a săr-
bătorit și Ziua Națională.

Despre costumul popular copiii au vizionat un film în care le-au fost prezen-
tate diferite tipuri de costume populare, purtate în trecut și în prezent pe aceste 
meleaguri. Copiii au vizitat apoi expoziția muzeului, „Tâgurile de altădată din 
zona Transilvaniei”, prilej cu care copiii au fost informați despre modul în care se 
desfășura în trecut comerțul în zonă. S-a cântat și s-a dansat Hora Unirii precum 
și alte cântece patriotice.

Cea de-a doua activitate a fost desfășurată în localitatea Band, județul Mureș. 
Ea era dedicată obiceiurilor și tradițiilor sărbătorilor de iarnă și s-a intitulat „Noi 
umblăm să colindăm”. Ne-am gândit să o desfășurăm în zonă rurală deoarece așa 
cum spunea și Lucian Blaga „Veșnicia s-a născut la sat” și acolo se păstrează cel 
mai bine obiceiurile și tradițiile.

Patru din cele cinci grădinițe implicate în proiect au pregătit colinde frumoase, 
tradiționale, mersul cu „Turca” sau „Capra”, „Plugușorul” sau „Sorcova”, obiceiuri 
care se desfășoară doar în această perioadă a anului și sunt specifice zonei noastre 
folclorice. Nu a fost un concurs, a fost un festival, un regal al obiceiurilor și tra-
dițiilor de iarnă de unde copiii au plecat mai bogați din punct de vedere spiritual.

Cea de-a treia activitate desfășurată cu preșcolarii a fost vizionarea unui 
spectacol de muzică și dansuri populare susținut de către soliști și dansatori ai 
Ansamblului Artististic „Mureșul” și s-a desfășurat sub genericul „Pe Mureș și 
pe câmpie”. Obiectivele acestei activități au fost familiarizarea preșcolarilor cu 
muzica și dansul popular autentic, stimularea unor sentimente de dragoste pentru 
poporul român și de apartenență la popor. A fost un spectacol susținut de către 
profesioniști, cu cântece și jocuri populare autentice, cu prezentarea costumelor 
populare îmbrăcate de către soliste. Spectacolul a plăcut foarte mult copiilor, ei 
înșiși au cântat, au dansat și s-au simțit bine. Eu consider că prin frecventarea unor 
astfel de spectacole, îi familiarizăm cu valorile tradiționale românești.

Ultima activitate desfășurată cu copiii în acest an școlar din acest program 
educațional se va desfășura în perioada sărbătorilor pascale sub genericul „Oul 
de Paști – tradiție și contemporaneitate”. Activitatea va fi desfășurată la Muzeul 
de Etnografie și Artă Populară Tîrgu-Mureș, unde preșcolarii vor avea prilejul să 
descopere prin intermediul unei prezentări Power Point lucruri interesante des-
pre sărbătoarea Paștelui, despre obiceiurile de Paști din zonă, vor vedea cum se 
înfrumusețează ouăle de Paști cu mărgele și vor vopsi ouă în mod tradițional, cu 
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colorant natural (foi de ceapă), cu motive florale – flori și frunze în ciorap. De 
asemenea se va vizita și expoziția la care muzeografii încă lucrează.

Impactul proiectului asupra grupului țintă a fost unul vizibil și s-a concre-
tizat în:
• Creșterea interesului copiilor pentru tradiții pentru evenimentele religioase spe-

cifice zonei în care trăiesc.
• Dezvoltarea sentimentelor de respect și de apreciere a valorilor tradiționale.
• Formarea unor trăsături pozitive de voință și caracter la copii, în concordanță 

cu valorile tradiționale.
• Creșterea implicării părinților și a comunității locale în activitățile grădiniței.
• Implicarea altor unități de învățământ, a familiilor copiilor, a comunității și a 

altor factori în vederea susținerii financiare a proiectului.
Cu toate că educația patriotică pe care ne-am propus să o realizăm este mai 

inaccesibilă copiilor și mai greu de îndeplinit, consider că prin modul de abor-
dare și organizare a activităților am reușit să ne îndeplinim obiectivele propuse.

BIBLIOGRAFIE: 
Macavei Elena, 2001, Pedagogie. Teoria educației, Editura Aramis, București, 

pag. 265-266
Revista Învățământul Preșcolar, nr. 1-2/2008, Institutul de Științe ale Educației, 

pag. 261.

REZUMAT

Lucrarea pe care am pregătit-o se intitulează „Realizarea educației patriotice 
prin intermediul proiectului educațional județean Mândru sunt ca sunt român”. 
Introducerea lucrării este realizată printr-o parte teoretică despre educația patri-
otică a preșcolarilor. În continuare prezint proiectul educațional întocmit pentru 
buna desfășurare a activităților propuse. În partea a treia a lucrării prezint acti-
vitățile desfășurate până în prezent. Activitățile desfășurate au avut genericele:

„Costumul popular – moștenire din strămoși.”
„Noi umblăm să colindăm.”
„Pe Mureș și pe câmpie.”
Ultima activitate se numește „Oul de Paști – Tradiție și contemporaneitate” 

și se va desfășura în preajma sărbătorilor pascale. În încheiere prezint impactul 
proiectului asupra grupului țintă.
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LOCUL ȘI ROLUL ACTIVITĂȚILOR 
EXTRACURRICULARE ÎN OPTIMIZAREA 

ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE ÎN GRĂDINIȚĂ

Prof. Maria Camelia Pușcașu, Grădinița cu 
Program Prelungit nr. 6 Tg. Mureș, jud. Mureș

Activitățile extracuriculare bine pregătite, sunt atractive pentru orice vâr-
stă, stârnindu-le interesul, producându-le bucurie, ușurându-le acumularea de 
cunoștințe, chiar dacă presupun un efort suplimentar. În cadrul acestor activității 
sunt atrași și copiii timizi, dar și cei impulsivi, încercând astfel să se tempereze 
în preajma colegilor lor – „copilul care este lăudat învață la rându-i să aprecieze”.

Activitățile extracurriculare, prin structură, conținut specific, contribuie la 
îmbogățirea și completarea procesului de învățare, la dezvoltarea înclinațiilor și 
aptitudinilor copiilor, la integrarea copilului în viața social, la valorificarea rațio-
nală și plăcută a timpului lor liber și transformarea lui într-o sursă educațională. 
Potențialul larg al activităților extracurriculare, cu o deosebită influență formati-
vă, este generator de căutări și soluții variate.

Scopul activităților extracurriculare:
• dezvoltarea de aptitudini speciale și a atitudinilor caracteriale
• antrenarea copiilor în activități cât mai variate și bogate în conținut
• cultivarea interesului pentru activitățile socio-culturale
• facilitarea integrării în mediul școlar și a reușitei școlare.

Ca parte integrantă a procesului instructiv-educativ, activitățile extracurricu-
lare respectă reperele unei activități didactice (adaptare după Bocoș, M): 

Comunicarea: asigurarea climatului educațional, individualizarea comuni-
cării și modalități de comunicare;

Relația profesor-elev: bazată pe valori, conduită, considerarea copilului ca 
partener educațional;

Managementul activității:
-Proiectarea: stabilirea realistă a obiectivelor, actualizarea conținutului de 

învățare în funcție de cunoștințele copiilor, adaptarea conținutului la particulari-
tățile cognitive, selectarea tehnicilor de lucru, diversitatea și atractivitatea activi-
tăților, utilizarea adecvată a tehnicilor auxiliare;

-Implementarea: parcurgerea etapelor de învățare-proiectare, adaptare la con-
texte, gestionarea corectă a metodelor și tehnicilor de lucru, gestionarea eficientă 
a timpului, claritatea explicațiilor și cerințelor, transformarea copiilor din consu-
matori de informație în producători de informație;

-Evaluarea: proiectarea activităților de evaluare corespunzătoare, selectarea 
eficientă a metodelor de evaluare în vederea obținerii unui feed-back rapid asupra 
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atingerii obiectivelor, diversificarea metodelor și tehnicilor de evaluare, prezența 
elementelor de noutate și inovație în produsele copiilor;

Educația extracurrriculară își are rolul și locul bine stabilit în formarea per-
sonalității preșcolarilor. În grădinița contemporană eficiența educației depinde de 
gradul în care se pregătește copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine și 
de măsura în care reușește să pună bazele formării personalității copiilor. În acest 
cadru, învățământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, 
fizic și socioafectiv, pentru o cât mai ușoară integrare socială.

Complexitatea finalităților educaționale impune îmbinarea activităților curri-
culare cu cele extracurriculare, iar parteneriatul educațional, ca set de intervenție 
complementară, apare ca o necesitate.

Recunoscând importanța și contribuția activităților extracurriculare la legă-
tura cunoștințelor teoretice cu cele practice, asigurând dezvoltarea capacităților, 
aptitudinilor copiilor la nivelul potențialului lor maxim, rolul acestora în procesul 
didactic este în creștere. Finalitățile educaționale complexe impun necesitatea îm-
binării educației curriculare, realizată prin procesul de învățământ, cu cea extra-
curriculară, ca și completare, transfer și aplicabilitate a cunoștințelor, abilităților, 
competențelor dobândite în sistemul de învățământ și trecerea accentului de pe 
informativ pe formativ.

Astfel, abordarea educațională complementară formal/non-formal asigură 
plus valoarea sistemului educațional: „Îmi imaginez un sistem educațional ce 
recunoaște că învățarea este firească, că a-ți place să înveți este normal și că în-
vățarea autentică înseamnă învățare pasională, un curriculum școlar ce apreciază 
întrebările mai mult decât răspunsurile, creativitatea mai mult decât reproducerea 
informațiilor, individualitatea mai mult decât conformismul și excelența mai mult 
decât realizările standard.” Tom Peters

Caracteristici ale activităților extracurrilculare:
• Realizează o educație complementară școlii, știută ca sistem de învâțământ for-

mal de transmitere de cunoștințe; ajută ca școlile să „asigure experiențe care să 
susțină dezvoltarea în ansamblu a elevilor” (Holland, Andre, 1987); 

• Se bazează pe parteneriatul școală-familie-comunitate; dezvoltarea copiilor de-
pinde de relațiile ce se stabilesc între școală, familie și comunitate iar activitățile 
extracurriculare reprezintă un element fundamental în această rețea: „sunt parte 
din instituții extrașcolare și comunități și sunt influențate de familii și colegi.” 
(Feldman, Matjasko 2005); 

• Oferă posibilitatea dezvoltării și valorificării potențialului individual: copiii își 
formează identitatea prin dezvoltarea de abilități, își valorifică talentul, aptitu-
dinile, învață să comunice, să își asume responsabilități;

• Nu sunt abordate din prisma unei singure discipline de studiu ci presupun o 
abordare pluri și interdisciplinară;

• Au un caracter facultativ, opțional în funcție de interesele, aptitudinile copiilor;
• Au un pronunțat caracter prosocial. Prin ele se dezvoltă abilitățile și compe-

tențele sociale, abilitatea de comunicare, de interacțiune, de a se descurca pe 
cont propriu, de a ști cum să se comporte în diverse situații, de a se adapta ușor 
unor situații noi;



194 Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

• Promovează cooperarea, munca în echipă dar și individualizarea învățării (Stan-
ciu, M., 1999); 

• Evaluarea este facultativă, cu rol stimulativ (Cristea, S., 2003).
Activitățile extracurriculare organizate de grădinița au conținut cultural, ar-

tistic, spiritual, științific, tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activități de 
joc sau de participare la viața și activitatea comunității locale. La copilul de vârstă 
preșcolară este strâns legată de activitățile desfășurate în grădiniță și în afara ei 
sub forma jocului, a învățăturii și a muncii. Tocmai de aceea, o mare grijă trebuie 
acordată particularităților de vârstă și individuale ale copilului.

Activitățiile extracurriculare contribuie la gândirea și completarea procesu-
lui de învățare, la dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor preșcolarilor, la orga-
nizarea rațională și plăcută a timpului lor liber. Având un caracter atractiv, copiii 
participă într-o atmosferă de voie bună și optimism, cu însuflețire și dăruire, la 
astfel de activități.

Potențialul larg al activităților extracurriculare este generator de căutări și 
soluții variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginația, bucuria și 
în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi lași pe ei să te conducă spre acțiuni 
frumoase și valoroase.

Trăim într-o lume care se dezvoltă continuu și care este într-o permanentă 
schimbare, evoluând. Grădinița are menirea de a transmite valori culturale, isto-
rice și sociale la nivelul cerințelor educaționale. Datoria educatoarelor, care sunt 
deschizătoare de drumuri, este de a-i implica pe copii în diverse activități care să 
coincidă cu societatea de azi. Dintre aceste activități care-i motivează și le atrag 
interesul de a participa cu plăcere sunt activitățile extracurriculare și extrașcolare.

Grădinița trebuie să ofere diverse astfel de activității pentru ai atrage pe copii. 
Dintre aceste activității putem exemplifica:
• organizarea unor jocuri potrivite fiecărui nivel de vârstă;
• vizionarea unor spectacole de teatru;
• serbări;
• vizite și plimbări;
• concursuri;
• excursii;
• activități desfășurate cu scopul ajutării unor persoane aflate la nevoie, în folosul 

comunității locale și a protejării mediului înconjurător;
• proiecte educaționale inițiate în parteneriat cu anumite instituții: alte grădinițe, 

școala, primăria, cabinete medicale, poliția.
În cadrul activităților didactice și extracuriculare, alături de îndrumătorii lor, 

aceștia dovedesc creativitate, imaginație, atitudine, talent, afirmându-și în mod 
original personalitatea. Serbările, scenetele tematice, prin specificul lor oferă po-
sibilitatea educatorilor să-i ajute să se implice, să-și cunoască foarte bine colegii 
de grupă, să colaboreze și să se afirme în fața colectivului prin mijloace proprii.

Grija noastă de educator trebuie să fie ca obiectivele instructiv educative 
pe care le propunem să fie urmărite, să primeze și să fie prezentate într-un mod 
echilibrat având grijă să existe și momente recreative pentru a obține niște rezul-
tate extraordinare.
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Fiind axate în principal pe viață în aer liber, în cadrul acțiunilor turistice, 
preșcolarii își pot forma sentimentul de respect și dragoste față natură, față de 
om și realizările sale. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda 
cu mai multă creativitate și sensibilitate imaginea realitații, în cadrul activităților 
de desen și modelaj, iar materialele pe care le culeg, sunt folosite în activitățile 
practice, în jocurile de creație.

Vizionările și spectacolele constituie o altă formă de activitate extracurri-
culară în grădinițe, prin care copilul face cunoștință cu lumea minunată a artei.

Deși această formă de activitate il pune pe copil în majoritatea cazurilor în 
rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul ca ea constituie o sursă 
inepuizabilă de impresii puternice, precum și în faptul că apelează, permanent, 
la afectivitatea copilului.

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum și a emisiuni-
lor tv, poate constitui de asemenea o sursă de informații, dar în același timp un 
punct de plecare în organizarea unor acțiuni interesante. De exemplu: vizionarea 
emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, urmată de dis-
cuții pregătiteîin prealabil, pe lângă faptul că realizează completarea unor aspecte 
educative, stimulează și orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzica, 
sport, poezie, pictură, etc.

Activitățile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte activități des-
fășurate în grădiniță pe nivele de vârstă, contribuie, prin trăirile afective, emoții 
puternice, la formarea, în sufletul copiilor, a unor sentimente morale, care se vor 
transforma în convingeri ferme pe parcursul procesului instructiv-educativ.

In concluzie putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă 
educațională valoroasă și eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde 
atenție, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în modul de reali-
zare al activității, cât și în relațiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă 
care să permită stimularea creativă a elevilor.

Cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităților extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult 
modul de gândire, să evite critica, în astfel de activități, să încurajeze elevii și să 
realizeze un feed-back pozitiv.
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CONTRIBUȚIA ACTIVITĂȚILOR EXRAȘCOLARE 
LA PREGĂTIREA PENTRU VIAȚĂ A COPIILOR

Prof. Laura Gabor, Grădinița Lumea 
copiilor, Tîrgu-Mureș

Printre zăcămintele sentimentelor noastre, cel mai frumos fenomen cu care 
te întâlnești la fiecare pas prin lumea celor mici este lumina din privirea lor, lu-
mina din ochii copiilor. Vise, speranțe, întrebări, bucuria așteptării răspunsurilor. 
Efortul de a-ți face pe plac, ție, ca și dascăl, împletit cu efortul de a-i face pe plac, 
lui, copilului, nevoilor și așteptărilor lui. Arta în profesia noastră constă în dirija-
rea comportamentelor copiilor înspre cunoaștere și atitudine pozitivă, dar acestei 
îndrumări îi putem da curs doar dacă intrăm în lumea lor, în lumea copiilor. I se 
mai spune și „lumea celor mici”. Poate. Uneori însă această lume e atât de mare 
încât poate să cuprindă în ea întreg Universul.

Dacă am efectua o introspecție în viața unei grădinițe, lesne ne-am da sea-
ma de faptul că un copil poate fi în fiecare moment în locuri extrem de diferite: 
pe un șantier de construcții, într-un cabinet medical, într-o bucătărie sau în labo-
rator. De asemenea, trăirile lui, emoțiile lui sunt atât de schimbătoare încât, el, 
copilul, poate fi în momente foarte apropiate și vesel și trist, și liniștit și furios, 
și satisfăcut și înșelat. Eliminând zi de zi și clipă de clipă emoțiile disconfortante 
ajungem să ne convingem că poate fi în orice clipă și vesel și liniștit și satisfăcut.

Activitățile extrașcolare incumbă prin specificul lor timpuri, oameni, spații, 
trăiri, atitudini, comportamente, acțiuni, unelte reale, artefacte. O lume. Lumea 
oamenilor mari. Prin activitățile extrașcolare se exersează VIAȚA ulterioară de-
pășirii pragului lor de formare. Dacă activitățile își impun profesionalism, trans-
mit atâta emoție încât orice se amprentează în memoria copiilor și vor fi folosite, 
cu siguranță, la momentul oportun: undeva, cândva. .. 

Școlarizarea este educația formală ce cuprinde experiențe care sunt deliberat 
planificate și utilizate pentru a-i ajuta pe tineri să învețe ceea ce adulții consideră 
important pentru ei (după Cucoș, C., 2002, pag. 35). Educația neformală/nonfor-
mală cuprinde totalitatea influențelor educative ce se derulează în afara clasei 
sau prin intermediul unor activități opționale sau facultative: cercuri, concursuri, 
olimpiade și pot fi organizate fie de școală, fie de părinți sau organizații de copii 
și tineret, fie prin intermediul radioului, televiziunii sau a presei. Această cate-
gorie educațională este compusă din activitățile parașcolare, care se desfășoară 
în mediul socio-profesional: unități economice, științifice, activități de perfecți-
onare, vizitări de expoziții și din activitățile perișcolare, care reunesc activitățile 
desfășurate în mediul socio-cultural: muzee, biblioteci, cluburi, cercuri științifice, 
navigarea pe Internet etc. (Ionescu, M., 2005, pag. 50).
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Ce se învață în activitățile extrașcolare? Multe. Aproapre tot din ceea ce în-
seamnă viață: cine și cum organizează/planifică o activitate?, când, cum și de ce 
se întâmplă?, cum a fost, este și va fi aici pe pământ?, cine sunt/suntem?, ce și cum 
vreau să fiu?, cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim? – iată, de fapt, temele anuale 
de studiu prevăzute în Curriculum. Instituțiile în care se desfășoară educația ne-
formală nu au destinație educațională explicită și deci, nici finalități educaționale 
explicite, afirma M. Ionescu în cartea sa, „Instrucție și educație”. De aceea, prin 
orice tip de activitate ce se derulează în afara clasei copiii preșcolari dobândesc 
cunoștințe, își dezvoltă atitudini specifice situațiilor apărute ad hoc, își modelează 
comportamente ș. a. m. d. Exemplele de mijlocire a inserției sociale pozitive ulte-
rioare a copilului sunt extrem de numeroase. Prin urmare, condensăm doar o mică 
parte a competențelor ce și le dezvoltă copiii prin acest tip de activități, demonstrând 
astfel modalitățile de contribuție a acestora la pregătirea pentru viață a copiilor.

Instituții Competențe/cunoștințe/comportamente dobândite
Pompieri - recunosc mașinile de pompieri;

- exprimă admirație pentru eroii zilelor noastre;
- respectă reguli de siguranță a locuinței; 

Brutărie - cunosc halatul și boneta de bucătar;
- acceptă reguli de curățenie la locul de muncă: igiena mâinilor, 
igiena spațiului;
- exersează deprinderi gospodărești: frământare de aluat, 
mixare de fructe;
- aspecte legate de mentenanță; 

Magazin - respectă reguli de comportare civilizată: salutul, formulele de 
politețe, liniștea în magazin, vorbitul în șoaptă, neschimbarea 
locului produselor expuse pe rafturi, interzicerea achiziționării 
articolelor fără să fie plătite, număratul banilor, așteptarea 
la rând la casierie, prezentarea produselor similare în alte 
magazine; 

Bibliotecă - realizarea unui abonament, identificarea rafturilor după 
conținutul cărților, păstrarea liniștii în sala de lectură și în toată 
biblioteca, răsfoirea temperată a cărților, recunoașterea unor 
scriitori/poeți români sau contemporani; 

Muzeu - cunoașterea specificului spiritualității românești: costumul 
popular, acuratețea limbii române, basme și proverbe românești, 
zonele etnofolclorice, obiectele și uneltele vechi, cântece și 
jocuri populare românești, alimentele țăranilor noștri români, 
îmbrăcăminea; 

Teatru - achiziționarea unui bilet, respectarea locului, intrarea în mod 
civilizat în sala de spectacol, păstrarea liniștii, urmărirea în 
liniște a spectacolului, adaptarea la context: aplauze, respectul 
față de actori, închiderea telefonului, bucuria și emoția 
transmisă prin actori; 
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Excursie/drumeție
 - stabilirea scopului;
 - alcătuirea grupului;
 - stabilirea regulamentului de excursie,
 - asigurarea transportului;
 - stabilirea obiectivelor și a traseului;
 - selectarea îmbrăcăminții de vreme bună sau ploaie;
 - pregătirea bucatelor pentru drum;
 - pregătirea aparatului de fotografiat și a banilor de buzunar acasă;
 - cheltuieli moderate;
 - respectarea normelor de transport în comun: locul pe scaun, veselia de grup 

(cântece din folclorul copiilor, Cine-i născut în ianuarie etc. ), glume permi-
se, acordarea primului ajutor în caz de boală: anunțarea asistentului medical, 
informarea cadrului didactic coordonator al excursiei, respectarea normelor 
montane/litorale, acceptarea celuilalt ca și partener în excursie, gestionarea 
eficientă a timpului, răspuns adecvat la unele provocări (acceptare, îngădu-
ință, toleranță); 

 - organizarea plăcută a timpului petrecut;
 - exerciții de simulare în caz de incendiu, cutremur, inundație.

Sărbătorirea zilei de naștere a unui coleg
 - păstrarea secretului;
 - rezervarea spațiului;
 - achiziționarea de daruri;
 - învățarea cântecului Mulți ani trăiască!; 
 - găsirea unor soluții pentru asigurarea prăjiturii festive, a sucurilor, a paharelor 

și a altor obiecte festive: coifuri, sunători, confetti, farfurii colorate;
 - asigurarea muzicii.

Exemplele pot continua aproape în mod nelimitat, deoarece această lume mică 
a copiilor e uneori atât de mare încât poate să cuprindă în ea întreg Universul.

BIBLIOGRAFIE: 
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IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚILOR DE 
TIP NONFORMAL ÎN GRĂDINIȚĂ

Educatoare Rodica – Nina Secelean, Școala 
Gimnazială „Ady Endre” / Grădinița cu Program 

Normal Nr. 6 Sf. Gheorghe, Covasna

Motto:
„Educația e ceea ce rămâne după ce un individ uită ce a învățat la școală.”

Albert Einstein

Educația e recunoscută ca fiind un pilon fundamental al dezvoltării sociale, 
educationale, culturale și economice a fiecărui individ.

Educația nonformală a fost definită de către J. Kleis drept „orice activitate 
educațională, intenționată și sistematică, desfășurată de obicei în afara școlii tra-
diționale, al cărei conținut este adaptat nevoilor individului și situațiilor speciale, 
în scopul maximalizării învățarii și cunoașterii și al minimalizării problemelor cu 
care se confruntă acesta în sistemul formal (stresul notării în catalog, disciplină 
impusă, efectuarea temelor)”.

Din punct de vedere etimologic, termenul de educație nonformală își are ori-
ginea în latinescul „nonformalis”, preluat cu sensul „în afara unor forme special/
oficial organizate pentru un anume gen de activitate”. Nonformal nu e sinonim 
cu needucativ, ci desemnează o realitate educațională mai puțin formalizată sau 
neformalizată, dar întotdeauna cu efecte formativ-educative. Din punct de vedere 
conceptual, educația nonformală cuprinde ansamblul activităților și al acțiunilor 
care se desfășoară într-un cadru instituționalizat, în mod organizat, dar în afara 
sistemului școlar, constituindu-se ca „o punte între cunoștințele asimilate la lecții 
și informațiile acumulate informal”. 

Raportul dintre educația nonformală și cea formală este unul de comple-
mentaritate, atât sub aspectul conținutului, cât și în ceea ce privește formele și 
modalitățile de realizare.

Trăsăturile caracteristice ale educației nonformale sunt relevante pentru aceas-
tă formă care asigură legatura dintre instruirea formală și cea informală.

O caracteristică importantă se referă la faptul că educația nonformală se 
desfășoară într-un cadru instituționalizat dar și neinstituționalizat, în interiorul 
dar și în afara sistemului școlar, cuprinzând activități extraclasa/extradidactice 
(cercuri pe disciline, interdisciplinare sau tematice, ansambluri sportive, artisti-
ce, concursuri școlare, olimpiade, competiții) și activități de educație și instruire 
extrașcolare, denumite parașcolare și perișcolare. Cele parașcolare se dezvoltă în 
mediul socio-profesional cum ar fi de exemplu activitățile de perfecționare și de 
reciclare, de formare civică sau profesională. Aceste activități evoluează în mediul 
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socio-cultural ca activități de autoeducație și de petrecere organizată a timpului 
liber în cadrul universităților populare, al cluburilor sportive, la teatru, în muzee 
sau în cluburile copiilor, în biblioteci publice, în excursii, acțiuni social-culturale 
sau în familie ori prin intermediul mass-mediei, denumită adesea „școala paralelă”.

Educatorului nonformal i se solicită mai multă flexibilitate și entuziasm, 
adaptabilitate și rapiditate în adoptarea variatelor stiluri de conducere a activității, 
în funcție de nevoile și cerințele educatului.

Conținutul și obiectivele urmărite sunt prevăzute în documente special ela-
borate ce prezintă o mare flexibilitate, diferențiindu-se în funcție de vârstă, sex, 
categorii socio-profesionale, interesul participanților, aptitudinile și inclinațiile 
acestora. Sunt cuprinse activități care corespund intereselor, aptitudinilor și do-
rințelor participanților.

Evaluarea activităților desfășurate în cadrul educației nonformale este „fa-
cultativă, neformalizată, cu accente psihologice, prioritar stimulative, fără note 
sau calificative oficiale.” în condițiile extinderii cererilor de pregătire profesională 
prin diferite forme de instruire nonformală, există și situații în care acestea sunt 
finalizate prin certificate sau diplome de absolvire.

Educația nonformală este importantă prin următoarele avantaje pedagogice:
• este centrată pe cel ce învață, pe procesul de învațare, nu pe cel de predare so-

licitând în mod diferențiat participanții;
• dispune de un curriculum la alegere, flexibil și variat propunându-le partici-

panților activități diverse și atractive, în funcție de interesele acestora, de apti-
tudinile speciale și de aspirațiile lor;

• contribuie la lărgirea și îmbogățirea culturii generale și de specialitate a parti-
cipanților, oferind activități de reciclare profesională, de completare a studiilor 
și de sprijinire a categoriilor defavorizate sau de exersare a capacității indivi-
zilor supradotați;

• creează ocazii de petrecere organizată a timpului liber, într-un mod plăcut, ur-
mărind destinderea și refacerea echilibrului psiho-fizic;

• asigura o rapida actualizare a informațiilor din diferite domenii fiind interesata 
sa mențină interesul publicului larg, oferind alternative flexibile tuturor catego-
riilor de vârstă și pregătirii lor profesionale, punând accentul pe aplicabilitatea 
imediată a cunoștințelor;

• antrenează noile tehnologii comunicaționale, ținând cont de progresul teh-
nico-științific, valorificând oportunitățile oferite de internet, televiziune, 
calculatoare;

• este nestresantă, oferind activități plăcute și scutite de evaluări riguroase, în 
favoarea strategiilor de apreciere formativă, stimulativă, continuă;

• răspunde cerințelor și necesităților educației permanente.
Limitele educației nonformale semnalate în lucrările de specialitate se referă 

la faptul ca această formă include uneori programe mult prea flexibile, centrate 
doar pe obiective pe termen scurt și o prea mare „libertate” metodologică a educa-
torilor. Trei riscuri pedagogice majore ar înregistra acest tip de educație și anume:
• promovarea unui activism de suprafață, dependent doar de îndeplinirea obiec-

tivelor concrete, rupte adesea de obiectivele specifice educației formale;
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• avansarea unui proiect dependent doar de mijloacele tehnice disponibile, care 
pot dezechilibra corelația funcțională dintre subiectul și obiectul educației;

• eludarea posibilităților de validare socială reală a rezultatelor în raport cu „di-
plomele și certificatele” obținute la nivelul educației formale.”

Plecând de la ideea conform căreia școala nu este singurul loc unde poți învă-
ța, iau amploare activitățile desfășurate în afara sistemului formal care veneau în 
întâmpinarea dorinței de învățare a publicului larg, servind obiectivelor acestora și 
asigurând asistența informațională și practică unor categorii sociale dezavantajate.

Educația nonformală îl face pe individ responsabil pentru propriul său proces 
de educație. Principalul obiectiv al educației nonformale este să îmbunătățească 
nivelul de competențe și abilități de viață care îl fac pe individ activ în comunita-
tea sa. . Activitățile sunt diverse și atractive. Ele facilitează toleranța, îmbogățesc 
fondul cultural și explorează capacități, abilități și talente. Câteva dintre activitățile 
propuse de educația nonformală sunt: Flash Mob, dezbateri, animația socio-cul-
turală, improvizația, cafeneaua publică, Open Space, biblioteca vie, Photovoice, 
Inside Outside și multe altele.

FLASH MOB: 
Flashmob este o adunare foarte scurtă într-un loc public, participanții efec-

tuând o anumită acțiune neobișnuită pentru o durată scurtă de timp (de obicei 
câteva minute), după care grupul se răspândește.

ANIMAȚIA SOCIO-CULTURALĂ: 
Termenul „ a anima” provine din cuvântul latinesc „animus” care se traduce 

prin „suflet”. Animația socio-educativă constă în promovarea și coordonarea ca-
pacităților expresive, relaționale, de întrajutorare și inovație socială, educative și 
culturale, de comunicare interculturală atât ale persoanelor/indivizilor.

Elementul caracteristic animației socio-educative îl reprezintă activitățile 
organizate în diferite contexte, altfel spus în toate acele locuri unde este posibilă 
favorizarea întâlnirii între persoane sau între grupuri și dezvoltarea capacităților 
de implicare și participare activă la viața publică.

Animația socio-educativă reprezintă asadar, o modalitate, un instrument de 
relaționare.

Instrumentul cel mai des folosit de animatorul socio-educativ este jocul 
educativ.

CAFENEAUA PUBLICĂ: 
Cafeneaua publică se organizează într-un spațiu care să creeze o atmosferă 

cât mai asemănătoare cu cea dintr-o cafenea (preferabil este să fie chiar într-o 
cafenea). Astfel se va stimula gândirea liberă, implicarea în dialog de la egal la 
egal a tuturor participanților și generarea de noi idei.

Participanții sunt așezați la mese unde se discută pe parcursul a mai multe 
runde care durează 20-30 de minute. Fiecare masă abordează un anumit subiect 
legat de tema mare aleasă pentru cafenea. După finalizarea timpului alocat pentru 
o runda, participanții se mută la o altă masă, pentru a discuta un nou subiect. La 
fiecare masă există o gazdă care moderează discuțiile și notează ideile principale 
sau soluțiile propuse de către participanți.

OPEN SPACE: (Open Space Technology)
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OST, sau în traducere liberă Open Space Technology (metoda de open space) 
a fost „creată” în anii 80 de către consultantul organizațional Harrison Owen, cel 
care a descoperit că persoanele care veneau la conferințele organizate de el erau 
mai interesate de pauzele de cafea decât de prezentările formale din cadrul plena-
relor. Având acest aspect în vedere plus experiența sa de viață într-un sat african, 
Owen a creat o modalitate total nouă de a ține o conferință.

Metoda de open space, așa cum și Owen spunea, este în sine mai organizată 
decât orice comitet de organizare. Este în același timp haotică, productivă și dis-
tractivă. Nimeni nu controlează nimic. Principiul de bază al metodei este acela 
că oricine vine într-o conferință open space trebuie să fie pasionat de subiectul 
propus și este dispus să producă lucruri din acestea.

PHOTOVOICE
Uneori îți este greu să povestești, să vorbești despre ce (sau cine) îți place sau 

să explici ce te supără. Când cuvintele nu îți sunt la îndemână, poți arăta ce crezi 
tu prin imagini. PhotoVoice-ul este o cale de a povesti prin fotografie. „Photo” 
înseamnă în engleză „fotografie”, iar „voice” înseamnă voce. Prin PhotoVoice 
vorbești cu ajutorul fotografiilor pe care le faci chiar tu. Și pentru a fi sigur că 
fiecare fotografie este înțeleasă așa cum vrei tu, lângă fotografie vei putea scrie 
câteva cuvinte care să povestească ce ai văzut tu când ai făcut poza.

BIBLIOTECA VIE (AKA LIVING LIBRARY)
Prin intermediul bibliotecii vii oamenii devin cărți ce ilustrează aspecte din 

diferite grupuri sociale (politiști, jurnaliști, copii săraci, asistent social, timizi, 
țigani, persoane cu dizabilități etc). O asemenea acțiune își propune să atragă 
atenția asupra unor probleme de interes european – discriminarea și intoleranța.

Săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun!” este o oportunitate de a intro-
duce educația nonformală în grădiniță.

CALENDARUL DE ACTIVITĂȚI
ACTIVITATEA NR. 1
Titlul activității: „DESCHIDEM UȘA VIITORULUI!”
Tipul activității: CAFENEAUA PUBLICĂ
Beneficiari:

 - direcți: copii, cadre didactice, părinți,
 - indirecți: elevi, părinți, cadre didactice, comunitatea locală

Metode/mijloace de realizare:
 - discuții, convorbiri, analiza de nevoi;
 - prezentare Power Point, diverse imagini

Modalități de evaluare: posterul
Descrierea pe scurt a activității:
Proiectul educațional „Deschidem ușa viitorului!” este inițiativa unor ca-

dre didactice din cadrul grădiniței noastre, determinată de nevoia de apropie-
re dintre grădiniță și școala din cartier, de interesul manifestat de către părin-
ții copiilor de la grădiniță față de oferta educațională a școlii și față de relațiile 
educatoare-învățătoare.

În cadrul unei întâlniri de tip cafenea se vor constitui grupe de părinți, copii 
educatoare, învățătoare. Fiecare grup va realiza un poster cu așteptările părinților, 
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ale copiilor și ale educatoarelor vis-a-vis de școală. Posterele se vor analiza și se 
vor compara între ele și se va realiza un poster final. Acesta se va suprapune peste 
oferta educațională a școlii și se va realiza analiza de nevoi.

ACTIVITATEA NR. 2
Titlul activității: „TOȚI SUNTEM COPII!”
Tipul activității: PHOTOVOICE
Beneficiari:

 - direcți: copii, părinți, cadre didactice 
 - indirecți: cadre didactice, părinți, comunitatea locală

Metode/mijloace de realizare:
 - jocuri de cunoaștere și socializare 
 - discuții, convorbiri, analiza de nevoi;
 - prezentare Power Point, diverse imagini

Modalități de evaluare: joc „Mesaje către ceilalți”
Descrierea pe scurt a activității:
Copii, părinți și cadre didactice vor alege dintr-o galerie de fotografii pe cele 

care li se par cele mai interesante. Fotografiile reprezintă copii apartinând unor 
minorități etnice și sociale, persoane cu dizabilități. Cei care au ales fotografii cu 
același subiect se vor constitui în grupuri și vor crea câte o poveste cu sens. La 
final fiecare echipă va prezenta o mini-scenetă cu povestea pe care au conceput-o. 
Echipele vor fi mixte: părinți-copii-educatoare(ca observator) dar de preferat nu 
membrii ai aceleiași familii.

La începutul activității fiecare membru al fiecărei echipe va desena pe o foaie 
starea sufletească în care se află. La finalul activității va desena din nou cum se 
simte și se vor compara cele două stări.

ACTIVITATEA NR. 3
Titlul activității: „SĂ NE FACEM GRĂDINIȚA ȘI ȘCOALA MAI 

FRUMOASE”
Tipul activității: WORKSHOP
Beneficiari:

 - direcți: copii, părinți, cadre didactice 
 - indirecți: cadre didactice, părinți, comunitatea locală

Metode/mijloace de realizare:
 - activități practice și artistico-plastice, discuții, convorbiri;
 - prezentare Power Point, diverse imagini despre pavoazarea grădiniței și a 

școlii;
Modalități de evaluare: EXPOZIȚIE CU VÂNZARE
Descrierea pe scurt a activității:
Preșcolarii și elevii vizionana imagini despre diferite obiecte de pavoazare, 

vor intui materialele și se vor constitui în grupuri de lucru. La activitate pot par-
ticipa și părinți. La finalul activității lucrările vor constitui o expoziție cu vânzare 
ce va fi deschisă până la sfârșitul săptămânii. Veniturile realizate vor fi utilizate 
pentru achiziționarea de materiale didactice necesare celor două instituții, iar cu 
cele rămase se vor pavoaza grădinița și școala.

ACTIVITATEA NR.4
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Titlul activității: „SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN PRIN 
MIȘCARE”

Tipul activității: CONCURSURI SPORTIVE
Beneficiari:

 - direcți: copii, părinți, cadre didactice 
 - indirecți: cadre didactice, părinți, comunitatea locală

Metode/mijloace de realizare:
 - Întreceri sportive;

Modalități de evaluare: OLIMPIADA COPIILOR
Descrierea pe scurt a activității:
Activitatea se va deschide cu defilarea tuturor sportivilor (precum cei de la 

Olimpiade).
Copiii și elevii vor alege concursul la care vor să participe. Se vor constitui 

grupe de vârstă relativ omogene pentru egalitatea de șanse. Câștigătorii vor pri-
mi diplome și ecusoane. La final toți vor defila, din nou, precum sportivii de la 
olimpiade.

ACTIVITATEA NR.5
Titlul activității: „SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN”
Tipul activității: CARNAVALUL VESELIEI
Data/perioada de desfășurare:
Locul desfășurării:
Beneficiari:

 - direcți: copii, părinți, cadre didactice 
 - indirecți: cadre didactice, părinți, comunitatea locală

Metode/mijloace de realizare:
Copiii și elevii se vor costume după preferinte și își vor prezenta personajul 

cât mai amuzant. Vor creea scurte scenete după ce se vor constitui pe grupuri și 
prietenii. Cele mai frumoase costume și prezentări vor fi premiate.

BIBLIOGRAFIE: 
***, www. asociația-profesorilor. ro
***, www. playfulllearning. ro
Cristea, Sorin, Dicționar de pedagogie, Editura Litera, București, 2000
Chelcea, Septimiu, Inițiere în cercetarea sociologică, suport de curs
***, Curriculum pentru învățământul preșcolar, Editura D.P.H., ediția a II-a rev. 

, București, 2009

REZUMAT

Educatia e recunoscută ca fiind un pilon fundamental al dezvoltării sociale, 
educationale, culturale și economice a fiecărui individ. Educația nonformală a 
fost definită de către J. Kleis drept „orice activitate educațională, intenționată și 
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sistematică, desfășurată de obicei în afara școlii tradiționale, al cărei conținut este 
adaptat nevoilor individului și situațiilor speciale, în scopul maximalizării învă-
țarii și cunoașterii și al minimalizării problemelor cu care se confruntă acesta în 
sistemul formal (stresul notării în catalog, disciplină impusă, efectuarea temelor)”. 
Plecând de la ideea conform căreia școala nu este singurul loc unde poți învăța, 
iau amploare activitățile desfășurate în afara sistemului formal care veneau în în-
tâmpinarea dorinței de învățare a publicului larg, servind obiectivelor acestora și 
asigurând asistența informațională și practică unor categorii sociale dezavantaja-
te. Educația nonformală îl face pe individ responsabil pentru propriul său proces 
de educație. Principalul obiectiv al educației nonformale este să îmbunătățească 
nivelul de competențe și abilități de viață care îl fac pe individ activ în comunita-
tea sa. . Activitățile sunt diverse și atractive. Ele facilitează toleranța, îmbogățesc 
fondul cultural și explorează capacități, abilități și talente. Câteva dintre activitățile 
propuse de educația nonformală sunt: Flash Mob, dezbateri, animația socio-cul-
turală, improvizația, cafeneaua publică, Open Space, biblioteca vie, Photovoice, 
Inside Outside și multe altele. Săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun!” este 
o oportunitate de a introduce educația nonformală în grădiniță.
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APLICAȚII ALE ÎNVĂȚĂRII EXPERIENȚIALE 
LA VÂRSTA ȘCOLARĂ MICĂ

Lector univ. dr. Cornelia Stan, Universitatea 
„Babeș-Bolyai” Cluj Napoca

Introducere

Este cunoscut faptul că învățarea este un proces prin care o persoană achi-
ziționează progresiv concepte, noțiuni, tipuri de comportamente sau dobândește 
deprinderi și capacități din ce în ce mai complexe și abstracte, atât în cadrul for-
mal al școlii, cât și în contexte nonformale sau informale.

În cadrul procesului de învățământ, cadrul didactic poate opta pentru unul sau 
mai multe tipuri de învățare, în funcție de particularitățile elevilor cu care lucrea-
ză, de obiectivele pedagogice vizate sau propriile competențe. Atunci când sunt 
utilizate preponderant simboluri verbale rezultă o învățare receptiv-reproductivă, 
bazată pe preluarea ideilor expuse de către profesor, sau o învățare cognitiv-ver-
bală, axată pe demersuri de cunoaștere, proprii elevului, etalate în încercarea de 
a elimina conflictele cognitive prin clarificarea acestora.

În cazul în care profesorul operează în activitatea de predare cu modele practice, 
concrete, raportate la realitate, sau atunci când elevul experimentează singur diverse 
situații de învățare, rezultă o învățare experiențială, empiriocentrică, cu finalități 
care vizează aspecte pragmatice ale instruirii. Dacă în desfășurarea actului didactic 
se preferă interacțiunea de grup, colaborarea și exprimarea gradului de socializare 
în instrucție, rezultatul este învățarea socială, cu scopuri orientate spre dezvolta-
rea competențelor de relaționare și facilitarea integrării în cadrul unui grup social.

Există și situații când programul instructiv-educativ este elaborat riguros, 
în strictă conformitate cu particularitățile individuale ale elevilor, personalitatea 
acestora, ritmul de lucru sau progresele fiecăruia, caz în care rezultă o învățare 
care are la bază elemente de diferențiere și individualizare a instruirii, elaborat pe 
principii constructiviste, ce fundamentează cunoașterea (Cristea, 2005).

Abordări ale învățării experiențiale 

Învățarea experiențială este susținută de o serie de psihologi și pedagogi, care de-
monstrează convingerea că implicarea directă a celui care învață în activități practice, 
concrete, observabile, sprijină în mod hotărâtor motivația pentru învățare și creșterea 
performanțelor școlare. Vârsta la care ar trebui ca acest tip de învățare să fie utilizat 
sistematic în practica educațională a fost mult discutat, aducându-se diverse argumente 
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pro și contra în favoarea/defavoarea vârstelor școlare mici și mijlocii. Faptul că acest 
tip de învățare s-a experimentat încă de la vârste foarte mici, cu succes (dar în acord 
cu obiectivele specifice ale temelor abordate și cu particularitățile elevilor) a dove-
dit că există mai degrabă avantaje decât dezavantaje ale acestui model de învățare.

Avantajele învățarii experiențiale pot viza atât cadrul didactic cât și elevul. 
Astfel, profesorul dispune de posibilități metodice suplimentare de realizare a 
lecției, oferind un suport real actului de formare a noțiunilor, care în multe cazuri 
este de factură abstractă și îngreunează eficiența învățării. În același timp, abor-
darea experiențială în desfășurarea lecțiilor contribuie la stimularea interesului, 
susținerea motivațională a actului învățării de către elevi, declanșează curiozitatea 
epistemică prin facilitarea observării unor fenomene ce reproduce fidel realita-
tea dar apelând la modelare și simulare, declanșează conversații de tip euristic și 
cresc gradul de implicare al elevilor în activitatea instructivă, prin corelarea cu 
metodele active de învățare.

Cadrul didactic mai poate crește gradul de organizare a informației trans-
mise, valorificând funcția formativă a învățământului. Posibilitatea de a percepe 
unele aspecte concrete ale realității sporesc caracterul exploratoriu și sistematic al 
observației, favorizând în același timp analiza, sinteza sau comparația – înțelese 
ca operații ale gândirii care cunosc o evoluție progresivă, odată cu dezvoltarea 
generală a copilului.

În ceea ce îl privește pe elev, învățarea experiențială asigură o implicare ac-
tivă a acestuia în derularea lecției, înlăturând pasivitatea și receptarea mecanică 
a informațiilor. În același timp este asigurat un dialog activ între profesor și elevi 
sau chiar între elevi, contribuind la emanarea ideilor proprii, a soluțiilor de rezol-
vare a problemelor, descrierea de experiențe proprii care pot completa cunoștin-
țele grupului educațional. Fiecare elev este încurajat, chiar indirect să își exprime 
perspectiva proprie, iar în acest fel este încurajată învățarea personală.

Prin faptul că în mod obligatoriu în învățarea experiențială se face apel la re-
flecție, învățarea devine mai eficientă prin analiza situației la care s-a luat parte.

După David Kolb, ciclul de învățare experiențială integrează următoarele 4 
etape:

 - experiența concretă propriu-zisă;
 - observare și reflectare asupra experienței trăite;
 - formarea conceptelor abstracte prin generalizări rezultante ale experienței 

și reflecție;
 - experimentare în situații noi, utilizând conceptele abstracte formate în sec-

vența anterioară (Kolb, 1984).
Deși novator la momentul apariției, acest model a fost îmbogățit în timp, 

aducându-se completări în acord cu noi descoperiri și teorii din psihologie și psi-
hopedagogie. De exemplu, Peter Jarvis, în 1987 și ulterior în 1995 adaugă ideea de 
corelare a învățării experiențiale cu stilurile cognitive (Jarvis, 1995) iar Anderson 
B., în1992, corelează etapele învățării cu tipurile preferate de comunicare, bazate 
pe elemente de cultură a celui care învață (Anderson, 1992).

În același timp, etapa de reflecție din cadrul învățării experiențiale a fost ana-
lizată în detaliu, subliniindu-se valențele sale epistemice. Diverși autori, printre 
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care și Korthagen au adus în discuție un așa numit ciclu al reflecției, care s-ar 
realiza în următoarele etape:

 - experiența concretă, trăită, observată;
 - reflecția generală asupra acesteia;
 - identificarea logică a aspectelor esențiale ale experienței;
 - dezvoltarea alternativelor de manifestare în cadrul experienței, continuată 

de selecția acelei alternative percepute ca fiind cea mai adecvată pentru fie-
care participant la actul învățării(etapă întâlnită și în operațiile de rezolvare 
a problemelor); 

 - verificarea, testarea alternativei și reînceperea ciclului reflecției (Korthagen, 
2010).
Un astfel de circuit al reflecției asigură fiecărui elev mecanismele de adap-

tare la situații noi de învățare, determinând nu o asimilare mecanică și pasivă de 
cunoștințe ci o învățare activă, formatoare, cu impact pe termen lung și cu impli-
cații în toate aspectele vieții.

Caracterul realist al informațiilor transmise și înregistrate în contextul învă-
țării experiențiale, ca și expresivitatea și facilitatea cu care pot fi observate acestea 
favorizează motivația pentru învățare, dar și apariția unor trăiri afective pozitive, 
cu impact asupra interesului epistemic al elevilor, în diverse etape de dezvoltare a 
personalității lor. Evaluarea în cadrul acestui tip de învățare devine autoevaluare, 
fiind o experiență pe care cursanții învață să o aplice pe ei înșiși, prin raportare la 
aspectele observate, reflectate și alternativele de aplicare, identificate de fiecare.

În literatura de specialitate, ca și în practica educațională au apărut diverse 
modele de lucru sugerate a fi aplicate la diferite niveluri educaționale, în care baza 
o constituie învățarea experiențială. Unul dintre modelele preluate în învățământul 
românesc este sistemul KliC (http: //www. klic-project. eu/).

Acest sistem urmărește dezvoltarea abilităților de investigație teoretică și prac-
tică a elevilor, dar și dezvoltarea creativității cadrelor didactice și a elevilor, prin 
inserarea unor secvențe de învățare experiențială în lecțiile de Științe. Deși siste-
mul a fost implementat mai degrabă la nivelul gimnazial sau liceal și cu predilecție 
în abordarea disciplinelor Fizică și Biologie, modelele de lucru și experimentele 
utilizate pot fi cu ușurință adaptate la nivelul învățământului primar, în scopul 
transmiterii unor cunoștințe din domeniul Științelor și al Cunoașterii mediului.

Avantajele acestui sistem de predare sunt demonstrate și prin caracterul inter-
disciplinar al lecțiilor, fiind corelate diverse informații, care aparțin unor domenii 
științifice diferite, abordate la noi în școală în mod predominant monodisciplinar. 
Acest tip de abordare interdisciplinară crește gradul de înțelegere corectă a realității 
înconjurătoare, favorizează dezvoltarea gândirii critice, a abilităților de observare 
dirijată, a capacității de a formula concluzii și de a comunica etc.

Desigur, utilizarea unui astfel de model de învățare experiențială necesită 
existența unui material didactic specific, care include și aparatură video și audio 
modernă, tehnologie care determină caracterul și mai atractiv al lecțiilor.

Primele impresii și opinii ale cadrelor didactice și ale elevilor cu privire la 
implementarea acestui model de învățare în sistemul nostru de învățământ au fost 
pozitive. Elevii au fost plăcut impresionați de noutatea stilului de predare și au 
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apreciat ca fiind mult mai interesant decât abordarea clasică, predominant teoreti-
că, a transmiterii cunoștințelor în cadrul unor discipline cu tematici dificile și seci. 
Profesorii au apreciat modul facil de demonstrare a unor fenomene explicative, 
din cadrul științelor exacte în primul rând, care de obicei erau dificil de înțeles 
și asimilat de către elevi. În același timp au evidențiat gradul mult mai ridicat de 
implicare în lecție al elevilor, curiozitatea acestora cu privire la experiențele ob-
servate și posibilitatea de a stabili mai ușor o conexiune între teorie și practică.

Activitățile specifice învățării experiențiale la vârsta școlară mică pot fi com-
pletate cu sarcini care vizează realizarea unor produse specifice, pe baza trăirii 
unor experiențe de învățare. Dintre aceste produse enumerăm: Rezumate, por-
tofolii, jurnale, albume cu fotografii demonstrative, expoziții etc. În toate aceste 
situații se va exersa capacitatea elevilor de a selecta informații relevante și date 
observate concret, de a analiza critic fenomenele înregistrate, de a simula situa-
ții experimentale, de a elabora diverse materiale informative, de a explora medii 
virtuale de învățare și de a lucra eficient în egală măsură independent sau în grup.

Concluzii

În prezent opiniile asupra problematicii învățării școlare sunt dominate de 
perspectivele cognitiviste și cele constructiviste care susțin dezvoltarea metacog-
nitivă. În cadrul acestor perspective trebuie să avem în vedere faptul că experien-
țele de învățare proiectate clar și organizate în mod coerent, prin asigurarea unei 
baze practice, experimentale, explicativ-demonstrative pot conduce la o învățare 
eficientă, la toate nivelele de vârstă. Asimilarea de informații din experiențele de 
învățare trăite, analiza acestora și utilizarea lor în crearea de noi experiențe re-
prezintă fundamentele unei învățări reale, de durată și cu efecte în toate planurile 
vieții, dezvoltând mecanisme de adaptare la situații noi.

Participarea la programe de formare a cadrelor didactice, în care se dobân-
desc informații despre modalități novatoare, practice, eficiente de organizare și 
desfășurare a experiențelor de învățare ale elevilor de diferite vârste ar trebui să 
reprezinte o prioritate în contextul formării continue, permanente, la toate nivele 
de învățământ, asigurându-se coparticiparea la implementarea unor modele de 
bune practici care și-au dovedit relevanța în timp.
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REZUMAT

Profesorii sunt puși din ce în ce mai frecvent în situația de a identifica noi 
modalități de abordare a tematicilor curriculare, în contextul unei scăderi a mo-
tivației școlare a elevilor și a existenței unui volum ridicat de informații care tre-
buie transmis și asimilat în timp relativ scurt. Dificultățile cu care se confruntă 
cadrele didactice în acest sens impun cu necesitate noi abordări metodologice, 
adecvate particularităților de vârstă ale elevilor, dar în același timp atractive și 
pragmatice. Învățământul românesc este încă tributar, într-un grad destul de ri-
dicat, abordărilor predominant teoretice, lipsind latura practică, bazată pe impli-
carea elevilor în experiențe concrete de învățare, care contribuie la dezvoltarea 
personalității acestora în toate planurile. Din acest motiv, preluarea de modele și 
idei de lucru, axate pe elemente de interdisciplinaritate, interactivism, situații de 
învățare experiențială ce valorifică și stimulează capacitățile elevilor sunt absolut 
necesare unei practici educaționale moderne și eficiente. În acest sens, adaptarea 
unor modele tradițional-experimentale sau moderne (axate pe tehnologie), devin 
prioritare în sistemul nostru educațional.
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PREZENTAREA SELECTIVĂ A UNOR METODE DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIFICE PREDĂRII-ÎNVĂȚĂRII 

MATEMATICII ÎN CICLUL PRIMAR

Lector univ. asociat dr. Eugenia Someșan, Universitatea 
„Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – Extensia Tîrgu-Mureș

Organizarea procesului didactic al învățământului primar se realizează, în 
bună măsură, prin selectarea și îmbinarea unor metode și procedee didactice care 
alcătuiesc sistemele metodologice ale activităților didactice.

Cadrul didactic proiectează activitățile de învățare, construiește situațiile de 
învățare, identifică cele mai pertinente strategii de instruire și autoinstruire, de 
evaluare și autoevaluare, prin raportare la obiectivele operaționale și la finalități 
educaționale cu spectru mai larg – obiectivele de referință.

În studiul matematicii, eficiența unei metode este dată de calitatea acesteia 
de a declanșa procese de învățare rațională și de gândire prin acțiune, de măsura 
în care ea determină și favorizează formarea de reprezentări matematice corec-
te, specifice etapelor de formare a noțiunilor matematice, în demersuri didactice 
adaptate copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani. Din acest motiv, învățarea 
matematicii în ciclul primar impune folosirea, cu preponderență, a metodelor care 
pun accent pe formarea de priceperi și deprinderi intelectuale, precum și pe do-
bândirea de abilități prin acțiune materială.

Matematica se învață prin efort cognitiv/ intelectual propriu, prin tatonare, 
cercetare, investigare, descoperire, lucrând efectiv, implicând și exersând gândirea 
și nu prin discuții sau așteptând liniștit în bancă să rezolve colegii sau învățătorul 
problemele propuse. De aceea, prima și cea mai importantă îndatorire a învățăto-
rului, în predarea matematicii, este de a acorda atenția cuvenită metodologiei de 
predare – înțelegere – asimilare a noțiunilor matematice și de a asigura elevilor 
experiență de gândire în toate ramurile matematicii.

Învățământul matematic nu este făcut pentru a pune elevul în încurcătură, 
a-l întrista sau a-l obosi prin repetarea la infinit a unor exerciții rutiniere, plicti-
sitoare, ci pentru noutate, pentru inovație și pentru a crea o stare de spirit numită 
bucurie: „bucuria de a învăța”.

Prezentăm în continuare câteva din cele mai eficiente metode impuse de spe-
cificul predării-învățării matematicii în ciclul primar.

1. Problematizarea

Învățarea prin problematizare reprezintă o strategie de lucru euristică, o mo-
dalitate de participare activă și interactivă a elevilor în procesul de învățământ. Ea 
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constă în efectuarea de activități și investigații de căutare independentă (indivi-
duală/ în grup/ colectivă) a răspunsului/ soluției la o problemă/ situație-problemă 
contradictorie, conflictuală, tensională.

Aplicarea problematizării presupune crearea de situații problemă, ce vor fi 
analizate de elevi și la care vor găsi soluții prin propriile eforturi. Situația pro-
blemă apare în momentul în care încercările elevilor de a da răspunsuri prompte, 
corecte și complete sunt blocate de dificultăți de natură cognitivă, intelectuală 
și/ sau practică. În aplicarea acestei metode se recomandă să se țină seama de 
resursele psihologice ale clasei, de nivelul de dezvoltare intelectuală a elevilor, 
de particularitățile de vârstă și individuale ale acestora. Învățătorul se va asigura 
că elevii pot rezolva problema, că această problemă nu este nici prea ușoară pen-
tru a-i mobiliza constructiv, dar nici prea grea pentru a-i descuraja, demotiva și, 
eventual, a-i determina să abandoneze sarcina de lucru.

Avantajele problematizării:
 - contribuie la dezvoltarea gândirii independente, divergente și productive a 

elevilor și a inteligenței acestora;
 - antrenează aptitudinile creatoare ale elevilor;
 - asigură motivația intrinsecă a învățării;
 - dinamizează elevul în actul didactic.

Demersul de rezolvare a problemelor și a situațiilor problemă poate include 
acțiunile/ etapele următoare:

 - formularea problemei;
 - studierea aprofundată, înțelegerea problemei, restructurarea datelor;
 - căutarea soluțiilor posibile la problema pusă;
 - obținerea rezultatului final, a soluției;
 - validarea soluției.

Metodei problematizării i se pot subordona procedee selecționate în funcție 
de caracteristicile situațiilor de învățare. Câteva din aceste procedee sunt: con-
versația, explicația, învățarea prin descoperire, modelarea.

Problematizarea, ca metodă didactică, contribuie la realizarea unui învățământ 
matematic formativ, îndeosebi prin dezvoltarea gândirii independente, divergente 
și productive a elevilor, precum și a inteligenței lor. Această metodă antrenează 
aptitudinile creatoare ale elevilor asigurând totodată motivația intrinsecă a învă-
țării, dar și dinamismul lor în actul învățării, determinat de nevoia de efort de 
cunoaștere – cognitiv și/ sau psihomotoriu.

2. Învățarea prin descoperire

Învățarea prin descoperire reprezintă o metodă didactică euristică, o formă 
de participare activă și interactivă a elevilor în procesul de învățământ și constă în 
efectuarea de activități și investigații proprii, independente (individuale și colec-
tive) orientate în direcția cercetării, reconstrucției și redescoperirii adevărurilor 
științifice. În practica educativă se realizează descoperiri de tip didactic, întru-
cât elevul descoperă pentru sine noul, care este deja cunoscut de către omenire.
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Predarea prin descoperire reprezintă un ansamblu de activități desfășurate 
de profesor, care vizează punerea elevilor în situația de a descoperi noul pentru 
ei, de a-și însuși cunoștințele prin efort propriu.

Etapele pe care trebuie să le parcurgă elevii în desfășurarea activității de în-
vățare prin descoperire sunt:

 - confruntarea cu situația-problemă și conștientizarea ei (declanșează proce-
sul de cercetare); 

 - căutare independentă a soluțiilor problemei și realizarea actului descoperirii 
(prin care elevul realizează organizarea cauzală a faptelor/ evenimentelor); 

 - formularea rezultatului descoperirii (formularea/ verbalizarea/ abstractizarea/ 
generalizarea concluziilor desprinse din actul descoperirii); 

 - exersarea în ceea ce a fost descoperit – constă în aplicarea creatoare a noilor 
achiziții, în diferite contexte situaționale, cu scopul integrării și fixării lor în 
propriul sistem cognitiv.
La clasele I-IV se utilizează, cu preponderență, descoperiri inductive, bazate 

pe raționamente de tip inductiv, în care gândirea elevului pornește de la premise 
particulare și pe baza raționamentelor realizate se stabilesc concluzii generale, 
relații, raporturi, legi.

Învățarea prin descoperire creează premisele unei activități intelectuale inten-
se și consistente; permite menținerea sub control a progresiei învățării; contribuie 
la familiarizarea elevilor cu metodele euristice, de descoperire și conduce, treptat, 
la autonomie cognitivă. Rezultatele descoperirilor constituie achiziții trainice, 
durabile și contribuie la asigurarea motivației intrinseci a învățării.

În învățarea prin descoperire trebuie să predomine întrebările cu caracter 
productiv, astfel încât învățarea prin descoperire să solicite o angajare totală, par-
ticipare activă și conștientă a elevilor. În cadrul activității de învățare prin desco-
perire descrise mai sus, se regăsesc procedee ca; explicația, conversația euristică, 
observația, problematizarea, care au contribuit la realizarea obiectivelor propuse.

3. Algoritmizarea

Algoritmizarea reprezintă o metodă de învățământ care angajează un șir de 
exerciții dirijate, integrate la nivelul unei scheme de acțiune didactică standardizată, 
care urmărește îndeplinirea sarcinii de instruire conform obiectivelor prestabilite.

Algoritmii reprezintă o suită de indicații, operații, reguli și raționamente, care 
fac posibilă rezolvarea unei sarcini de predare-învățare. Valorificarea algoritmilor 
implică raționalizarea procesului de instruire la nivelul unui învățământ programat 
care conduce elevul spre rezultat pe căile cele mai eficiente.

Clasificarea algoritmilor poate fi realizată prin raportare la conținutul obiec-
tivelor operaționale propuse sau la nivelul sarcinilor de proiectare curentă a lecției. 
Pot fi delimitați următorii algoritmi didactici (Cristea S., 1998, pag. 12): 
a) algoritmi de identificare, care conțin o listă de întrebări ierarhizate special 

pentru sesizarea clasei de probleme, în vederea elaborării unei anumite cla-
sificări cu valoare de sinteză;
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b) algoritmi de rezolvare, care conțin o succesiune de operații necesare pentru 
evaluarea exactă a unei situații de instruire în vederea elaborării unei decizii 
eficiente.
Deși este considerată de specialiști o metodă de învățământ, algoritmizarea 

poate fi prezentă ca procedeu în interiorul oricărei metode didactice (instruirea 
programată, exercițiul, demonstrația, explicația, experimentul, studiul de caz).

Avantajele acestei metode sunt:
 - contribuie la formarea unei gândiri sistematice;
 - elevii sunt puși în situația de a alege soluțiile optime în vederea rezolvării 

sarcinilor de învățare;
 - favorizează transferul de cunoștințe;
 - formarea capacității elevului de a elabora treptat propriile sale scheme de 

instruire algoritmizată, aplicabile în diferite circumstanțe didactice sau 
extradidactice.

4. Modelarea didactică

Predarea matematicii prin modelare presupune un ansamblu de activități, care 
vizează crearea unor situații de învățare în care să oferim elevilor posibilitatea de 
trecere, cu cea mai mare ușurință, de la imaginea globală a faptului brut, la re-
prezentări matematice din ce în ce mai abstracte și invers, de la abstracțiile cele 
mai înalte la perceperea activă a faptului real; trecerea de la realul propriu-zis la 
modelul fizic și de aici la modelul ideal (într-o schemă grafică), iar apoi la modelul 
matematic (exprimat simbolic) sau la cel logic (redat în propoziții). 

În aplicarea modelării didactice se recomandă parcurgerea următoarelor eta-
pe, după Ionescu M. (2003, pag. 235): 
• elaborarea modelului: studierea atentă a sistemului original și evidențierea ca-

racteristicilor acestuia; precizarea cu claritate a scopului urmărit prin modelare; 
realizarea unei simplificări corecte și raționale a sistemului original; construirea 
modelului și stabilirea posibilităților de valorificare a lui.

• investigarea modelului și acțiunea cu modelul: studierea proprietăților mode-
lului și emiterea unor ipoteze privind noile aspecte relevate de model, care ar 
putea fi transferate la original.

• transferarea concluziilor de la model la original: verificarea experimentală 
și/ sau logică a ipotezelor emise, stabilirea concluziilor și transferul lor asupra 
originalului.

• utilizarea noilor achiziții în diferite contexte situaționale, respectiv realizarea 
transferului cognitiv specific și nespecific.

Învățarea prin modelare este o modalitate de participare activă a elevilor în 
procesul didactic, prin acțiunile directe cu modelele, prin elaborarea de modele, 
care asigură o învățare logică, activă, interactivă, eficientă și temeinică.

Activitatea de învățare cu ajutorul modelelor are o desfășurare procesuală: 
perceperea modelului (inducerea unei stări de atenție, activizare cerebrală), înțele-
gerea structurii și funcționalității modelului, grație proceselor de analiză, sinteză, 
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generalizare asupra modelului, condensarea informației în noțiuni, cunoștințe, 
legi, principii, fixarea în memorie (în memoria de scurtă durată), actualizarea 
cunoștințelor sub forma reproducerii, operării, transferului de cunoștințe și, ul-
terior, consolidarea (fixarea în memoria de lungă durată), realizarea transferului 
cognitiv, identificarea de aplicații, realizarea de analize și sinteze.

În aplicarea didactică a modelelor, elevul este chemat să rezolve probleme, 
să descopere relații cauzale, corelații, legități, să realizeze inferențe, deoarece nu 
modelul în sine, ci acțiunea cu modelul este aceea care are valoare formativă și 
informativă, care permite desprinderea și înțelegerea complexă a componentelor 
structurale, a (inter)relațiilor, a principiilor structurale și funcționale investigate 
cu ajutorul modelului. Acțiunile de cunoaștere realizate cu modelele contribuie 
la formarea aptitudinilor elevilor de a transpune în limbaj extern acțiunile interi-
orizate realizate, de a exprima verbal concluziile acestora, valorificând limbajul 
de specialitate. Totodată, acțiunile cu modelele contribuie semnificativ la forma-
rea la elevi a modului de gândire specific disciplinei de studiu și a unei atitudini 
dezirabile față de învățare și față de cunoaștere.

Deci, la baza modelării stă acțiunea cu modelul, acest „sistem material sau 
ideal, care reproduce mai mult sau mai puțin fidel originalul cu scopul de a ușura 
descoperirea unor noi proprietăți ale acestuia” (Ionescu M., Radu I., 2001, pag. 
146). Ca orice tip de modelare, modelarea didactică, se bazează pe analogia dintre 
model și sistemul original. Modelele matematice cuprind forma cea mai riguroa-
să a analogiei. În sens restrâns, modelul este un caz particular, dar reprezentativ 
pentru o clasă de obiecte; spre exemplu, corpurile geometrice sunt modele în mi-
niatură pentru o mare categorie de obiecte concrete, reale, în majoritate create 
de om după legile riguroase ale geometriei și de care acesta se servește în viața 
cotidiană: clădiri, mobilier, mașini, unelte etc.

În consecință este necesar să se utilizeze acele metode care ajută elevii să 
înțeleagă datele problemei și relațiile date dintre ele, să descopere relațiile as-
cunse dintre datele problemei și necunoscută, să gândească modul de rezolvare 
al problemelor. Pentru a putea conduce elevul pe lungul drum al rezolvării pro-
blemelor, un bun învățător trebuie să cunoască el însuși calea cea mai ușoară de 
aflare a răspunsurilor.
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REZUMAT

Organizarea procesului didactic al învățământului primar se realizează, în 
bună măsură, prin selectarea și îmbinarea unor metode și procedee didactice care 
alcătuiesc sistemele metodologice ale activităților didactice.

În studiul matematicii, eficiența unei metode este dată de calitatea acesteia 
de a declanșa procese de învățare rațională și de gândire prin acțiune, de măsura 
în care ea determină și favorizează formarea de reprezentări matematice corec-
te, specifice etapelor de formare a noțiunilor matematice, în demersuri didactice 
adaptate copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani. Din acest motiv, învățarea 
matematicii în ciclul primar impune folosirea, cu preponderență, a metodelor care 
pun accent pe formarea de priceperi și deprinderi intelectuale, precum și pe do-
bândirea de abilități prin acțiune materială.
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ROLUL CALIGRAFIEI ÎN CONSOLIDAREA 
DEPRINDERILOR DE SCRIS-CITIT

asist. univ. dr. Angela Precup, Universitatea „Babeș-
Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie și Științe 

ale Educației, extensia Tîrgu-Mureș; lector univ. dr. 
Olga Chiș, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, 

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

În prezentul dominat de viteză și rezultat, necesitatea orelor de caligrafie se 
accentuează invers proporțional cu importanța atribuită acestei discipline de pro-
gramele școlare din ciclul primar. Dispărută de aproape 15 ani dintre disciplinele 
de studiu obligatorii în învățământul primar, caligrafia este în prezent una dintre 
disciplinele opționale incluse în aria curriculară Arte, având deci un caracter fa-
cultativ, în ciuda argumentelor care indică faptul că lumea reală (deși dominată 
de mirajul tastaturii) sancționează indivizii cu scris ilizibil, dezordonat sau greoi.

Concurența pe care scrierea la calculator o face scrierii de mână nu poate fi 
contestată „datorită unor limbaje accesibile și percutante, ce permit construcția 
rapidă a sensului, chiar și în absența descifrării cuvintelor scrise”. (Pamfil, 2009: 
116) În fapt, cele două nu se exclud, ci dimpotrivă, compun fiecare în felul său, 
universul divers al copilului de azi, cu condiția evitării dezechilibrelor prin uti-
lizarea abuzivă a scrisului mecanic, electronic, în defavoarea scrisului de mână. 
Astfel, direcția realistă din punct de vedere didactic este cea a complementarității 
între cele două lumi și instrumente: stiloul și tastatura.

Obiectivul acestui studiu este să contrazică percepția greșită care persistă 
asupra caligrafiei (limitată la viziunea didactică tradițională ca disciplină dedicată 
„scrisului frumos” și cultivării simțului estetic) și să argumenteze rolul important 
al acestei discipline în educarea și autoeducarea unui individ pregătit pentru exi-
gențele lumii de azi, inclusiv prin intermediul competenței de comunicare scrisă, 
reflectată într-un scris corect ortografic, eficient sub raportul sarcină/timp/ritm 
și lizibil pentru partenerii de comunicare. Un exemplu relevant în favoarea reeva-
luării rolului caligrafiei în formarea acestei competențe este oferit în prezent de 
piața muncii, unde se remarcă o tendință a angajatorilor de a solicita unele docu-
mente de înscriere la concurs (ex. CV, scrisoare de intenție) în formă manuscri-
să, pentru parcurgerea mai rapidă de către angajator a etapei de descoperire prin 
mijloace grafologice a principalelor trăsături de personalitate ale candidatului, 
dat fiind faptul că din perspectiva relației existente între scris și personalitate, 
scrisul reprezintă „amprenta” unicității individului și reflexia personalității sale.

În lipsa cadrului instituțional necesar dezvoltării a unei culturi a scrisului corect 
și lizibil, utilitatea caligrafiei este dovedită de alternativele informale care încearcă să 
promoveze această viziune în afara cadrului școlar, cum este proiectul „Ora de caligra-
fie în bibliotecă” demarat în 2010 de Biblioteca Județeana „Petre Dulfu”din Baia Mare.
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Caligrafia – artă și disciplină de învățământ

Caligrafia însumează două arii de cuprindere, fiecare cu o metodologie și un 
instrumentar specific: cea de disciplină școlară și cea de artă grafică. Conform 
Dicționarului explicativ al limbii române, caligraful era, înainte de răspândirea 
tiparului, persoana care se ocupa cu copierea artistică de cărți și manuscrise. În 
sensul actual, a caligrafia înseamnă „a scrie frumos, ordonat, citeț” iar caligra-
fia este privită din două perspective: „artă și deprinderea de a scrie frumos.” În 
context educativ, de masă, subliniem importanța cultivării caligrafiei din motive 
tehnice (și mai puțin artistice), care țin de lizibilitate, dar și din considerente for-
mative, care țin de cultivarea perseverenței și a dorinței de performanță, reflectate 
în exersarea unui scris de mână care să egaleze viteza prin calitate, complementar 
și nu opus scrisului la calculator.

Caligrafia conferă scrisului nu doar aspectul grafic și ortografic corect, ci 
și coerența transpusă treptat în dexteritate și deci într-o eficiență fără concesii în 
ceea ce privește calitatea, un capital individual câștigat prin exercițiu, după cum 
arată Corneliu Crăciun: „Practicarea scrisului conduce spre rezultate mai bune 
în dezvoltarea capacităților grafice ale elevilor. Copilul care a scris mai mult va 
avea un scris mai bun decât al copilului care a scris mai puțin.” (C. Crăciun, 2009: 
46) Prin urmare, exercițiul deține un rol determinant în însușirea și consolida-
rea deprinderilor de scris-scris, iar caligrafia, prin repetitivitatea exercițiilor de 
scriere a literelor/cuvintelor/propozițiilor oferă elevului „antrenamentul” necesar 
dobândirii unui bun control asupra corectitudinii scrisului său iar cadrului didac-
tic un instrument fundamental în modelarea comportamentului grafic al elevilor.

Caligrafia din perspectivă didactică

Dobândirea competenței de scriere și citire este un proces complex și înde-
lungat, care începe în clasa pregătitoare și continuă până în prima parte a clasei 
a doua, când copilul posedă capacitatea de a citi și de a scrie. Urmează în a doua 
parte a clasei a II-a, apoi în clasele a III-a și a IV-a, dar și după aceea, alte etape 
ale consolidării acestei capacități, cu atât mai greu de îndeplinit cu cât dozarea 
conținuturilor învățării de la simplu la complex mută treptat accentul didactic pe 
conținuturi (deci pe fond) în detrimentul formei.

Dar însușirea limbajului scris nu este un scop în sine, subliniază Ecaterina 
Vrăsmaș (2011: 9), ci un proces complex care, antrenând activități intelectuale, 
psihomotorii și afectiv-emoționale, reprezintă „o treaptă spre dezvoltarea și lăr-
girea posibilităților de comunicare și expresie care definesc individul”. Cu toate 
acestea, dobândirea și consolidarea deprinderii de scriere corectă condiționează 
parcursul școlar al elevului, iar deficiențele de scris necorectate în primii ani de 
școală au șanse minime de rezolvare după ciclul primar.

Cu atât mai mult se justifică o atenție specială acordată scrisului, ca activi-
tate care solicită copilul mai mult decât cititul, implicând pe lângă efortul inte-
lectual și efortul fizic. Dar scrisul și cititul sunt componente complementare ale 
aceluiași proces, care nu pot fi disociate și care antrenează deopotrivă procese 
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cognitive (percepția, reprezentările, gândirea, memoria, imaginația) și structuri 
afectiv-emoționale „care contribuie la formarea unor scopuri și motive, a unor 
emoții și satisfacții ca suport al efortului.” (Verza, 1977) 

Scrierea corectă (ortografic și caligrafic)  
în programele școlare 

Dacă cerința scrierii „corecte” menționate de programele ciclului primar are 
în vedere mai ales corectitudinea ortografică a mesajului scris, la fel de impor-
tantă este și corectitudinea grafică a redării literelor. Sinteza de mai jos arată cum 
se regăsește acest deziderat al scrierii corecte din punct de vedere caligrafic în 
Programa pentru disciplina Comunicare în limba română pentru clasele pregăti-
toare, clasa I și clasa a II-a (2013) și respectiv, în programa de Limba și literatura 
română pentru clasele a III-a și a IV-a (2004). 

Clasa 
pregătitoare- Clasa I Clasa a 

II-a Clasa a III-a Clasa 
a IV-a

- orientarea în 
spațiul scrierii, 
prin joc: sus, jos, 
dreapta, stânga 
etc. 

- decorarea literelor 
de mână și de tipar

autocorecta-
rea literelor, 
silabelor, cu-
vintelor scrise, 
prin compa-
rarea cu un 
model

- să așeze corect în 
pagină textele scri-
se, respectând scri-
erea cu alineate și 
spațiul liber între 
cuvinte, 

–

- decorarea lite-
relor mari și mici 
de tipar prin dese-
ne sau prin colare, 
folosind semințe, 
hârtie, fire etc.
- scrierea elemen-
telor grafice de di-
mensiuni și culori 
variate (mari/mici, 
groase/subțiri)  pe 
foaie velină sau pe 
spații de 1-2 cm

- trasarea în duct con-
tinuu a literelor de 
mână (începând prin 
unirea punctelor care 
le compun)
- copierea, transcrie-
rea literelor, a silabe-
lor, cuvintelor, enun-
țurilor din 3-5 cuvin-
te menținând distan-
ța dintre elementele 
grafice, dintre litere 
și dintre cuvinte
- exerciții de așezare 
în pagină a datei, a ti-
tlului a alineatelor, de 
păstrare a distanței 
dintre cuvinte

- copierea 
unor texte 
scurte, exer-
sând încadra-
rea în spațiul 
paginii, res-
p e c t a r e a 
proporț iei 
între litere 
și a spațiului 
între cuvinte

scrierea cali-
grafică / lizibi-
lă (prin exerciții 
de: plasare corec-
tă alineatelor și a 
titlului, apreciere 
corectă a spațiu-
lui dintre cuvin-
te, exerciții de 
caligrafie etc. )
- să manifeste in-
teres pentru re-
dactarea corec-
tă și îngrijită a 
compunerilor și 
a textelor cu des-
tinație specială

Se evidențiază în acest context și principalele modalități de consolidare a de-
prinderii de scriere prin intermediul caligrafiei, cărora li se adaugă câteva principii 
subliniate de Alina Pamfil: principiul corelării cititului cu scrisul și principiul 
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evidențierii relației dintre realitate, numele/cuvintele prin care spunem realitatea 
și reprezentarea plastică sau grafică a acestora. (A. Pamfil, 2009: 108)

Mai mult decât oricând, dincolo de legăturile indisolubile pe care caligrafia 
le are cu domeniul artei și frumosului, ea urmărește din punct de vedere educativ 
câteva finalități indispensabile individului pentru un parcurs școlar și profesional 
de succes: „Nu mai năzuim la o scriere frumoasă în sens pictografic, deși estetic 
vorbind, nu ne displace atunci când o întâlnim sau o folosim bine distribuită și 
cu destinație expresă. Astăzi știm că relația dintre scris și personalitate este mult 
mai complicată, că ea este extrem de sensibilă la tot felul de alte relații și influ-
ențe, inclusiv ale metodelor școlare de învățare, și ca atare suntem mai prudenți. 
De aceea ne dorim, propunem în primul rând un scris lizibil, care să nu-l solicite 
pentru descifrare grafică pe cel ce ia contact cu el. În al doilea rând, un scris cât 
mai rapid: timpul omului de azi este extrem de măsurat. Dorim apoi un scris care 
să nu-l obosească pe cel ce-l execută și deci să-l facă disponibil de a scrie cât are 
nevoie. Așadar, un scris regulat, ordonat, curat, fără însușiri ‹‹ frumoase ›› dar 
inutile, un scris cât mai simplu, cât mai clar.” (Casteilla, 1977: 7) 
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REZUMAT

În prezentul dominat de viteză și rezultat, necesitatea orelor de caligrafie se 
accentuează invers proporțional cu importanța atribuită acestei discipline de pro-
gramele școlare din ciclul primar. Deși limitată la statutul de disciplină opțională 
inclusă în aria curriculară Arte, caligrafia dobândește o importanță tot mai mare 
odată cu accentuarea necesității de a compensa atracția copiilor pentru scrisul 
mecanic, electronic, uneori cu efecte nefaste asupra scrisului de mână. Astfel, 



224 Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

direcția realistă din punct de vedere didactic este cea a complementarității între cele 
două lumi și instrumente: stiloul și tastatura. Din această perspectivă, departe de 
percepția sa tradițională ca disciplină a cultivării scrisului „frumos” și a simțului 
estetic, caligrafia trebuie să se concentreze în prezent pe educarea și autoeduca-
rea unui individ pregătit pentru exigențele lumii de azi inclusiv prin intermediul 
competenței de comunicare în scris, reflectată într-un scris corect ortografic, 
eficient sub raportul sarcină/timp/ritm și lizibil pentru partenerii de comunicare.
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CLASA PREGĂTITOARE ȘI CLASA I-O NOUĂ 
PROVOCARE PENTRU DASCĂLI

prof. înv. primar Lucica Marian, Școala Gimnazială 
„Victor Jinga” Sighișoara, jud. Mureș

Nici nu am simțit cât de repede a trecut clasa pregătitoare și iată-ne în clasa I! 
Parca ieri îmi pregăteam cu emoție sala de clasă, încercând să o decorez cât 

mai atractiv pe placul viitorilor mei școlari. Trebuie să recunosc că mi-au fost de 
un real folos cei patru ani în care am lucrat în alternativa Step by step, așa că am 
păstrat mobilierul, școala a achiziționat o mochetă noua cu imprimeuri specifice 
vârstei și am împrumutat multe din lucrurile învățate în cei patru ani de experi-
ență. Sala de clasă are un aspect ludic.

Prima zi de școală a fost una emoționantă atât pentru mine, pentru boboceii 
mei dar și pentru părinții care nu știau foarte bine la ce să se aștepte. Așa că bobo-
ceii mei au venit la școală cu trenul imaginar al clasei pregătitoare ceea ce le-a 
plăcut foarte mult. Au primit ecusoane în piept atât ei cât și părinții, bunicii, mătu-
șile, care de altfel erau și ei pentru prima data în clasa pregătitoare. Am semnat cu 
toții „angajamente” promițând că vom fi școlari adevărați. Pe bănci i-am așteptat 
cu pliante, urări de bine pentru noul an școlar și un mic cadou. . o carte de colorat.

Copiii au fost deosebit de încântați așteptând cu nerăbdare noua zi de școală. 
Dar greul abia a început… au apărut și regulile clasei pe o umbreluță cu norișori 
care scuturau picuri de ploaie ori de câte ori ei nu respectau regulile. Acest lucru 
nu-i încânta deloc pe mulți dintre ei. Dar cu foarte multă răbdare, consecvență, 
tact pedagogic, micii elevi s-au dovedit a fi mai înțelegători, mai receptivi la ce-
rințele mele, mai dornici să-mi facă pe plac.

Mă consider privilegiată deoarece am, tot sprijinul părinților în educarea 
elevilor mei. Au înțeles că trebuie să formăm o echipă. Părinții au fost deosebit 
de încântați deoarece copiii au învățat litere, cifre, sunt mai ordonați, mai dornici 
să ajute, mai receptivi și mai ascultători și nu regretă alegerea făcută în ceea ce 
privește înscrierea în clasa pregătitoare la școală. Au înțeles că implicarea lor în 
educația copiilor este esențială.

Activitățile de învățare alternează cu cele de joc, de relaxare. Copiii nu simt 
oboseala, ba chiar își doresc să rămână la școală peste program.

În ciuda muncii asidue pe care o depunem la clasă, personal consider ca în-
scrierea elevilor în clasa pregătitoare la școală este benefică.

Am continuat să abordez predarea integrată la clasă și în clasa I. Utilizăm 
momente ale întâlnirii de dimineață, socializăm, discutăm liber, deschis.

La începutul clasei I pentru a menține spiritul ludic al activității școlare, am 
stabilit împreună cu părinții ca fiecare zi din săptămână să aibă o tematică. Așadar 
am declarat ziua de luni ca fiind „Ziua cărților” – elevii aduc câte o cărticică o 
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prezintă în fața clasei și citesc din ea, câteva propoziții atât cât timpul ne permite; 
alcătuim propoziții cu personajul preferat din carte, despărțim cuvintele în silabe, 
stabilim poziția sunetelor, etc.

Marți și joi este „Ziua Fructelor”, zi în care elevii prin ghicitori, indicii își 
prezintă fructul. Am ales ziua fructelor pentru că părinții erau nemulțumiți că 
elevii nu consumă fructe. După câteva săptămâni de școală ne-am declarat „mari 
consumatori de fructe”. Cu ajutorul acestor „materiale didactice” descoperim 
lucruri noi, discutăm despre alcătuirea fiecărui fruct, despre mediul în care tră-
iește; învățăm să mâncăm sănătos. Miercuri – este „Ziua Jucăriilor” – am păstrat 
această zi încă din clasa pregătitoare. Cu ajutorul jucăriilor am alcătuit propoziții, 
am despărțit în silabe, am învățat să ne exprimăm liber, corect și coerent. Vineri 
este „Ziua Jocurilor”. După prezentarea lor în fata clasei, în momentele noastre 
de pauză, ne strângem în echipe, facem puzzle-uri, construim, ne jucăm, ne sim-
țim bine, învățăm prin joc.

De asemenea ultima zi din lună a fost declarată „Ziua Invențiilor”, iar ei „Micii 
inventatori”. Împreună cu părinții trebuiau să realizeze o mică invenție, pe care 
să o aducă la școală, spre a o prezenta colegilor. Proiectul a fost și este unul de 
succes, atât elevii cât și părinții implicându-se în totalitate. Am ales acest proiect 
din dorința de a-i apropia mai mult pe copii de părinții lor, de a petrece mai mult 
timp împreună, dat fiind faptul că părinții au un program încărcat, rămânându-le 
puțin timp de petrecut cu copiii lor.

De curând am demarat un proiect „Parcul meu de vis”. Împreună cu părinții 
am realizat mici „invenții”-obiecte din „parcul de vis” pe care elevii mei și l-ar 
dori în orașul nostru. Macheta realizată o vom prezenta în cadrul săptămânii 
„Școala Altfel”, primarului Sighișoarei, în speranța că mica noastră dorință se va 
materializa. Elevii au lucrat cu plăcere la confecționarea machetei, au măsurat, 
au socotit, au desenat, au decupat, au cântat și s-au bucurat de ceea ce au realizat.

Toate aceste activități fac ca activitatea la școală să fie cât mai atractivă, au 
responsabilități „plăcute”: aducerea jucăriilor, a fructelor, jocurilor, etc. Acestea le 
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utilizăm ca și material didactic în activitățile noastre de comunicare în limba ro-
mâna, matematică și explorarea mediului, dezvoltare personală, muzică și mișcare.

Atunci când copiii își satisfac interesele, ei învață să acumuleze informații 
și să tragă propriile concluzii în legătură cu acestea. Capacitatea lor de asimilare 
nu se va separa de conținutul materiilor, ele au loc simultan.

Prin metoda predării integrate, copiii participă, se implică cât mai mult, atât 
efectiv cât și afectiv, prin antrenarea unor surse cât mai variate, prin prezentarea 
conținutului cu ajutorul experiențelor diverse, exersării tuturor analizatorilor, al 
învățării prin descoperire.

Abordarea integrată a activităților promovează învățarea centrată pe copil, 
acesta beneficiind de: posibilități de a se manifesta natural, fără a sesiza că această 
activitate este „impusă”; personalitatea copilului se dezvoltă; copilul învață lu-
crând; mai multă libertate în acțiune; sporirea încrederii în propriile posibilități; 
educarea capacității de a lucra în grup, de a ajuta la îndeplinirea sarcinilor echipei; 
manifestarea creativității în toate domeniile;

Reușita predării integrate a conținuturilor în școală, ține în mare măsură de 
gradul de structurare a conținutului proiectat, într-o viziune unitară, urmărind 
anumite finalități.

Activitatea integrată se dovedește a fi o soluție pentru o mai bună corelare 
a activităților de învățare cu societatea, cultura și tehnologia didactică. Ea lasă 
mai multă libertate de exprimare și acțiune atât pentru copil cât și pentru cadre 
didactice.

Prin aceste activități se aduce un plus de lejeritate și mai multă coerență pro-
cesului didactic, punându-se accent pe joc ca metodă de bază a acestui proces. 
Elevii sunt stimulați și atrași prin diversitatea activităților de învățare dintr-o sin-
gură oră și prin apariția elementului de surpriză. Se imprimă lecției un caracter 
aparte cu implicații benefice pentru elevi.
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REZUMAT

Abordarea integrată a activităților promovează învățarea centrată pe copil, 
acesta beneficiind de: posibilități de a se manifesta natural, fără a sesiza că această 
activitate este „impusă”; personalitatea copilului se dezvoltă; copilul învață lu-
crând; mai multă libertate în acțiune; sporirea încrederii în propriile posibilități; 
educarea capacității de a lucra în grup, de a ajuta la îndeplinirea sarcinilor echipei; 
manifestarea creativității în toate domeniile;

Prin metoda predării integrate, copiii participă, se implică cât mai mult, atât 
efectiv cât și afectiv, prin antrenarea unor surse cât mai variate, prin prezentarea 
conținutului cu ajutorul experiențelor diverse, exersării tuturor analizatorilor, al 
învățării prin descoperire.

Reușita predării integrate a conținuturilor în școală, ține în mare măsură de 
gradul de structurare a conținutului proiectat, într-o viziune unitară, urmărind 
anumite finalități.

Activitatea integrată se dovedește a fi o soluție pentru o mai bună corelare 
a activităților de învățare cu societatea, cultura și tehnologia didactică. Ea lasă 
mai multă libertate de exprimare și acțiune atât pentru copil cât și pentru cadre 
didactice.
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CREATIVITATEA. – PREMISĂ A CREȘTERII 
RANDAMENTULUI ȘCOLAR

Învățătoare Ana Bordan, Școala Gimnazială 
„Ioan Vlăduțiu”, Luduș-jud. Mureș

CONDUITA CREATIVĂ A PROFESORULUI

Factorul esențial în stimularea spiritului creator este cadrul didactic(educator, 
învățător, profesor) prin caracteristicile personalității sale, prin conduita sa profe-
sională prin atitudinile manifestate în clasă sau în afara ei față de personalitatea 
și comportamentul elevilor. Profesorul creativ asigură climatul favorabil pentru 
exprimarea ideilor proprii, creează oportunități pentru autoînvățare, încurajează 
gândirea divergentă. El îi stimulează pe copii să caute noi conexiuni între feno-
mene, să imagineze noi soluții pentru probleme care se pot rezolva în manieră 
rutinieră („rutină-ruină-rugină”), să asocieze imagini și idei, să formuleze ipoteze 
îndrăznețe, neuzuale și să dezvolte ideile altora.

Un dascăl creativ stăpânește arta de a pune întrebări, are o inteligență ling-
vistică specială „competențe de comunicare, este empatic, prietenos, neobosit, 
disponibil să-i ajute și să-i asculte pe copii. Fiecare act creativ începe cu o între-
bare. Aceste întrebări trebuie să fie deschise, să aibă sens, să nu aibă răspunsuri 
predeterminate. (Ce s-ar întâmpla dacă. .. Ce credeți despre. .. Dar dacă. .. totuși. 
.. Cum s-ar mai putea. ..?) 

Este în general acceptată supoziția că numai cadrele didactice creative de-
termină dezvoltarea creativității elevilor. Un pedagog creativ iese din rutinele di-
dactice, diversifică solicitările, valorifică potențialul creativ al elevilor, creează 
competențe specifice. Tehnicile de învățare creativă ar trebui să constituie o compo-
nentă de bază în formarea cadrelor didactice iar atitudinile creative o componentă 
a personalității lor care trebuie depistată și susținută permanent. Îngrijorător este 
faptul că în urma unui studiu efectuat de Ana Stoica (1983), „Creativitatea elevi-
lor-Posibilități de cunoaștere și educare, E.D.P., București pg. 49) s-a constatat că 
atât elevii cât și profesorii apreciază în mai mare măsură atitudinile necreative. 
Dintre aceste două categorii, elevii sunt cei care apreciază mai mult decât profeso-
rii atitudinile creative. Acest lucru nu poate fi extins totuși asupra tuturor cadrelor 
didactice. Pornind de la portretele citate anterior ale personalităților creatoare și 
lucrând cu elevii din clasele mici, observăm că putem educa potențialul creativ 
al elevilor în momente foarte importante ale dezvoltării lor în acest sens. Elevii 
mici au multe din calitățile atribuite unei personalități creative: sunt curioși, atenți 
la tot ce mișcă în jurul lor, au simț de observație, simț al umorului, mereu în că-
utarea noului. Încercând să fiu cât mai aproape de ei am învățat să văd lumea cu 
ochii lor, am învățat multe lucruri noi și am cunoscut mai bine lumea fascinantă 
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a copiilor. Există în acest sens o învățătură pe care ar trebui să ne-o amintim în 
fiecare zi: „dacă vrei să cunoști pe cineva umblă o milă cu pantofii lui.”

TEHNICI DE STIMULARE A CREATIVITĂȚII 
Deblocarea și dezvoltarea creativității

Pentru a avea elevi creativi trebuie să ne străduim noi înșine să evităm rutina, 
să fim creativi, să producem „noul „în toate domeniile vieții noastre, fiind cunoscut 
rolul de formator pe care îl are cadrul didactic în mediul său social. Întotdeauna 
oamenii în general și copiii în special au fost atenți, sensibili la exemple. În acest 
sens putem vorbi de „antrenamentul „la creativitate, care se poate realiza în toate 
formele de activitate cu elevii mici. Pentru a realiza acest lucru trebuie să încercăm 
demontarea clișeelor culturale care blochează creativitatea copiilor. Persoanele ne-
creative nu au curajul și independența necesare pentru a-și asuma decizii noi, soluții 
noi la probleme vechi sau noi sau modalități personale de abordare a unei probleme. 
De exemplu, referitor la contradicția-clișeu dintre muncă și umor. Auzim foarte 
des expresia: „E o treabă serioasă, gata cu gluma! „sau: „nu-i de glumă! „Chiar 
așa să fie? Munca nu exclude umorul, jocul. Cu atât mai mult munca creativă și în 
special munca școlarilor mici care se joacă „în mod foarte serios, ,.Mulți cred că 
dacă sunt încruntați muncesc mai bine, rezolvă mai bine problemele. Nimic mai 
fals. În realitate munca relaxată încurajează și stimulează creativitatea. S-au scris 
multe cărți, mai ales în America, în care este demonstrat acest fapt. S-a creat o 
adevărată știință a conducerii bazată pe zâmbet, empatie, încredere, relaxare, res-
pect. Un alt factor care blochează creativitatea este falsa modestie, care, la rândul 
ei este clădită pe lipsa de încredere. Încrederea în sine și în parteneri, convingerea 
că toți suntem unici și speciali și importanți în echipa din care facem parte elibe-
rează aceste inhibiții și permit copiilor să strălucească în grupul din care fac parte. 
Un alt clișeu folosit în societate și în școală este acela că uneori apreciem mai mult 
cantitatea de muncă, efortul depus și nu importanța rezultatelor, eleganța soluți-
ei, eficacitatea. În acest sens ar putea fi regândită și reforma învățământului, prin 
orientarea constantă spre scop. Un alt clișeu: oamenii inteligenți nu greșesc. Fals, 
numai că ei fac mereu alte greșeli, nu repetă mereu aceeași greșeală. Copiii pot 
fi învățați, prin căutarea și verificarea soluțiilor propuse să aleagă pe cele corecte 
și să le elimine pe cele eronate sau neconvenabile. Alți factori care influențează 
negativ eliberarea energiilor creatoare ar fi: neîncrederea, autoritarismul, lipsa 
de apreciere și respect din partea colectivului, competiția exagerată, teama față 
de eșec, etc. Numai oamenii liberi pot fi creativi. Cu cât vom cunoaște mai bine 
copiii, cu cât ei se vor cunoaște și aprecia mai mult, (ex. familia creativă), cu atât 
vom obține rezultate mai semnificative. Prin joc se pot debloca în modul cel mai 
eficient energiile creatoare. Putem și trebuie să facem mai mult în acest domeniu, 
fiind conștienți că școala trebuie să trezească noul din fiecare individ.

Fiți adept al: încrederii, progresului, experimentului:
 - investiți încredere în oameni
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 - evitați rutina
 - încercați să faceți mai mult, cu entuziasm
 - străduiți-vă să-i faceți mai importanți pe cei din jur
 - oferiți-vă voluntari
 - fiți agreabili
 - zâmbiți, etc.

BIBLIOGRAFIE: 
1. Roșca, Alexandru, 1981, Creativitatea generală și specifică, Ed. Academiei, 

Buc.
2. Cristea, R., Cristea, M., 1989, Personalitatea și idealul moral, Ed. Albatros, 

Buc.
3. Buta, V.1992, Logică și creativitate, Ed. Militară, Buc.
4. Matei, N. C., 1982, Educarea capacităților creatoare în procesul de învăță-

mânt, clasele I-IV, E.D.P., Buc.
5. Șchiopu, U., Verza, E., 1981, Psihologia vârstelor, E.D.P. Buc.
6. Zlate, Mielu, 1997, Eul și personalitatea, Ed. Trei,
7. Sofronie, C., Pârvănescu, R., 2002, Psihologia ordinii. Cunoașterea omului 

prin forme, Fiat Lux.

REZUMAT:

Suntem, ca manageri ai resurselor clasei, responsabili cu succesul și fericirea 
fiecărui copil. Acest lucru trebuie să fie scris „cu creta „în conștiința fiecărui edu-
cator, învățător, profesor, deoarece dezvoltarea personalității fiecărui copil depin-
de în mare parte de noi. Suntem din acest punct de vedere „profesorii de fericire,

„Profesor de fericire? Iată o ambiție minunată, pe care puțini dintre noi ar 
avea curajul să o afirme, deși acesta este în final rostul tuturor învățăturilor. În 
acest sens al învățării pentru a trăi mai bine împreună m-am simțit și eu „respon-
sabilă cu fericirea „celor pe care îi conduc prin viață. Ce lucru minunat avem de 
făcut, dar cu câtă responsabilitate! În acest sens am prezentat conduita creativă a 
învățătorului și tehnici de stimulare a creativității.
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI LA CLASA PREGĂTITOARE

Prof. înv. primar Alexandra Bianca Smirnov, Școala 
Gimnazială „Victor Jinga”, Sighișoara, Mureș

„Ideile bune și inovațiile să fie aduse la viață 
Printr-o răbdare plină de curaj.” 

Hyman Rickover

Pornind de la premisa că lucrând cu copii mici (6 – 7 ani) trebuie să ținem 
cont în primul rând de faptul că fiecare copil este o individualitate, pe fiecare în 
parte trebuie să îl tratăm diferențiat din perspectiva dezvoltării.

Profesorii care predau după metoda dezvoltării au următoarele caracteristici:
 - Încurajează și acceptă autonomia și inițiativa elevilor. Autonomia și inițiativa 

sunt factori stimulativi în procesul de stabilire a conexiunilor dintre idei și 
experiențe. Copiii care pun întrebări și apoi se pregătesc să găsească soluții 
devin cei care participă la propria lor formare;

 - Furnizează elevilor o serie de materiale, îi duc în excursii astfel încât trezesc 
setea de cunoaștere a copiilor;

 - Colaborează cu copiii în definirea domeniilor de interes ce urmează a fi dez-
voltate în proiectele didactice;

 - Îi încurajează pe copii să pună întrebări, să participe la discuții, să descope-
re răspunsuri.
Metodele aplicate sunt menite a înclina balanța procesului educațional în fa-

voarea unei participări active a copilului și nu în favoarea dominării acestui pro-
ces de către adult. Astfel, ar fi bine să încercăm să îi oferim copilului o mai mare 
libertate de exprimare și posibilitatea de a face descoperiri prin manipulare de 
materiale și experimente pe măsură ce gândirea lui atinge trepte tot mai abstracte.

Copiii învață să aibă grijă și să fie preocupați de persoana lor luând exemplu de 
la părinți, învățători și de la alți adulți cu care iau contact cum se implică în experien-
țele lor de învățare. Pe măsură ce obțin tot mai multe succese în activitățile lor zilni-
ce, elevii încep să aibă o imagine de sine tot mai pozitivă și mai puternic conturată.

Comunicarea este o deprindere importantă. Capacitatea de a comunica clar 
este cheia implicării cu succes în colectivitate. Prin individualizare, îi încurajez 
pe copii să comunice prin intermediul discursurilor, al diverselor forme scrise, al 
matematicii și al diferitelor medii artistice. Pe măsură ce își dezvoltă deprinderile 
și încrederea în capacitatea lor de a comunica eficient, ei iau inițiative și sunt mo-
tivați în urmărirea unor idei importante. Prin comunicare, copiii pot să înțeleagă 
punctele celorlalți de vedere și pot să aprecieze diversitatea gândirii, culturii și 
caracteristicilor comune tuturor oamenilor.

Unul dintre momentele importante ale zilei pentru formarea acestei deprinderi 
la clasa pregătitoare este Întâlnirea de dimineață, timp în care în funcție de subiectul 
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discutat în ziua respectivă elevii își pot expune părerea, gândurile, sentimentele, 
trăirile, etc. Este momentul prin care învață să asculte, să comunice, se cunosc mai 
bine, se descoperă, află amănunte importante unul despre celălalt. Acest moment al 
zilei debutează cu jocuri de spargerea gheții, jocuri energizante dar și de cunoaștere.

Deci întâlnirile de dimineață au o structură specială și trebuie să înceapă o 
dată cu sosirea tuturor elevilor. Succesul lor de-a lungul timpului constă în in-
cluderea tuturor comportamentelor în tiparul prescris. Aceste evenimente zilnice 
satisfac nevoile sociale și școlare ale elevilor și sunt esențiale pentru succesul lor 
în școală. Regularitatea acestor întâlniri permite practicarea și repetarea trăsă-
turilor comportamentale pe care le așteptăm de la copii. Așa cum îndemânarea, 
modul de a citi și de a cânta se îmbogățesc prin practică, tot așa se întâmplă și cu 
comportamentul etic. Întâlnirile de dimineață:

 - îi învață pe copii să aibă grijă de ei și de cei din jur;
 - creează o atmosferă vioaie, entuziastă, prietenoasă pentru toată ziua;
 - stabilesc ritualuri și rutine;
 - dau ocazia participării individuale și de grup;
 - recunosc importanța contribuției fiecăruia;
 - exersează deprinderi importante pentru succesul școlar cum ar fi cele de a 

asculta, a vorbi, a rezolva probleme, a urma indicații, etc.
Acumulând o oarecare experiență la clasă, trebuie să recunosc că este nevoie 

de o perioadă lungă de timp pentru a-i învăța pe copii să-și comunice sentimente-
le. Mă străduiesc să modelez limbajul și acțiunile elevilor, astfel încât aceștia să 
comunice atitudini responsabile și pozitive. Îi ajut pe copii să-și comunice nevoile, 
și făcând acest lucru îi ajută să găsească modalități prin care ei să poată răspunde 
nevoilor altora. În cele din urmă, elevii învață căi de clarificare a neînțelegerilor și 
rezolvare a conflictelor prin utilizarea propice a limbajului. Comunicarea eficientă 
este un instrument valoros de rezolvare a disputelor și de dezvoltare a comunității.

După prima oră în care are loc întâlnirea de dimineață cu durata de 35 minute 
completată de 10-15 minute de activități libere, recreative următoarele trei ore vor 
avea fiecare în parte câte o sarcină de bază în funcție de disciplinele cuprinse în orar 
în ziua respectivă, acestea fiind completate de activități recreative de 10-15 minute, 
de cele mai multe ori acestea fiind dirijate și alese să fie o completare a celor studi-
ate anterior.

Ziua se poate încheia în cerc, prin trecerea în revistă a activităților zilei și prin 
formularea de răspunsuri la întrebările: Ce am învățat azi? Care activitate mi-a plăcut 
cel mai mult și de ce? Ce activitate nu mi-a plăcut și de ce? Cum m-am simțit? etc.

Pentru rezultate bune și foarte bune la clasa pregătitoare strategiile de in-
struire, ca interacțiuni între strategiile de predare și cele de învățare, reprezintă 
moduri integrative de abordare și acțiune, structuri procedurale, combinare de 
metode, mijloace, forme de organizare.

Strategiile didactice interactive stau la baza unui proces de învățare activ, în 
cadrul căruia, cel care învață acționează asupra informației pentru a o transforma 
într-una nouă, personală și interiorizată.

Cele mai productive strategii și metode de predare integrată, recunoscute ca promo-
toare ale unei învățări autentice – eficiente sunt: învățarea prin dezbatere, învățarea prin 
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cercetare, învățarea prin rezolvarea de probleme, învățarea prin descoperire, învățarea 
bazată pe proiect, învățarea bazată pe probleme, învățarea aventură / de tip expediționar.

Îmbinând într-un mod plăcut aceste strategii cu activitatea de bază încă pen-
tru această vârstă, jocul, tot ceea ce se întâmplă la școală ar trebui să se deruleze 
sub forma unei suite de jocuri sau antrenamente amuzante. Din spațiul clasei nu 
trebuie să lipsească jucăriile, chiar realizate de profesor împreună cu elevii.

O altă metodă des folosită la clasa pregătitoare este metoda proiectelor, pentru 
că o clasă care învață prin proiecte este o clasă centrată pe elev, în care colaborarea, 
conversația și mișcarea sunt absolut necesare. Învățarea bazată pe proiecte necesită 
timp. O unitate de învățare bazată pe un proiect, se concentrează pe ideile importan-
te, cu o valoare durabilă; dincolo de sala de clasă, elevii devin în mod activ implicați 
și autonomi în luarea deciziilor și în orientarea propriilor acțiuni. Elevii trebuie să 
cunoască clar așteptările, responsabilitățile, procesele și calendarul activităților.

Dintre cele mai importante concept de care ar trebui să se țină cont în activi-
tatea școlară sunt: comunicarea, preocuparea, comunitatea și relațiile.

Comunicarea este un concept cheie în formarea deprinderilor de a citi, de a 
asculta, de a scrie, în domeniul matematicii și al artelor.

Preocuparea este conceptual care impulsionează în dobândirea cunoștințelor 
despre natură, geografie, dar și educarea caracterului.

Comunitatea vine în ajutorul școlii să realizeze legătura între istorie, geo-
grafie și educație civică.

Relațiile cu cei din jur ajută copiii să-și dezvolte o privire asupra lumii.
În concluzie, activitatea desfășurată la clasa pregătitoare trebuie să fie în 

permanență atractivă, incitantă și interesantă, bogată în material intuitiv, speci-
fic vârstei în care elevul să fie central vital al fiecărei acțiuni, într-o permanentă 
relaționare cu cei din jur.

BIBLIOGRAFIE: 
Kate Burke Walsh, 1999, Predarea orientată după necesitățile copilului, Cermi, 

Iași, 24 p

REZUMAT

Acumulând o oarecare experiență la clasă, trebuie să recunosc că este nevoie 
de o perioadă lungă de timp pentru a-i învăța pe copii să-și comunice sentimente-
le. Mă străduiesc să modelez limbajul și acțiunile elevilor, astfel încât aceștia să 
comunice atitudini responsabile și pozitive. Îi ajut pe copii să-și comunice nevoile, 
și făcând acest lucru îi ajută să găsească modalități prin care ei să poată răspunde 
nevoilor altora. În cele din urmă, elevii învață căi de clarificare a neînțelegerilor și 
rezolvare a conflictelor prin utilizarea propice a limbajului. Comunicarea eficientă 
este un instrument valoros de rezolvare a disputelor și de dezvoltare a comunității.
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JOCUL DIDACTIC-ELEMENT INSTRUCTIV EDUCATIV

Profesor înv. primar Szanto Rozalia, 
Școala Gimnazială Papiu Ilarian, Mureș; 

Profesor înv. primar Jenei Erzsebet, 
Școala Gimnazială Papiu Ilarian, Mureș 

Jocul didactic-este o specie de joc care îmbină armonios elementul instruc-
tiv – educativ cu cel distractiv.

Termenul „didactic” asociat jocului accentuează componenta instructivă a 
activității și evidențiază că acesta este organizat în vederea obținerii unor finalități 
de natură informativă și formativă specifică procesului de învățământ.

Jocul reprezintă un ansamblu de acțiuni și operațiuni care urmăresc obiec-
tive de pregătire intelectuală, tehnică, morală, fizică a copilului. Încorporat în 
activitatea didactică, elementul de joc imprimă acesteia un caracter mai viu și 
mai atrăgător, aduce varietate și o stare de bună dispoziție funcțională, de vese-
lie și bucurie, de destindere, ceea ce previne apariția monotoniei și a plictiselii, 
a oboselii. Jocul bine organizat contribuie la dezvoltarea tuturor capacităților 
elevilor (percepția, gândirea, memoria, atenția, voința, exersează inteligența, 
educă stăpânirea de sine). 

Jocul didactic este un tip specific de activitate prin care învățătorul consoli-
dează, precizează și chiar verifică cunoștințele elevilor, le îmbogățește sfera lor 
de cunoștințe, pune în valoare și le antrenează capacitățile creatoare ale acestora.

Atunci când jocul este utilizat în procesul de învățământ, el dobândește funcții 
psihopedagogice semnificative, asigurând participarea activă a elevului la lecții, 
sporind interesul de cunoaștere față de conținutul lecției. Odată cu împlinirea 
vârstei de 6 ani, în viața copilului începe procesul de integrare în viața școlară ca 
o necesitate obiectivă determinată de cerințele instruirii și dezvoltării sale multi-
laterale. De la această vârstă, o bună parte din timp este rezervată școlii, activi-
tății de învățare, care devine o preocupare majoră. În programul zilnic al elevu-
lui intervin schimbări impuse de ponderea pe care o are acum școala, schimbări 
care nu diminuează însă dorința lui de joc, jocul rămânând o problemă majoră în 
perioada copilăriei.

Copiii învață cu plăcere jucându-se. Învață să interacționeze cu partenerii 
de joc, să comunice cu aceștia, să respecte unele reguli, să joace un rol, să facă 
față unor situații problematice sau conflictuale. Jocul furnizează multiple situații 
de învățare care au o eficiență extraordinară în termeni de achiziții al elevului. 
Acesta este motivul pentru care jocul nu trebuie să lipsească din programul zilnic 
al elevilor din clasa pregătitoare respectiv clasa I.

Această metodă dinamizează acțiunea didactică prin intermediul motivați-
ilor ludice care sunt subordonate scopului activității de predare-evaluare într-o 
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perspectivă pronunțat formativă. \modalitățile de evaluare angajează următoarele 
criterii pedagogice de clasificare a jocurilor didactice:

 - după obiectivele prioritare: jocuri senzoriale (auditive, vizuale, motorii, tacti-
le), jocuri de observare, jocuri de dezvoltare a limbajului, jocuri de stimulare 
a cunoașterii interactive;

 - după conținutul instruirii: jocuri matematice, jocuri muzicale, jocuri sporti-
ve, jocuri literare/lingvistice;

 - după forma de exprimare: jocuri simbolice, jocuri de orientare, jocuri de sen-
sibilizare, jocuri conceptuale, jocuri-ghicitori, jocuri de cuvinte încrucișate;

 - după resursele folosite: jocuri materiale, jocuri orale, jocuri pe bază de între-
bări, jocuri pe bază de fișe individuale, jocuri de calculator;

 - după regulile instituite: jocuri cu reguli transmise prin tradiție, jocuri cu re-
guli inventate, jocuri spontane, jocuri protocolare.

 - după competențele psihologice stimulate: jocuri de mișcare, jocuri de obser-
vație, jocuri de imaginație, jocuri de atenție, jocuri de memorie, jocuri de 
gândire, jocuri de limbaj
Jocurile copiilor devin metodă de instruire în cazul în care ele capătă o or-

ganizare și se succed în ordinea implicată de logica cunoașterii și a învățăturii. 
În acest caz, intenția principală a jocului nu este divertismentul, rezultat din în-
cercarea puterilor, ci învățătura care pregătește copilul pentru muncă și viață.

Jocul didactic trebuie să îndeplinească următoarele:
• să realizeze un scop și o sarcină didactică;
• să folosească elemente de joc în vederea realizării sarcinii propuse;
• să aibă un conținut accesibil și atractiv;
• să utilizeze reguli de joc, cunoscute anticipat și respectate de către elevi.
În jocurile didactice se pot alege diverse elemente de joc: întrecerea individu-

ală sau pe grupe, cooperarea între participanți, recompensarea rezultatelor bune 
sau penalizarea greșelilor, jocuri de rezolvare a exercițiilor sau a problemelor, 
bazate pe surpriză, așteptare, aplauze, cuvântul stimulativ etc.

Reușita jocului didactic este în strânsă legătură cu calitatea materialului di-
dactic, diversitatea acestuia, adaptarea sa cât mai bună la conținutul jocului. Se 
pot utiliza planșe, fișe de lucru (individuale sau de grup), cartonașe, jetoane, trusa 
de figuri geometrice etc.

Folosirea jocului didactic ca activitate de completare cu întreaga clasă aduce 
variație în procesul de instruire a copiilor, făcându-l mai atractiv.

Conținutul jocului este constituit din cunoștințele anterioare ale copiilor în-
sușite în cadrul activităților comune cu întreaga clasă.

Sarcina didactică apare sub forma unei probleme de gândire, recunoaștere, 
denumire, comparare, reconstituire, ghicire.

Regulile jocului ordonează acțiunile de joc. Au funcție reglatoare asupra rela-
țiilor reciproce între copii și sunt condiționate de conținutul și obiectivele jocului.

Acțiunea de joc este latura care cuprinde momente de așteptare, surprize, ghi-
cire, întrecere și fac ca rezolvarea sarcinii să fie plăcută și atractivă pentru elevi.

Dacă vin în completarea lecției jocurile didactice pot fi grupate după obiecti-
vele urmărite și tipul lecției. După obiectivele urmărite jocul este folosit în cadrul 
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tuturor ariilor curriculare, iar după tipul lecției este folosită ca mijloc de preda-
re, asimilare, mijloc de consolidare, sistematizare, recuperarea cunoștințelor. În 
cazul în care jocurile organizate au scop educativ bine precizat, devin metode 
de instruire, iar dacă jocul este folosit pentru a demonstra o caracteristică a unei 
lecții, acesta devine un procedeu didactic.

Desfășurarea jocului didactic cuprinde următoarele etape:
• introducerea în joc (discuții pregătitoare); 
• anunțarea titlului jocului și scopului acestuia;
• prezentarea materialului;
• explicarea și demonstrarea secvențelor jocului;
• fixarea regulilor; 
• executarea jocului de probă
• executarea jocului de către elevi;
• complicarea jocului;
• încheierea jocului / evaluarea.
Introducerea în joc urmărește crearea unei atmosfere favorabile și trezirea 

interesului și a curiozității copilului pentru ceea ce va urma. Anunțarea titlului 
jocului și a scopului acestuia se face scurt și sugestiv. Denumirea jocului are rolul 
de a sintetiza esența jocului și se constituie ca un adevărat laitmotiv pe întreaga 
durată de desfășurare a acțiunii.

Scopul jocului și denumirea sa determină, prin urmare, conținutul în jurul 
căruia se structurează apoi sarcina, regulile și elementele de joc.

Prezentarea materialului-moment în care materialul de lucru necesar în joc 
este pus la dispoziția copiilor pentru a-i fi cunoscute caracteristicile intuitive și 
pentru familiarizarea copiilor cu el.

Materialul demonstrativ e pus în coșulețe, săculețe, plicuri, etc. , este așezat pe 
băncile copiilor sau poate fi adus de către personajul (copilul) ce joacă un anumit rol. 
Momentul în care copilul primește materialul este ales în funcție de tipul de joc, iar 
ca plasament în desfășurarea activității: fie la începutul jocului, fie în timpul jocului.

Explicarea și demonstrarea jocului are un rol hotărâtor pentru buna desfă-
șurare a activității. În această etapă învățătorul își orientează efortul educativ în 
următoarele direcții:

 - să-i ajute pe copii să înțeleagă sarcinile ce le revin; să precizeze regulile jo-
cului, asigurându-se că au fost înțelese corect că sunt bine reținute de copii;

 - să prezinte conținutul jocului și principalele momente de realizare a
acestuia, în funcție de reguli;

 - să facă precizări concrete și coerente privind folosirea materialului ca sunt 
bine reținute de copii;

 - să fixeze sarcinile conducătorului de joc;
 - să formuleze cerințele ce trebuie satisfăcute pentru a câștiga;
 - să stabilească modalitățile de complexificare treptată și de doză a efortului 

intelectual și fizic al copiilor.
Executarea jocului de probă se realizează sub directa îndrumare a învățătoru-

lui care intervine destul de des reamintind regulile și succesiunea etapelor jocului 
făcând unele precizări cu caracter organizatoric. .
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După jocul de proba învățătorul va face aprecieri privind modul de realizare 
a sarcinilor va evidenția greșelile săvârșite, va reveni cu explicații suplimentare 
pentru corectarea greșelilor tipice.

Executarea jocului de către copii se face în momentul imediat următor jo-
cului de proba. Chiar dacă jocul se execută independent, învățătorul va urmării:

 - să mențină atmosfera de joc, favorizând manifestările specifice;
 - să antreneze toți copiii în acțiune;
 - să încurajeze copiii să adopte modul corect de colaborare;
 - să stimuleze evoluția jocului evitând momentele de monotonie;
 - să creeze condițiile necesare pentru ca fiecare copil să rezolve sarcina didac-

tica, independent sau în grup, în funcție de modul de organizare a jocului.
Încheierea jocului este momentul în care se fac aprecierile finale, se formu-

lează concluzii asupra modului de respectare a regulilor de joc, asupra modului 
de executare a sarcinilor de către fiecare copil sau de către întreaga grupa, de 
stabilire a câștigătorilor. Se va repeta titlul jocului și scopul său.

În concluzie, jocul didactic poate fi folosit în orice tip de activitate școlară 
(lecție, cerc, concurs), în momente diferite ale lecției, la multe discipline din în-
vățământul primar, la orice vârstă școlara mică, de către orice elev cu posibilități 
normale de învățare.

Jocul didactic poate fi folosit în scopuri diferite: îmbogățirea cunoștințelor, 
consolidarea, fixarea, transferul acestora, în verificare, evaluare, dezvoltarea cre-
ativității și a tuturor proceselor psihice și intelectuale, dezvoltarea personalității 
copilului. Pentru obținerea acestor rezultate învățătorul trebuie să fie un mare » 
meșter» în a știi când, cum, unde poate fi folosit jocul și mai ales, să fie un bun 
creator de jocuri, pentru care copiii, de orice vârstă școlară au o mare satisfacție 
când reușesc să le rezolve, folosindu-și toate cunoștințele căpătate în școala, ca și 
cele din cultura lor generală.

Poate că e bine să ne amintim, atunci când suntem în fața vlăstarelor pe care 
le modelăm, că vârsta lor este vârsta jocului, iar în activitățile didactice ce le des-
fășurăm cu ei să fie folosite cât mai multe jocuri didactice și atunci…..succesul 
este garantat.
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REZUMAT 

Jocul didactic este cel mai eficient mijloc de instruire și educare a copiilor 
fiind folosit pentru a forma sau consolida anumite cunoștințe, priceperi și de-
prinderi. El are drept scop, pe de o parte instruirea copiilor intr-un domeniu al 
cunoașterii, iar pe de altă parte, sporirea interesului pentru activitatea respectivă 
prin utilizarea unor elemente distractive, caracteristice jocului, facilitează atinge-
rea scopului formativ-educativ urmat, și împreună cu celelalte activități frontale, 
exercită o puternică influență a copilului în vederea pregătirii sale pentru școală.
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JOCUL MUZICAL  
– MIJLOC DE ÎNVĂȚARE

Profesor înv. primar Cătălina Viorica Mate, Școala 
Gimnazială Papiu Ilarian, Mureș; Profesor înv. primar 
PAL EMESE, Școala Gimnazială Papiu Ilarian, Mureș

„Muzica trebuie să fie scânteia ce aprinde focul în spiritul omenesc”
Ludwig van Beethoven

Jocul constituie una din cele mai importante forme de activitate ale copilului. 
El constituie un important mijloc al educației intelectuale, morale, fizice și 
estetice. Capacități psihice cum sunt gândirea, limbajul, memoria, voința sunt 
puternic influențate prin joc. . Prin intermediul lor muzica devine pentru copii 
un obiect ușor, plăcut, atractiv, așteptat cu nerăbdare și bucurie.

Totodată, jucându-se învață pe nesimțite tot ceea ce învățătorul a strecurat 
ca sarcină didactică în desfășurarea jocului. Privit prin această perspectivă, jocul 
muzical este un mijloc de învățare deosebit de eficient.

Mișcările și gesturile au ca scop adâncirea interpretării conținutului pieselor 
și accentuarea caracterului lor de jocuri muzicale. Ele contribuie de asemenea, în 
afara dezvoltării capacității de coordonare a mai multor activități concomi-
tente, la înlăturarea crispării din timpul cântatului, cu obținerea unei ținute 
mai spontane și mai degajate.

Fiecare cântec, joc muzical trebuie să marcheze un pas în progresul elevilor, 
atât în dezvoltarea lor muzicală, cât și psihică.

Selecționarea materialului muzical pentru clasa I va începe cu cântece sim-
ple din punct de vedere ritmic (pătrimi, doimi, optimi, pauză de pătrime), iar ca 
ambitus pentru început de o cvintă care va crește treptat la o sextă și progresiv 
până la octavă, între do1 și do2.

În funcție de sarcina muzicală urmărită, jocurile se clasifică astfel:
• Jocuri muzicale ritmice;
• Jocuri muzicale melodice;
• Jocuri muzicale cu mișcări sugerate de textul cântecului;
• Jocuri – dans;
• Jocuri muzicale pentru însușirea elementelor de expresie;
• Jocuri muzicale pentru diferențierea timbrelor;
• Jocuri muzicale armonico – polifonice,
• Jocuri muzicale pentru cultura vocală;
• Jocuri muzicale de creație;
• Jocuri spectacol.
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Jocurile muzicale contribuie la muzicalizarea copiilor prin:
• Îmbogățirea sonorității muzicii, ritmului și culorii sonore;
• Transformarea simplului cântat într – o activitate complexă;
• Creșterea atractivității muzicii;
• Antrenarea în activitate a unui număr cât mai mare de copii dintre cei cu po-

sibilități muzicale mai reduse, atragerea lor spre muzică și înlăturarea prin 
aceasta a complexării lor.

Jocurile muzicale au un aspect destul de variat. În același timp ele presupun 
o desfășurare mai simplă sau mai complexă, în funcție de sarcina didactică pe 
care o includ și de regulile după care se desfășoară.

Jocul muzical cuprinde următoarele etape:
• Familiarizarea copiilor cu textul cântecului și conținutul jocului;
• Demonstrarea jocului muzical;
• Executarea lui împreună cu copiii;
• Executarea jocului de către copii.

Trebuie știut însă că, „numai acela care știe să se joace cu copii poate fi în stare 
să – i învețe ceva”. (Ellen Key. Secolul copilului, București, E. D. P., 1978, p. 48.) 

Exemple concrete de jocuri:

Mers ritmic în perechi: înainte pe primul pas și înapoi pe al doilea pas.

Se imită zborul păsărelelor prin legănarea brațelor. Un copil bate pe un clo-
poțel, altul pe trianglu și altul pe un pahar de cristal.

Mergi după cum bat
Acest joc muzical aduce multă varietate prin faptul că putem folosi diferite 

tempouri sau accelerando, rittardando, dar și prin faptul că timpii pot fi combi-
nați divers cu pașii.

Exemplu:

În primul caz (a), pașii sunt făcuți fiecare pe un timp, dar în al doilea caz (b) 
copilul este solicitat să facă doi pași pe un timp marcat de bătaia învățătorului 
sau chiar a lui și în al treilea caz (c) va face un pas la doi timpi, ceea ce-i solicită 
atenția, inteligența, capacitatea de coordonare motrică.
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Jocul muzical „Ghicitoare”
Se axează pe recunoașterea de către elevi a unui cântec studiat mai dinainte, 

după ritmul sau după melodia acestuia (însă fără cuvinte) 

Acest fragment trebuie recunoscut de către copii ca fiind începutul cântecului 
„Lună, lună nouă” din folclorul copiilor.

Jocul muzical „În lanț”
Jocul muzical „În lanț”, cu continuarea lineară a execuției, în formație ritmi-

că, sau ritmico – melodică, în poziție statică (în bănci) și anume:
Ritmic: Se stabilește cântecul, și, în ordinea așezării elevilor în bănci, se rit-

mează cântecul respectiv, pe vecinătăți imediate, începând cu copilul cel mai din 
margine, însă numai câte o măsură de către fiecare, sau un fragment de două mă-
suri, ca contur a unei idei muzicale – fără nici o întrerupere, cu reluarea repetată 
a cântecului, până când a terminat și ultimul copil din clasă ritmarea porțiunii 
ce – i revenea lui, astfel (ex. „Noi acum suntem școlari”).

Ritmico – melodic: Același joc, cu același procedee, va fi însoțit și de cân-
tarea cu murmur sau cu silaba „ta”, ori cu text (la alegerea învățătorului pentru 
variație) a cântecului sau a fragmentelor respectiv 

Jocul muzical „De – a telefonul
Jocul muzical „De – a telefonul” se realizează ritmic, în aceeași desfășurare ca 
„jocul în lanț” cu singura deosebire că jocul începe din fundul clasei, de la 

elevul de pe ultimul loc care va ritma fragmentul (prima măsură a cântecului 
respectiv) pe umărul sau pe spatele celui din fața sa, fără să intoneze absolut ni-
mic, iar acesta va continua cu următoarea porțiune (măsura a doua) ritmând pe 
umărul celui din fața lui și se continuă în acest fel cântecul în succesiune până la 
elevul din banca întâi, care va scrie pe tablă fragmentul care i – a fost telefonat 
și pe care l – a recepționat, astfel:



243Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

Jocul melodic
Contribuie la formarea deprinderii de a executa, de a recunoaște și de a va-

lorifica, în mici creații, elementele melodice.
Sarcinile impuse de joc pot fi:

• perceperea diferențelor mari de înălțime. În perioada prenotației, copiii sunt 
ajutați să sesizeze înălțimile diferite prin asocierea acestora cu onomatopee 
sugestive și gesturi spațiale.

• onomatopee: „Cloșca cu puii”, „Ursul și păsărelele”

Jocurile de creație
Abordează o activitate muzicală superioară, de valorificare creatoare a cu-

noștințelor și deprinderilor dobândite de copii în activitățile muzicale.
Exemplu: „Cine compune mai frumos”. La întrebarea muzicală a învățătoa-

rei, copiii răspund creând spontan o scurtă melodie pe versuri date. .
„Cine descoperă greșeala?”
Acest joc dezvoltă spiritul de observație, atenția, memoria, capacitatea de 

concentrare.
Învățătorul le spune copiilor că în cântecul învățat de ei, într-o lecție anterioa-

ră, va face intenționat o greșeală. Cine o va recunoaște va fi pus solist, încurajând 
în acest fel dorința de autodepășire și de evidențiere.

Nu se va repeta mai mult de trei ori pentru a nu deforma imaginea sonoră a 
cântecului.

Jocurile spectacol
Nu sunt jocuri muzicale propriu-zise, deoarece au un caracter interdisci-

plinar, prin selectarea cunoștințelor axate pe o anume temă din cadrul mai mul-
tor discipline de învățământ. Astfel muzica se poate împleti armonios cu poezia, 
desenul și lucrul manual.

De exemplu într-un joc spectacol intitulat „Ziua mamei”, putem folosi ca 
fundal un panou cu desene realizate de copii, mici daruri confecționate de elevi 
în orele de lucru manual, poezii și cântece dedicate mamei și primăverii, toate 
acestea creând o ambianță plăcută.

Activitatea muzicală trebuie să fie plăcută, căutând metode și procedee pen-
tru a dezvolta gustul artistic muzical al școlarilor și dragostea lor față de muzică.

Învățătorul trebuie să pună suflet în educarea muzicală, căci așa cum spune 
Jean Lupu „pentru ca în clasă să se aprindă zeci de luminițe în privirile copii-
lor, trebuie ca de la catedră să sară cel puțin o scânteie”.
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REZUMAT 

Jocul constituie un important mijloc al educației intelectuale, morale, fi-
zice și estetice. Jucându-se, copilul învață pe nesimțite tot ceea ce învățătorul a 
strecurat ca sarcină didactică în desfășurarea jocului. Privit prin această perspec-
tivă, jocul muzical este un mijloc de învățare deosebit de eficient.

Mișcările și gesturile au ca scop adâncirea interpretării conținutului piese-
lor și accentuarea caracterului lor de jocuri muzicale. Lucrarea prezintă câteva 
exemple concrete de jocuri muzicale.
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LOCALITATEA NATALĂ – IDRIFAIA  
(PROIECT TEMATIC)

profesor învățământ primar și preșcolar 
Peti Tünde Iulia, Școala Gimnazială „Bordi 

András” Idrifaia, județul Mureș

„Nu știu alții cum sînt, dar eu, când mă gândesc la locul nașterii mele, la 
casa părintească. .., parcă-mi saltă și acum inima de bucurie!”

I. Creangă – Amintiri din copilărie)

ARGUMENT: Legătura omului cu locurile natale durează, de obicei, toată 
viața. Intensitatea ei depinde de imaginile care persistă, conștient sau inconștient, 
în mintea fiecărei persoane. Această relație e cea care ne creează, în momentele 
dificile, senzația de siguranță, certitudinea că, orice s-ar întâmpla, există un loc 
numit „acasă”, unde suntem bineveniți oricând. Acest proiect își propune tocmai 
construirea acestui atașament absolut indispensabil între copii și meleagurile co-
pilăriei. El a fost generat de nevoia de informații și reprezentări pe care să se clă-
dească sentimente și atitudini nobile față de locurile natale. Le vom regăsi mai 
târziu în comportamentul viitorului tânăr și adult. Să țesem, deci, această legătură, 
dând o șansă atât omului, cât și comunității! 

SCOP: Îmbogățirea cunoștințelor despre localitatea natală, Idrifaia.
OBIECTIVE: 

• Să cerceteze și să descopere noi cunoștințe despre satul natal;
• Să selecteze informațiile și să aleagă forma de prezentare;
• Să selecteze materialele necesare pentru proiect;
• Să colaboreze în cadrul grupei pentru realizarea sarcinilor.
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DISCIPLINE IMPLICATE: Istorie, Geografie, Limba și literatura română, 
Educație civică, Educație religioasă, Educație muzicală,

GRUPUL ȚINTĂ: elevii clasei a IV-a de la Școala Gimnazială „Bordi 
András, Idrifaia

DURATĂ: 4 săptămâni
RESURSE UMANE: elevii, învățătoarea, cadrele didactice, părinții, angajați 

ai unor instituții ce vor fi vizitate
RESURSE MATERIALE:: hărți, cărți, reviste, aparat foto, videoproiector, 

CD-uri, planșe, creioane colorate, fișe, poze, obiecte vechi;
METODE ȘI TEHNICI DE LUCRU: observația, munca prin descoperire, 

conversația, problematizarea, modelarea, exercițiul, povestirea, jocul de rol, co-
respondența, portofoliul
1. PREGĂTIREA PROIECTULUI: 

a) Alegerea temei
Elevii și-au exprimat dorința, la ora de istorie, de a afla cât mai multe amă-

nunte legate de trecutul satului lor. Drept urmare, am hotărât derularea unui pro-
iect pe aceasta temă. Am stabilit obiectivele, conținuturile, s-au analizat resursele 
umane, materiale și de timp disponibil.

b) Stabilirea direcțiilor de dezvoltare
Împreună cu elevii am realizat harta proiectului(respectând propunerile lor) 

și am stabilit un inventar de activități și strategii didactice.
Am împărțit elevii în 5 grupe și fiecare grupă descoperă următoarele 

informații:
-Grupa 1: Istoricul localității Idrifaia
-Grupa 2: Așezare, populația și harta satului
-Grupa 3: Clima, apele, vegetația și fauna din localitate
-Grupa 4: Instituțiile importante și personalități celebre ale localității
-Grupa 5: Tradițiile și obiceiurile locale 
c) Crearea centrului tematic și procurarea materialelor pentru proiect
Pentru acest lucru am apelat la ajutorul părinților și al comunității locale.

2. REALIZAREA PROIECTULUI: 
a) Cercetarea propriu-zisă 
Are loc activitatea de documentare și investigare, de realizare practică a celor 

propuse, când elevii dețin rolul principal. Se va lucra pe grupe, dar și individual. 
În cadrul acestei etape elevii adună informații despre localitatea lor natală. În 
acest scop ei consultă monografia satului Idrifaia, precum și alte lucrări științifi-
ce aflate în biblioteca școlii. Fiecare grupă merge și caută informații de ex. la cei 
mai în vârstă locuitori ai satului (veterani de război, cadre didactice pensionare), 
dar și la reprezentanții activi ai comunității  (preot, medic, primar, polițist etc. ).

b) Finisarea și redactarea proiectului: Această etapă include pregătirea ma-
terialelor de prezentat.
3. VALORIFICAREA PEDAGOGICĂ A PROIECTULUI: 

a) Prezentarea 
Elevii vor prezenta rezultatele muncii lor în fața unor reprezentanți ai comu-

nității locale, părinți, profesori.
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b) Autoevaluarea și evaluarea proiectului
Finalitatea proiectului a constat în realizarea unei planșe ce conține poze, 

desene, compuneri, informații, hărți, despre trecutul și prezentul satului.
- expoziție de fotografii;
- scurtă serbare cu tema folclorică;
Mapa poate fi folosită și de către elevii altor clase sau de către generațiile 

care vor urma.
INVENTAR DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE: 
Limba și literatura română:

 - lecturarea monografiei satului Idrifaia în cadrul orelor de lectură;
 - realizarea și redactarea unor compuneri pe baza informațiilor adunate;

Științe ale naturii:
 - identificarea animalelor sălbatice și a vegetației naturale specifice zonei în 

care locuiesc;
Educație civică:

 - identificarea instituțiilor din comună și a rolului acestora
Educație religioasă:

 - informarea despre biserica din localitate;
Istorie:

 - Vecinii și comunitatea
 - File din istorie localității natale

CONCLUZII 
Copiii au arătat un deosebit interes în desfășurarea acestui proiect. Fiecare 

echipă a prezentat materiale informative, imagini, compuneri, si-au împărtășit 
experiențele, au dezbătut opinii, au venit cu completări surprinzătoare, fapt care 
a demonstrat că metoda proiectelor este foarte eficientă și se poate aplica cu suc-
ces la clasele primare.
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EXPOZIȚIA DE FOTOGRAFII

Stema satului Turnul din lemn

Biserica Criptă sub biserică

Palatul Bethlen Obiceiuri și tradiții din anii 1900-1940
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REZUMAT 

Scopul proiectului este îmbogățirea cunoștințelor despre localitatea natală, 
Idrifaia. Prima etapă cuprinde pregătirea proiectului: se alege tema, se stabilesc 
direcțiile de dezvoltare. În etapa a doua are loc realizarea proiectului care cuprin-
de: cercetarea propriu-zisă, finisarea și redactarea proiectului. În ultima etapă 
este prezentat valorificarea pedagogică a proiectului, care include prezentarea, 
autoevaluarea și evaluarea. Metodele și tehnicile de lucru sunt: observația, munca 
prin descoperire, conversația, problematizarea, modelarea, exercițiul, povestirea, 
jocul de rol, corespondența, portofoliul.

Copiii au arătat un deosebit interes în desfășurarea acestui proiect. Fiecare 
echipă a prezentat materiale informative, imagini, compuneri, si-au împărtășit 
experiențele, au dezbătut opinii, au venit cu completări surprinzătoare, fapt care 
a demonstrat că metoda proiectelor este foarte eficientă și se poate aplica cu suc-
ces la clasele primare.
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MODALITĂȚI DE PREVENȚIE ȘI COMBATERE A 
VIOLENȚEI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

Inspector școlar, prof. Irimie-Matei Camelia, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş

Motto: „Un copil este ca o sămânță de floare. ../ Cât de frumos va crește, 
cât de frumos va rodi, / Depinde de grădinarul care o va îngriji, / De ce 
pământ și de câtă lumină și apă are, / De cât de ferită e de frig, de furtună 
și de soare, / E atât de plăpândă. ../ Cum ai putea să o rupi sau să o calci 
în picioare, / Când e tot ce va mai rămâne în urma ta."

În sistemul social de educație din învățământ, dascălii trebuie să se raporteze 
la cei pe care îi educă, să stabilească relații de cooperare cu elevii și părinții aces-
tora, să îndrume elevii care au comportamente deviante prin sfaturi și recoman-
dări. Școala reprezintă un spațiu deschis lumii exterioare, un forum al socializării 
și de multe ori un posibil loc de manifestare a violenței.

Cauzele apariției violenței în rândul elevilor

• Management defectuos al clasei
• Relația educator-elev
• Atitudinea de dispreț față de elevi
• Realizarea unui clasament subiectiv între elevi în funcție de performanță, de-

favorizându-i pe cei cu realizări modeste
Ca forme de manifestare a violenței în mediul școlar pot fi întâlnite: violența 

verbală (înjurături, denigrare, poreclire), fizică (bătaie, lovire, pedepse corporale), 
emoțională(umilire, amenințare, intimidare, izolare).

Strategii de atenuare și evitare a conflictelor

I. Motivarea elevilor
 Exemple concrete din activitatea la clasă

În orele de educație civică am inițiat elevii în discuții, dezbateri, jocuri de rol. 
Problematizarea unor situații comportamentale, exemplificarea faptelor de curaj, frică, 
lașitate etc. , studii de caz cu privire la afectarea integrității fizice sau morale a copiilor, 
toate acestea i-au determinat pe elevi să-și exprime părerile, să ia atitudine, să motive-
ze comportamente, să-și manifeste spiritul critic și totodată să-și dezvolte inteligența.

În cadrul temei „Drepturile și îndatoririle elevului”, am realizat un poster 
intitulat Regulile clasei noastre, cuprinzând norme de comportare în clasă, școa-
lă și societate.
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Alt poster a cuprins Regulamentul de ordine interioară al clasei a IV-a, 
cu reguli simple și sancțiuni, stabilite împreună cu ei.

În cadrul lecțiilor cuprinse în unitatea de învățare „Raporturile noastre cu 
ceilalți oameni”, elevii au avut ca sarcină să scrie în 3 minute tot ce le vine în 
minte în legătură cu noțiunea de violență. Afirmațiile lor au fost: bătaie, înjură-
turi, poreclă, un lucru urât, răutate, ceartă. S-a concluzionat astfel ce este violența.

Pentru a descoperi ce este conflictul, am împărțit clasa în 2 grupe: prima 
grupă a avut ca sarcină să completeze fișa de lucru „Este acesta un conflict?” și 
să argumenteze, iar cea de a doua grupă să aleagă modalitățile de soluționare a 
unui conflict pe fișa de lucru „Conflict și soluție”.

Fiecare grupă a evaluat și argumentat răspunsurile date de grupa adversă. 
Elevii și-au trecut numele în unul din cele două cercuri, roșu sau albastru(F.B. 
sau B) în funcție de aportul adus de fiecare la rezolvarea sarcinilor date, făcând 
astfel autoevaluarea.

II. Ascultarea părerilor celor implicați apelând la empatie pen-
tru a le înțelege

III. Aflarea motivului real care a generat starea de tensiune
IV. Analiza obiectivă a celor expuse
V. Găsirea unor puncte comune pozitive de la care să se plece în 

găsirea soluțiilor
VI. Discutarea problemei ivite la nivelul grupului
VII. Analiza consecințelor pozitive/negative
VIII. Folosirea sistemului de sancțiuni/pedepse

Concluzii

 Activitatea de combatere și prevenire a violenței este o sarcină complexă care 
presupune mult tact, răbdare și consecvență atât din partea educatorilor cât 
și a întregii societăți;

 Școala singură nu poate schimba lumea;
 E nevoie de implicarea tuturor factorilor: școală, familie, poliție, servicii de 

protecție și asistență, mass-media, societatea în ansamblul ei.
 Strategia de prevenire a violenței presupune activități pe termen lung și me-

diu și acțiuni de urgență pe termen scurt.
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București
Albu, E., (2000), Factori de risc în apariția și structurarea devierilor de com-

portament la elevi, Ed. Universității „Petru Maior”, Tg. Mureș
Crețu, E., (1999), Probleme ale adaptării școlare, Ed. All Educațional, București
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PREDAREA INTEGRATĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PRIMAR ASPECTE TEORETICO-PRACTICE

Prof. înv. primar Codruța Maria Moldovan, prof. 
înv. primar, Daniela Ușurelu, Școala Gimnazială 

„Nicolae Bălcescu”, Tîrgu-Mureș, Mureș

„Cel mai puternic argument pentru integrarea curriculum-ului este chiar 
faptul că viața nu este împărțită pe discipline”. 

James Moffett

Una din temele mult abordate în ultimii ani, în procesul de învățământ actual 
o reprezintă interdisciplinaritatea. Această temă, mai mult dezbătută decât apli-
cată, se află în centrul preocupărilor cadrelor didactice din învățământul primar.

De remarcat este faptul că, în dezvoltarea programei școlare de tip integrat au 
fost utilizate documente europene de politică educațională, care sugerează urmă-
torul aspect: „un mediu educativ mai deschis necesită o nouă arhitectură școlară, 
inclusiv un curriculum transdisciplinar și noi competențe ale cadrelor didactice”, 
respectiv adaptarea la ritmul noilor tehnologii”.

Prin dezvoltarea, implementarea și aplicarea acestui curriculum integrat, ca 
parte a curriculum-ului la decizia școlii, se urmărește de asemenea „descentralizarea 
curriculară și adaptarea curriculum-ului la nevoile specifice dezvoltării personale, la 
cerințele pieței forței de muncă și ale fiecărei comunități”, în conformitate cu obiec-
tivele Pactului Național pentru Educație. Se impune așadar, ca noul curriculum să 
fie centrat pe competențe și nu pe informații, adică pe acele cunoștințe, deprinderi, 
atitudini care să ajute la rezolvarea de probleme. La nivelul activității de clasă este 
necesară o bună cunoaștere a elevilor, pentru a fi identificate nevoile, interesele de 
cunoaștere și ritmul dezvoltării fiecărui copil, pentru a fi ulterior adecvate situațiile 
de învățare, conținuturile și materialele educaționale la caracteristicile individuale 
ale elevilor și implicarea lor în situații de învățare aproape de viața concretă.

Abordarea integrată a cunoașterii nu este un element de noutate, dacă avem 
în vedere că vechii greci subliniau importanța transmiterii cunoașterii ca un tot 
unitar. Însăși viața de zi cu zi este una complexă, unitară, așadar se impune să 
studiem fenomenele prin prisma mai multor discipline, intercorelate și, mai mult, 
din perspectiva valorificării învățării nonformale și informale în contextul for-
mal. Literatura pedagogică ne oferă mai multe soluții metodologice moderne în 
vederea realizării acestui deziderat educațional: pluridisiplinaritatea sau aborda-
rea tematică, interdisciplinaritatea sau abordarea integrată, transdisciplinaritatea 
sau abordarea cross-curriculară.

Dintre modalitățile enumerate anterior, profesorul Stanciu Mihai consideră 
că, abordarea interdisciplinară facilitează elevului formarea unei imagini unitare 
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asupra realității și dezvoltarea unei gândiri integratoare. Această abordare atrage 
după sine modernizarea tuturor componentelor procesului de învățământ: finalități, 
moduri de organizare a învățării, strategii, metode și mijloace folosite, evaluarea 
realizată. În ceea ce privește conținuturile învățării, se remarcă transformări ma-
jore, încercând să treacă educația înaintea instrucției. De altfel, pregătirea școlari-
lor pentru viața adultă va depinde într-o mare măsură de modul în care sistemele 
educative vor realiza selecții în structurarea conținuturilor. Accentul trebuie pus 
pe stăpânirea de către elevi a proceselor, înțelegerea conceptelor și pe capacitatea 
de a le folosi în diverse situații.

Acest învățământ centrat pe competențe este o alternativă la învățământul 
tradițional centrat excesiv pe cunoștințe, pe asimilare de informații. Competențele 
pe care trebuie să e formeze școala au în vedere trei mari domenii:
 al lecturii, al cititului și mai larg, al documentării individului;
 al matematicii;
 al științelor;

Predarea integrată are ca referință nu o disciplină de studiu, ci o tematică uni-
tară, comună mai multor discipline. A cunoscut o extensie relativ rapidă în învă-
țământul preșcolar și primar, fiind încurajată și susținută de existența celor șapte 
arii curriculare, care impun integrarea conținuturilor. Se operează cu „teme”, cu 
„orientări tematice”, care oferă profesorului libertatea de a alege sau de a propu-
ne conținuturi. Interdisciplinaritatea reprezintă manifestarea concretă în educa-
ție și învățământ a principiului general universal al unității lumii-integralitatea. 
Valorifică și propune competențe de nivel superior, gândite și proiectate într-o 
manieră constructivistă. Elevii își construiesc înțelegerea, predarea înseamnă 
sprijinul autonomiei în învățare, conceptele nu trebuie predate direct.

Dezideratele de modernizare și de perfecționare a metodologiei didactice în 
viziunea propusă de predarea integrată, se înscriu pe direcțiile sporirii caracte-
rului activ al metodelor de învățământ, în aplicarea unor metode cu un pronunțat 
caracter formativ, în valorificarea noilor tehnologii instrucționale (e-learning), în 
contaminarea și suprapunerea problematizării asupra fiecărei metode și tehnici 
de învățare, reușind astfel să se aducă o însemnată contribuție la dezvoltarea în-
tregului potențial al elevului.

Vom trece în revistă unele dintre cele mai productive strategii și metode de 
predare integrată, recunoscute ca promotoare a unei învățări autentice – eficiente:

Învățare prin dezbatere Este o metodă de învățământ care constă în prezen-
tarea unor întrebări, teme, probleme, etc. , care sunt supuse spre analiză și solu-
ționare unei clase, unui grup, etc. Stimulând inițiativa și participarea fiecăruia la 
obținerea rezultatului, această metodă presupune intervenția educatorului, care 
schițează pașii necesari și coordonează părerile și soluțiile participanților, dirijân-
du-le spre obținerea rezultatului adevărat.

Învățare prin problematizare Este o metodă de învățământ de tip euristic, 
folosită în procesul de învățământ cu scopul de a declanșa activitatea indepen-
dentă a elevului, gândirea și efortul personal al acesteia. Problematizarea sporește 
considerabil eficiența lecțiilor, deoarece antrenează multilateral elevul (gândire, 
fantezie creatoare, acțiune, etc. ).Problematizarea este aplicată în predarea oricărui 
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obiect de învățământ, în funcție de scopul instructiv sau educativ urmărit, de spe-
cificul disciplinei respective și de nivelul de dezvoltare psihică și socială a ele-
vilor. Problematizarea se înscrie printre coordonatele esențiale ale modernizării 
învățământului, în toate etapele și la toate nivelurile, stimulând creativitatea ca-
drelor didactice, respectiv a elevilor. Învățare senzorio-motorie. Conținutul ei îl 
reprezintă ansamblul coordonărilor senzorio-motorii, priceperile și deprinderile, 
exprimate în performanțe practice, care, achiziționate de către copii, contribuie 
la dezvoltarea lor biologică, biopsihică și psihomotorie.

Învățare socială reprezintă un tip de învățare care asigură dezvoltarea mo-
rală, psihosocială și socială a elevului. . Conținutul învățării sociale îl reprezintă 
modurile de conduită, relaționare și integrare psihosocială și socială, atitudinile, 
valorile, rolurile și normele morale, precum și convingerile, concepțiile și trăsă-
turile de personalitate ce trebuie proiectate, interiorizate și dezvoltate la elevi în 
scopul maturizării lor psiho-fizice și sociale.

Învățare prin cercetare. Metodă de învățământ care implică participarea 
directă și activă a elevului sau studentului împreună cu profesorul la cercetarea 
științifică, la descoperirea adevărului, la refacerea procesului științific de consti-
tuire a cunoștințelor.

Învățarea prin rezolvare de probleme. Problema reprezintă un obstacol 
sau o dificultate cognitivă care implică o necunoscută (sau mai multe) și față de 
care repertoriul de răspunsuri câștigat în experiența anterioară apare insuficient 
sau inadecvat. Elevul poate fi implicat într-un proiect sau poate primi o temă de 
cercetare care să însemne soluționarea unei probleme reale.

Învățarea prin descoperire promovează metode de învățământ de tip euristic, 
care implică un ansamblu de operații privitoare la conceperea și organizarea lecției 
în care elevul, sprijinit de profesor, descoperă cu propriile forțe intelectuale expli-
cația și semnificația unui fenomen sau proces, legile, cauzele și esența acestora.

Metoda proiectului Învățarea bazată pe proiecte este un model educațional 
centrat pe elev, care oferă un mediu integrator pentru diverse discipline și abilități, 
anterior distincte. Ea oferă copiilor posibilitatea de a se afla în situații practice, 
concrete, reale sau similare realității, în care trebuie să-și folosească și să-și dez-
volte competențele, să identifice și să examineze noi informații, să integreze noi 
cunoștințe, prin aplicare și exersare, să-și împărtășească experiența, să se adap-
teze specificului și cerințelor lucrului în echipă, să-și susțină produsele activității 
și să-și probeze competentele și sa demonstreze performanțele.

Învățarea aventură / de tip expediționar. Sunt specifice acestui tip de stra-
tegie, experiențele de învățare mai ales non-formale care pun elevii/copiii în fața 
unor provocări, de cele mai multe ori în contexte naturale.

Avantajele strategiilor predării integrate sunt recunoscute de varietatea expe-
riențelor comprehensive de cunoaștere promovate de copii care prelucrează în mod 
diferit aspecte ale realității ce gravitează în jurul unei idei centrale explicative.

Abordările integrate propun interactivitatea, interconexiunile, juxtapunerile 
de sens și interese, stiluri de învățare, încurajând promovarea unor perspective 
largi de înțelegere a realității și de cunoaștere a ei. Eficiența metodelor se observă 
cel mai bine în gradul de participare a elevilor la procesul învățării, este luată în 
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studiu activizarea elevilor, înțeleasă ca o condiție sine qua non a creșterii randa-
mentului școlar.

Accentul este pus pe crearea contextelor și a experiențelor relevante de învă-
țare iar focalizarea pe contactul direct cu mediul social, cultural și natural.

ABORDARE INTEGRATĂ – aplicații practice 
ION CREANGĂ, IZVOR NESECAT DE POVEȘTI

Limba și literatura română
 citirea poveștilor „Punguța cu doi bani”, „Ursul păcălit de vulpe”, „Capra cu 

trei iezi”, „La cireșe”, Pupăza din tei”; 
 realizarea de caracterizări ale personajelor Nică, capra, lupul;
 identificarea din textele parcurse a arhaismelor, regionalismelor, a proverbelor 

și zicătorilor;
 precizarea sinonimelor(din vocabularul activ) pentru regionalismele identi-

ficate în text;
 povestirea orală după ilustrații a unor secvențe dintr-o poveste;
 joc de rol  (un fragment dintr-o poveste, dramatizat de către elevi); 

Matematică 
 rezolvarea și compunerea de probleme folosind personaje, informații, date 

numerice din poveștile citite  (Țăranul aducea în căruța sa 29 de pești. Vulpea 
i-a aruncat din căruță 27 de pești. Câți pești i-au rămas țăranului în căruță?) 
; 

 ordonarea imaginilor din povești într-o succesiune logică, respectând firul 
poveștii;
Educație civică

 procesul – literar al diferitelor personaje (inculpat Nică-reclamant mătușa 
Mărioara); 
 (secvență PROCURORUL: Inculpat, ți se aduce la cunoștință că ești tri-

misă în judecată pentru:
 - neascultare mamei – ai plecat la scăldat în loc să ai grijă de fratele tău mai mic;
 - pentru furt – ai furat cireșe de la mătușa Mărioara și pupăza din teiul satului.

 - .......................................................................................................................................... 
PROCURORUL: Curtea a deliberat. În urma analizelor celor declarate am 

ajuns la concluzia că Nică se face vinovat de faptele prezentate. Drept pedeapsă 
va trebuie să ne încânte mai departe cu operele lui, să insufle copiilor de azi, de 
mâine, și cât va fi viață pe pământ, dragostea pentru lectură, dragostea pentru 
lecturarea unei cărți.

Astăzi ei se uită doar la televizor.
Recunoști faptele pentru care ești trimis în judecată?)  

 evidențierea trăsăturilor morale pozitive/negative ale personajelor studiate(-
curaj fata moșului-lașitate fata babei, bunătate capra-răutate lupul); 
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Educație plastică 
 realizarea copertei cărții pentru povestea preferată, în acuarelă;
 realizarea portretului personajului pozitiv/ negativ evidențiindu-i trăsăturile 

prin intermediul culorilor calde, respectiv a culorilor reci;
 redarea prin desen a unei secvențe dintr-o poveste;

Educație muzicală
 învățarea unor cântecele  (Capra cu trei iezi, Pupăza din tei); 

Educație tehnologică
 realizarea măștilor pentru jocul de rol desfășurat la orele de limba română, 

educație civică:
 realizarea unor machete la o poveste dintre cele parcurse;
 realizarea salbei cățelușei prin decupare și lipire;
 realizarea semnului de carte;
 confecționarea de căsuțe pentru păsărele;

Geografie 
 lectura geografică care descrie râul Ozana;
 excursia tematică „Pe urmele lui Creangă în Moldova”; 
 identificarea pe harta fizico-geografică a denumirilor geografice întâlnite în 

textele lui ion creangă  (Humulești, Broșteni, Iași, râul Ozana); 
Putem sintetiza că abordarea integrată a curriculum-ului facilitează trecerea 

de la modelele strategice tradiționale, care limitează uneori realizarea cunoașterii, 
la cunoașterea în cadrul unei cercetări practice care le oferă copiilor posibilitatea 
de a exploata în profunzime domenii noi, de a acumula cunoștințe în mod inde-
pendent și de a dezvolta competențe precum creativitatea, spiritul de inițiativă.
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REZUMATUL LUCRĂRII

Lucrarea de față se dorește a fi o pledoarie pentru abordarea integrată a con-
ținuturilor învățării în învățământul primar.

Abordarea integrată a curriculum-ului facilitează trecerea de la modelele 
strategice tradiționale, care limitează uneori realizarea cunoașterii, la cunoașterea 
în cadrul unei cercetări practice care le oferă copiilor posibilitatea de a exploata 
în profunzime domenii noi, de a acumula cunoștințe în mod independent și de a 
dezvolta competențe precum creativitatea, spiritul de inițiativă. Abordările inte-
grate propun interactivitatea, interconexiunile, juxtapunerile de sens și interese, 
stiluri de învățare, încurajând promovarea unor perspective largi de înțelegere 
a realității și de cunoaștere a ei. Eficiența metodelor se observă cel mai bine în 
gradul de participare a elevilor la procesul învățării, este luată în studiu activiza-
rea elevilor, înțeleasă ca o condiție sine qua non a creșterii randamentului școlar.
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CREATIVITATE ȘI INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE

Institutor: Rodica Suceava, Școala 
Gimnazială Petelea, Mureș

În contextul actual, al schimbărilor rapide, al competiției acerbe și acce-
lerate care ne influențează viața, ne dinamizează mediul, ne impune noi deter-
minări, ne provoacă la o regândire a sistemelor și a structurilor economice și 
sociale, dintre identitatea națională și globalizare, se fac eforturi de adaptare 
a societății la exigențele lumii de mâine. Trăim într-o lume bazată pe competi-
ție și eficiență, a cărei forță rezidă în cunoaștere. În cadrul competiției globale, 
Uniunea Europeană și-a propus ca scop cardinal crearea unei societății baza-
te pe cunoaștere. Un element fundamental îl constituie creativitatea, una dintre 
premisele esențiale ale performanței.

Creativitatea este acea caracteristică a gândirii care folosește inventiv experien-
ța și cunoștințele acumulate, oferind soluții și idei originale. Componenta principală 
a creativității o constituie imaginația, dar creația de valoare reală mai presupune și 
o motivație, dorința de a realiza ceva nou, ceva deosebit. Și cum noutatea, azi, nu 
se obține cu ușurință, o altă componentă este voința, perseverența în a face nume-
roase încercări și verificări. În momentul în care trăim experiențe pozitive, spiritul 
de inițiativă, creativitatea, gustul pentru reușită se dezvoltă și favorizează inovația.

Gândirea creatoare este deosebit de complexă și are la bază o serie de factori 
care-i permit combinările, transformările, implicările, relațiile, identificările sau 
evaluările. Pe lângă coeficientul de inteligență, un rol important în creativitate, îl 
au: ereditatea, capacitățile intelectuale, aptitudinile, caracterul, mediul socio-cul-
tural, efortul susținut de pregătire și investigație. Cultivarea gândirii inovatoare 
a devenit o sarcină importantă a școlilor contemporane. Stimularea creativității 
tinerilor se poate realiza printr-o susținută și elevată pregătire teoretică și practică; 
dinamizarea inițiativei și muncii independente, a spiritului critic științific; dinami-
zarea activității de documentare și experimentare independentă; receptivitatea față 
de nou; pasiune pentru știință în concordanță cu aptitudinile fiecăruia. Deosebit 
de importantă este atitudinea profesorului în relația sa cu elevii.

Aceasta implică schimbări importante, atât în mentalitatea profesorilor, cât și 
ceea ce privește metodele de educare și instruire. În primul rând, trebuie schimbat 
climatul, pentru a elimina blocajele culturale și emotive, puternice în școala din 
trecut. Se cer relații distinse, democratice, între elevi și profesori, ceea ce nu în-
seamnă a coborî statutul social a celor din urmă, apoi, modul de predare trebuie 
să solicite participarea, inițiativa elevilor – e vorba de acele metode interactive, 
din păcate prea puțin utilizate în școala românească.

Creativitatea este motorul inovării și factorul cheie al dezvoltării perso-
nale, ocupaționale, antreprenoriale și sociale și al bunăstării tuturor indivizilor 
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în societate. (Logo-ul Anului European 2009) [1]. Factorii care pot contribui la 
promovarea creativității și capacității de inovare:

(a) Crearea unui mediu favorabil inovării și adaptabilității într-o lume aflată 
în continuă schimbare, prin toate formele de inovare, inclusiv pe plan social și 
antreprenorial; (b) Evidențierea deschiderii spre diversitate culturală drept mijloc 
de încurajare a comunicării interculturale și promovarea unei mai strânse legături 
între arte și școli și universități;

(c) Stimularea sensibilității estetice, dezvoltării emoționale, gândirii creative și 
intuiției la toți copii la vârsta cea mai frageda, inclusiv în învățământul preșcolar;

(d) Sensibilizarea în privința importanței creativității, a inovării și a spiritului 
antreprenorial pentru dezvoltarea personală, pentru creșterea economică și ocu-
parea forței de muncă, precum și încurajarea unei mentalități antreprenoriale, în 
special în rândul tinerilor, prin cooperarea cu mediul de afaceri;

(e) Promovarea educării în domeniile matematic, științific și tehnologic a ap-
titudinilor de bază și avansate favorabile inovării tehnologice;

(f) Încurajarea deschiderii către schimbare, creativitate și rezolvarea proble-
melor în competențe favorabile inovării, care se pot aplica unei varietăți de con-
texte profesionale și sociale;

(g) Lărgirea accesului la o serie de forme creative de exprimare atât prin 
intermediul învățământului formal cât și prin activități neformale și informale 
pentru tineret;

(h) Sensibilizarea publicului, atât în interiorul, cât și în exteriorul pieței mun-
cii, în ceea ce privește importanța creativității, a cunoașterii și a flexibilității într-o 
epocă a schimbărilor tehnologice și a integrării globale rapide pentru o viață pros-
peră și satisfăcătoare precum și îmbunătățirea oportunităților de angajare în toate 
domeniile în care creativitatea și capacitatea de inovare joacă un rol important;

(i) Promovarea designului drept activitate creativă care contribuie în mod 
semnificativ la inovarea precum și la dobândirea de aptitudini de gestionare a 
inovării și a designului, inclusiv noțiunii de bază în materie de protecție a pro-
prietății intelectuale;

(j) Dezvoltarea creativității și a capacității inovatoare în organizațiile private 
și publice prin formarea și încurajarea acestora de a utiliza mai bine potențialul 
creativ atât al angajaților, cât și al clienților. [3]

În concluzie, ca premise ale performanțelor în învățământ, creativitatea și 
capacitatea de inovare au un rol important, iar obiectivele pe care școala contem-
porană ar trebui să le aibă în vedere, pot fi următoarele:

 Să sprijine toate formele de creativitate printre care cea artistică, în cadrul 
programelor școlare aferente ciclurilor de învățământ preșcolar, primar, gimna-
zial și vocațional;

 Să creeze un context care să permită tinerilor să dobândească competențe 
de exprimare a propriei personalități, necesare de-a lungul vieții;

 Să promoveze diversitatea culturală ca sursă a creativității și inovației;
 Să încurajeze utilizarea TIC ca modalitate de exprimare creativă a pro-

priei personalități;
 Să contribuie la formarea unui spirit antreprenorial mai pregnant;
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 Să sensibilizeze opinia publică cu privire la perceperea inovației drept 
modalitate de promovare a dezvoltării durabile;
 Să aducă în atenția publicului strategiile regionale și locale bazate pe 

creativitate și inovație;
Excelența și competențele esențiale, în special cele legate de antreprenoriat, 

creativitate și tehnicile de învățare sa fie dezvoltate în toate sistemele și la toate 
nivelurile de educație și de formare. Atât școlile cât și învățământul și forma-
rea profesională dețin o contribuție majoră la facilitarea procesului de inovare. 
Învățământul și formarea profesională de înaltă calitate pot contribui la favoriza-
rea inovării la locul de munca. [4] 

Pentru educarea spiritului creativ în școală, apare necesitatea modificării 
modului de gândire și a stilului de lucru în clasă, în învățământ tradițional, prea 
puțin preocupat de această latură a personalității elevului, care capătă în zilele 
noastre o valoare din ce în ce mai însemnată.

Sistemul romanesc are nevoie de o reformă structurală, de o serie de soluții 
punctuale, aplicate imediat, pentru a regla din mers oferta educației românești 
cu cererea de pe piața muncii:
1. Implicarea mediului de afaceri în definirea programei școlare. Rolul acestei 

măsuri este acela de punere în acord a nevoilor concrete de pe piața muncii cu 
materiile de predare din școlile profesionale sau din universități. În alte țări, este 
o practica obișnuită încheierea de parteneriate între instituțiile de învățământ 
superior și agenții economici în construcția curicculei (Finlanda, Singapore). 

2. Realizarea de studii privind evoluția pieței muncii în următorii ani.
Sensul acestor analize este acela de dimensionare a grilei de școlarizare la 

cerințele economiei reale. Autoritățile trebuie sa facă în permanenta analiza ne-
voilor mediului de business – de azi, dar mai ales de mâine – și alinierea progra-
mei școlare la acestea precum și existența unor strategii pe termen lung corelate 
cu dezvoltarea pieței muncii.
3. Stimularea angajatorilor pentru implicarea activa în programe de internship, 

prin oferirea de facilități atât de ordin administrativ, cat și fiscal.
Programele de internship, sau de practica în companii, au rolul de a le ofe-

ri elevilor și studenților oportunități de înțelegere a pieței muncii și de pregătire 
practica pentru viitoarele locuri de munca.
4. Introducerea unei perioade de practică obligatorie de două-trei luni, care să 

aibă loc oricând în timpul anului de învățământ.
Este o măsură complementară celei anterioare și vine să contrabalanseze me-

todologia de predare extrem de teoretică din școala românească. Este o condiție ne-
cesară în pregătirea absolventului pentru integrarea cât mai rapidă pe piața muncii.
5. Atragerea de visiting professors din mediul de business sau din străinătate.

Lipsa de aplicabilitate a unor materii din sistemul de învățământ poate fi com-
pensată prin cursuri extrem de practice venite de la specialiști din companii. Este 
importantă crearea unui mecanism de «special guests» din mediul de afaceri sau 
universitar, local și internațional. Ar putea fi dezvoltate, de asemenea, programe de 
coaching sau de mentoring între studenți și profesioniști de pe piața forței de muncă.
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6. Formarea de consilii de administrație mixte în conducerea unităților de în-
vățământ din care să facă parte și oamenii de afaceri.
Această măsură presupune o descentralizare autentică la nivelul unităților de 

învățământ din preuniversitar, prin care directorul școlii și consiliul de adminis-
trație sunt echivalentul CEO-ului și board-ului. Din acest consiliu de administra-
ție ar trebui să facă parte și reprezentanții mediului de business, și reprezentanții 
comunității locale.
7. Implementarea de programe pentru tineri antreprenori încă din ciclul 

gimnazial.
După modelul unor programe din Occident, elevii pot fi educați încă din pri-

mele clase cu spiritul antreprenorial, fiind învățați să facă un plan de afaceri sau 
un calcul al costurilor. În SUA, acum o sută de ani, un om de afaceri nemulțumit 
de conservatorismul sistemului de învățământ se ducea la școală să le explice 
elevilor cât de important este să fii independent financiar de la o vârstă cât mai 
fragedă, ce înseamnă să fii antreprenor.
8. Înființarea de scoli profesionale în jurul platformelor industriale.

Într-o economie complexă este nevoie de mai multe tipuri de sisteme de în-
vățământ. Ar trebui să se ofere facilități pentru dezvoltarea de școli profesionale 
în jurul unor mari companii sau platforme industriale.
9. Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților cadrelor didactice prin introducerea 

de programe de training și dezvoltare continuă a acestora.
Această măsură trebuie completată printr-un sistem de evaluare bine pus la 

punct. O soluție constă în organizarea de comisii internaționale de evaluare a pro-
fesorilor universitari, după modelul Germaniei de Est, după unificare.

10. Finanțarea pe criterii de performanță a unităților de învățământ.
Ar trebui creat urgent un sistem credibil de ranking al universităților. 

Învățământul românesc trebuie pus pe baze de performanță. Cei care dau banii 
în momentul acesta în sistem nu au nici un drept de a alege ceea ce primesc, pri-
mesc un produs asupra căruia nu au nici un fel de influență.

Simpozionul se dorește a fi o sursă de sugestii care să ducă la asigurarea ca-
lității prin:

 - stimularea creativității și a spontaneității personale și de grup, care să aibă o 
largă aplicabilitate în mediul școlar;

 - identificarea soluțiilor potrivite provocărilor educației contemporane;
 - dezvoltarea parteneriatului școală-familie-comunitate locală în vederea creș-

terii calității educației.
În acest sens, cu mare bucurie, doresc să menționez implicarea NextSteve 

Group în realizarea opționalului de educație economică și antreprenoriat, „Juniori 
în afaceri”- cel mai inovator program pentru copiii din România, ce dezvoltă încre-
derea în sine, abilitățile de comunicare și antreprenoriale ale acestora, prin jocuri 
și vânzarea practică a unor produse create de cei mici în echipe.

In anul 2014, programul va continua să îi aproprie pe copii de ceea ce înseamnă 
responsabilitatea cheltuielilor, obținerea unor venituri proprii, dar și înțelegerea 
unor principii economice simple prin jocuri și activități amuzante.
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Un alt nume de rezonanță în învățământul românesc, Doamna Simona Baciu, 
care a pus bazele unui nou sistem educațional în România-Transylvania College/ 
The Cambridge International School în Cluj.

Transylvania College este singura școală din România acreditată pe curricu-
lum românesc și curriculum Cambridge, acreditări obținute cu punctaj maxim! 
Este singura școală internațională din Romania care oferă un traseu educațional 
complet, de la creșă și până la liceu, cu internat în sistem boarding, după model 
britanic. Familii de pe întreg teritoriul României și din alte 25 de țări au ales 
Transylvania College pentru educația pe care o oferim la standarde internaționale.

BIBLIOGRAFIE
Ana Avramescu,”Creativitatea și cultivarea ei în școală”
http: //eur-lex. europa. eu/ro/dossier
www. create2009.europa. eu
http: //www. tribunaînvățământului. ro
http: //www. scribd. com/doc/8020792/ Imaginatia-Si-Creativitatea
http: //www. traditionalnet. ro
http: //dexonline. ro 
http: //www. nextsteve. ro/? attachment_id=564
http: //www. youtube. com/watch? v=EUVtdG4zLFY-

REZUMAT

Studiind cu deosebit interes țările care au cel mai bun învățământ din lume, 
am luat ca exemple Finlanda și Singapore, ambele ocupând primul loc mondial.

Elevilor li se prezintă a ofertă variata de cursuri, din care ei pot alege. Pe lângă 
materiile de bază, au la dispoziție o ofertă educațională extrem de variată, astfel 
că pot opta să urmeze, după orele din orar, de la cursuri de pian, dans ori teatru, 
la sporturi de echipa și activități practice în ateliere.

Pentru educația fiecărui elev, statul împreună cu autoritățile locale alocă anual 
suma de 7000 de dolari. Școala este preocupată de traseul individual al elevului, 
deoarece primește finanțarea în funcție de numărul de elevi și de serviciile edu-
caționale pe care i le oferă. Astfel, școlile sunt foarte competitive, nu manifestă 
grijă doar pentru pregătirea copilului, ci și pentru sănătatea acestuia.

Părinții au mai multă putere decât sindicatele. Ei sunt consiliați și motivați 
să contribuie la buna educare a propriilor copii. Școlile fac școli de vară pentru 
a educa părinții.

Sistemul lor de învățământ reușește să fie performant și datorită modului în 
care își motivează profesorii. Salariile pe care le primesc sunt printre cele mai 
mari. „Un cadru didactic debutant ia în mână 2.000 de euro, iar cel cu experiență 
și vechime în domeniu poate avea un salariu de 5.000 de euro”.
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STRATEGII DE VALORIFICARE  
A ABILITĂȚILOR DE LECTURĂ  

ÎN CONCORDANȚĂ CU TESTELE PIRLS

Prof. înv. primar Melania Călugăr, Școala 
Gimnazială „Ioan Vlăduțiu” Luduș, jud. Mureș, 
Prof. înv. primar Otilia Dorina Dobrău, Școala 
Gimnazială „Ioan Vlăduțiu” Luduș, jud. Mureș

Reformele din învățământ, fie că este vorba de sistemul românesc, cel euro-
pean, asiatic sau american, urmăresc formarea capacității individului de a utiliza 
procesele cognitive pentru a face față și a rezolva situații reale, transdisciplinare 
în care calea până la soluție nu este evidentă și în care domeniile alfabetizării sau 
ariile curriculare care ar putea fi aplicabile nu pot fi încadrate în domeniul mate-
maticii, al științelor sau al citirii / lecturii.

Realitatea este că, pe parcursul școlarității, elevul nu trebuie pregătit doar 
pentru examenul de bacalaureat sau de absolvire, el trebuie pregătit pentru a-și 
utiliza achizițiile pe tot parcursul vieții, în domeniile cele mai variate, în care nu 
se definesc diferențiat cunoștințele din ariile curriculare studiate.

Studiul PIRLS  (Evaluarea înțelegerii textului scris la sfârșitul școlii prima-
re) este unul dintr cele mai ambițioase demersuri evaluative întreprinse de către 
IRA (Asociația Internațională de Evaluare a Randamentului Școlar) care își pro-
pune măsurarea și interpretarea diferențelor între sistemele educaționale naționa-
le, pentru a ajuta la îmbunătățirea predării și învățării citirii, în lumea întreagă. 
Elevii sunt testați pentru a compara achizițiile elevilor la citire, după patru ani de 
experiență școlară. Studii intensive referitoare la elevi, profesori, școli, programe, 
și la chestiuni de politici educaționale se desfășoară simultan, pentru a înțelege 
contexte educaționale diferite, legate de predare și învățare.

Potențialul explicativ rezultat dintr-un studiu precum este PIRLS poate fi 
folosit pentru a descrie „ce funcționează” în termeni de informație referitoare la 
curriculumul din întreaga lume deoarece curriculumul este considerat o variabilă 
esențială pentru explicarea diferențelor dintre sistemele de educație națională și 
rezultatele școlare. Se presupune, de asemenea, că studiile de tipul acestuia spri-
jină țările în evaluarea programelor școlare și asigură un punct de plecare pentru 
o viitoare reformă a sistemelor educaționale respective.

PIRLS este mai mult decât o scală de măsurare în „olimpiada educației”, este 
un instrument de diagnoză util pentru determinarea progresului în ceea ce privește 
educația în domeniul citirii, prin compararea practicilor noastre cu cele internați-
onale. PIRLS ne ajută să răspundem la întrebări referitoare la:

 - Rezultatele învățării: Cum se compară achizițiile elevilor cu cele ale colegilor 
lor din alte țări în domeniul citirii? Sunt elevii capabili să aplice cunoștințele 
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dobândite în școală în rezolvarea unor probleme ridicate de lectura unui text 
sau de o situație din viața cotidiană? 

• Curriculum: Ce accente se pun în domeniul citirii, la nivelul clasei a IV-a, pe 
plan internațional? 

• Predare – învățare: Ce fel de activități de învățare sunt folosite la nivelul clasei, 
în fiecare țară? Cum se folosesc mijloacele tehnologice? Cum sunt implicați ele-
vii? Care sunt tehnicile utilizate de către învățători în formare deprinderilor de 
lectură și cum se pot compara acestea cu cele folosite de colegii lor din alte țări? 

• Atitudini: Este lectura importantă pentru elevi? Cum se pot compara atitudinile 
elevilor români față de școală cu atitudinile colegilor lor din alte țări? 

Într-un asemenea studiu internațional a fost implicată și școala 
noastră în anul 2006.

Colectarea de date pentru acest studiu s-a realizat prin:
• administrarea unei evaluări care include itemi cu alegere multiplă și cu răs-

puns construit.
• administrarea de chestionare. Elevii au avut de răspuns la întrebări referi-

toare la contextul lor familial, la organizare predării/învățării citirii, și-au 
exprimat păreri despre atitudinea lor față de lectură. Învățătorii au răspuns 
la întrebări care vizau pregătirea și dezvoltarea lor profesională, precum și 
practicile de predare, opinii personale referitoare la lectură. Părinții și-au ex-
primat părerile în legătură cu contextul familial sprijinul pe care îl oferă ei 
sau școala propriilor copii, precum și cu privire la atitudinea personală față 
de lectură. Directorii au răspuns la întrebări privitoare la contextul școlii, 
dar și la predarea citirii.

IEA a dezvoltat un concept larg referitor la abilitatea pentru lectură. Aceasta 
este definită ca o abilitate de a înțelege și de a folosi acele forme ale limbajului 
scris cerute de societate și valorizate de individ. Tinerii cititori pot construi înțe-
lesuri dintr-o varietate de texte. Ei citesc pentru a învăța, pentru a fi participanți 
într-o comunitate de cititori sau pentru propria plăcere.

Ca urmare, evaluarea PIRLS s-a focalizat pe aceste două scopuri: lectura în 
scop literar și lectura în scopul achiziționării și utilizării informației.

De aceea, studierea textelor literare este extrem de importantă. În lectura 
literară, cititorul se angajează în evenimente și în acțiuni fictive, suportă conse-
cințele, se transpun în personaje sau în atmosferă, receptează sentimente și idei, 
se bucură de limbajul în sine. Cititorul aduce cu sine întreaga experiență, senti-
mentele, aprecierea limbajului și cunoștințele despre formele literare.

În lecturarea textelor informative, cititorul nu se implică în lumi imaginare, 
ci în aspecte din viața reală. Cititorul poate depăși achiziția de cunoștințe, folo-
sindu-le în scopul gândirii și acțiunii. Aceste texte au diferite forme, dar distincția 
majoră o face organizarea cronologică sau necronologică. Textele cronologice se 
referă la evenimente, de exemplu, fapte istorice sau scrisori. Textele necronologi-
ce prezintă ideile organizate logic, argumentele, contraargumentele sau un punct 
de vedere într-o anumită problemă. Textele de acest tip sunt prezentate în diferite 
forme cum ar fi: liste, diagrame, grafice, hărți.
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Categoriile de performanță vizate de itemi au reflectat cele patru procese 
majore ale înțelegerii lecturii definite astfel:
1. Extragerea informațiilor explicit formulate; Elevii au trebuit să recunoas-

că relevanța informației sau relevanța ideilor prezentate în text prin căutarea 
informațiilor specifice sau a ideilor implicate și să le localizeze.

2. Formularea unor concluzii directe; Bazându-se în principal pe informați-
ile din text, acest tip de întrebări au necesitat din partea elevilor conectarea 
a două idei prezente în propoziții adiacente.

3. Interpretarea și integrarea ideilor și informațiilor; În acest caz, elevii au 
fost nevoiți să proceseze textul dincolo de nivelul frazei sau al propoziției.

4. Examinarea și evaluarea conținutului, a limbajului și a elementelor tex-
tuale; Aceste întrebări solicită elevilor să elaboreze, pe baza cunoștințelor 
lor, judecăți legate de stilul și structura textului, precum și demonstrarea în-
țelegerii limbajului și a mijloacelor utilizate.
Vom exemplifica, în ceea ce urmează, modul de construire a itemilor por-

nind de la cele patru procese majore ale înțelegerii lecturii pe două texte diferite  
(text literar și text informativ).

Textul literar „Copiii din crâng” de K. Ușinski
Proces1: Extragerea informațiilor explicit formulate
Care sunt cuvintele care ne arată că pârâul nu avea timp de joacă? 

A. Nu-mi văd capul de treabă
B. Nu am o clipă de odihnă
C. Nu am timp pentru zăbavă
D. Nu pot să stau locului 

Proces 2: Formularea unor concluzii directe
De ce porumbelul nu avea timp să se joace? 

A. Își hrănea puișorii
B. Le cânta puilor să adoarmă
C. Clădea un cuib
D. Își căuta un cuib pentru puișori

Proces 3: Interpretarea și integrarea ideilor și informațiilor
Din ce cauză s-au rușinat copiii? Scrie două motive pe care le regăsești în 

textul citit.
Proces 4: Examinarea și evaluarea conținutului, a limbajului și a ele-

mentelor textuale
Autorul ne spune că, ajunși la școală, cei doi frați au fost sârguincioși la învăță-

tură. Cine ar fi putut să fie exemplu de hărnicie pentru ei? Motivează răspunsul tău.
Textul informativ „Albinele harnice” din Curiozități din lumea naturii, 

Discipline opționale, Clasa a III-a 
Proces 1: Extragerea informațiilor explicit formulate
Cum „fabrică” albina mierea pură? 

A. Vizitează mai multe flori.
B. Depune nectarul în fagure.
C. Depozitează nectarul în mici săculeți.
D. Evaporă apa din nectar.
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Proces 2: Formularea unor concluzii directe
De ce mica insectă bate din aripi de 400 de ori pe secundă deasupra fagurelui? 

Proces 3: Interpretarea și integrarea ideilor și informațiilor
Imaginează-ți că ești o albinuță și adresezi unui copil rugămintea să nu îți 

rupă aripile pentru două motive.
Proces 4: Examinarea și evaluarea conținutului, a limbajului și a ele-

mentelor textuale
Precizează alineatele în care ai aflat unde se găsesc „săculeții” în care este 

depozitat nectarul.
A. primul alineat și al treilea alineat
B. al treilea alineat și al patrulea alineat
C. al doilea alineat și al patrulea alineat
D. al patrulea alineat și al cincilea alineat

Conceptul de abilitate pentru lectură implică nu numai abilitatea de construi 
înțelesuri dintr-o varietate de texte, ci și comportamente și atitudini care sprijină 
lectura pe tot parcursul vieții. De aceea, activitățile de învățare, sarcinile de lu-
cru, metodele folosite de către învățători trebuie alese cu grijă pentru a declanșa 
comportamente și atitudini pozitive.

Pornind de la alegerea unor metode ale gândirii critice, am utilizat următoa-
rele activități de învățare pentru lectura „Absolut adevărat” de H. Ch. Andersen.
a) Jocul de rol „Telefonul fără fir” pentru a-i introduce pe elevi în conținu-

tul lecturii: o știre absolut banală devine o știre senzațională prin alterarea 
informației.

b) Metoda „Ciorchinele” pentru caracterizarea personajelor.
c) Metoda cadranelor pentru a descoperi cuvintele cheie  (verbele) din lectură, 

trăsăturile morale ale personajelor, o experiență similară trăită de cititor și 
morala lecturii.

d) Lectura predictivă
e) Matricea de analiză semantică: Într-un tabel, în coloana din stânga am scris 

idei/enunțuri legate de text, iar în partea dreaptă am scris cuvintele: adevă-
rat, neadevărat, posibil. Enunțurile au fost de forma: Informațiile de la școală 
sunt. ....; 

Acțiunile din filme sunt. ....; Elevii au bifat cuvântul potrivit.
f) Completarea unor organizatori grafici care să sugereze felul în care știrea a 

fost deformată și amplificată.
g) Lasă-mi ultimul cuvânt: Elevii au ales aspecte interesante din temă, au scris 

ideea pe o fișă, iar pe verso, un comentariu despre idee  (acord sau dezacord, 
dezvoltarea ideii etc. ). Un elev a prezentat ideea aleasă, dar nu și comenta-
riul. Alți elevi au fost invitați să comenteze aceeași idee, dar ultimul cuvânt 
l-a avut cel care a ales ideea.

În concluzie, putem afirma că rolul învățătorului în cultivarea dragostei pen-
tru lectură și formarea abilităților de a citi este unul esențial. Acest rol începe de 
la alegerea textelor suport, a strategiilor didactice inovative, a soluțiilor în elimi-
narea unor obstacole în calea citirii pentru a produce schimbări importante în 
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mentalitatea elevilor care au uitat ca lectura este un mijloc de instruire, dar și de 
a petrece frumos timpul liber.

BIBLIOGRAFIE: 
Noveanu, Gabriela, 2010, Învățarea citirii. Raport național PIRLS, Institutul de 

Științe ale educației, București, pp. 3-5, 14-16, 21.
Dulamă, Maria, Eliza, 2002, Metode, strategii și tehnici didactice activizante, Ed. 

Clusium, Cluj-Napoca, pp. 37-38.
http//www. ziare. com/articole/pirls.

REZUMATUL LUCRĂRII

Pornind de la modelul de evaluare PIRLS, lucrarea abordează modul de re-
alizare a activităților de lectură în școală în vederea dezvoltării abilității pentru 
lectură, această noțiune care include abilitatea de a reflecta la ceea ce se citește și 
este considerată o unealtă în atingerea scopurilor individuale și sociale. Lucrarea 
prezintă rolul profesorului în a găsi soluții pentru a-i face pe elevi să descopere 
că pot fi vrăjiți de cele citite și că, citind, lumea devine mai frumoasă. Motivarea 
elevilor pentru lectură se poate realiza prin metode active, prin proiectarea unor 
activități interesante care să-i transforme pe copii, din cititori neimplicați, dez-
interesați în cititori naivi, curioși, care să înceapă să intuiască magia lecturii. 
Învățătorul poate propune teme simple, familiare, sarcini de lucru eficiente pentru 
explorarea lumii ficționale, activități care să valorifice creativitatea și să stimuleze 
imaginația și talentele elevilor.
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TENDINȚE ACTUALE ȘI DE PERSPECTIVĂ 
ALE EVALUĂRII ȘCOLARE

Prof. Fejes Réka, Inspectoratul Școlar 
Județean Mureș, Tg. Mureș, jud. Mureș

Problematica evaluării a fost mereu în centrul atenției specialiștilor din edu-
cație, fiind mereu de actualitate, prin importanța și influențele pe care le are asu-
pra procesului instructiv-educativ. Evaluarea este privită nu doar ca act didactic 
de sine stătător, propriu-zis, ci în relaționare cu multiplele componente ale prac-
ticilor pedagogice.

Nota comună a definițiilor evaluării este aceea că, evaluarea este percepută 
ca proces, pe parcursul căruia se integrează elemente precum obiective, norme, 
criterii, prestații ale elevului, produse, judecăți de valoare, rezultate, reprezentări, 
informații, decizii.

Pe parcursul procesului de evaluare măsurăm, apreciem rezultatele învățării 
dar și eficiența condițiilor de lucru, a resurselor și strategiilor folosite. Rezultatele 
sunt comparate cu obiectivele pentru luarea unor decizii optime.

Pe parcursul procesului de evaluare sunt importante nu doar rezultatele ci 
mai ales informațiile despre partenerii implicați în învățare și anume profesorul, 
elevul, informațiile despre programul educativ propus și derulat.

Tendințele recente în ceea ce privește definirea evaluării școlare pun în lu-
mină aspectele apreciative, bazate pe calitate, cu predominante note formative, 
în detrimentul elementelor estimative, cantitative, sumative. Evaluarea școlară 
devine tot mai mult „parte integrantă a procesului de învățare și jalon al aceste-
ia,” (Y. Abernot, 1996). 

Alături de prezentarea definițiilor evaluării, enumerarea funcțiilor acesteia 
sunt importante. (educativă, diagnostică, de feedback, prognoză, social-economică)

Tendințele de înnoire, modernizare, se manifestă în permanență în învăță-
mânt, iar acestea ating și aspectele legate de evaluare. Literatura de specialitate 
subliniază chiar, că cele mai mari preocupări, cercetări în învățământ vor fi legate 
de procesul de evaluare. Ideea de bază este cea a realizării în perspectivă a unei 
evaluări juste, pertinente, cât mai corecte din punct de vedere științific, echitabile 
(G. de Landsheere, 1975). Se vorbește tot mai mult de o „învățare asistată de eva-
luare” (Bernard Maccario, 1996), de impactul mare pe care îl va avea evaluarea 
asupra învățării, așa cum l-a avut și îl are și calculatorul.

(J.M. de Ketele, L’evaluation: approche descriptive ou prescriptive; De Boeck-
Wesmael, 1986, pag. 73).

De-a lungul timpului au existat nenumărate teorii, priorități pentru domeniul 
evaluării. Una din acestea este legată de aspectul comparativ al evaluării, evaluarea 
„comparativă” care are rolul de a compara elevii, de a realiza clasamente în funcție de 
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rezultatele lor. Evaluarea criterială (Cardinet, 1993) este cea care raportează elevii la 
anumite obiective propuse a fi atinse. Evaluarea corectivă presupune nu numai deci-
zia, ci și rolul informațional. În cazul în care elevul are dificultăți, i se oferă informații 
suplimentare pentru a-l ajuta și pentru a accesibiliza, facilita procesul de învățare.

Evaluarea conștientizată, este o altă concepție care se bazează pe caracterul 
activ al participării elevului, pe autonomia lui în învățare. Însă pentru aceasta i se 
oferă explicații, i se dau repere, el reușind să conștientizeze posibilitățile dar și difi-
cultățile. Pe tot parcursul acestui demers se produc modificări, reglări, transformări.

Atunci când vorbim de evaluare, ne gândim la un sistem în care la rang de 
egalitate, se află și proiectarea în funcție de obiective, derularea activităților, re-
glarea. În acest sistem în care se percepe tot mai mult realitatea, cerințele edu-
caționale diferite, vorbim mai accentuat despre o evaluare autentică, formativă, 
reglatoare, comparativă ori criterială, corectivă, etc.

O caracteristică a ultimelor lucrări de referințăîn domeniu este aceea că în 
domeniul școlar trebuie să vorbim despre evaluare în termeni de procese. În locul 
termenului consacrat de „evaluare” trebuie să vorbim de „activitate evaluativă”, 
de „evaluare în acțiune, în desfășurare”. (Dorel Ungureanu, Teoria și practica 
evaluării în educație, Editura Mirton Timișoara, 2001, pag. 17)

Conținutul și demersul procesului evaluativ se îmbogățește. Nu vorbim doar de 
evaluare diagnostică, sumativă, de măsurare, apreciere ci accentuăm informațiile, 
factorii implicați, reflectăm asupra cadrului, înainte de a lua decizii, de a prognostica.

Aria preocupărilor în domeniul evaluării s-a lărgit foarte mult, vorbindu-se 
astăzi tot mai mult despre evaluarea de sistem și evaluarea de proces, despre per-
fecționarea tehnicilor, instrumentelor de evaluare, despre reprezentări compor-
tamentale pe parcursul procesului de evaluare. Multe din aspectele menționate, 
reprezintă domenii distincte de cercetare, studiu.

Trecerea treptată dar accentuată de la evaluarea produselor la evaluarea pro-
cesului, diversificarea modalităților de integrare a actelor de evaluare în proces, 
asigurarea dominanței evaluării formative, reprezintă tendințele actuale benefice și 
importante. Pentru aceste demersuri și tendințe este necesară o pregătire concentrată 
a cadrelor didactice în domeniul evaluării, creșterea competențelor acestora în ceea 
ce privește proiectarea, organizarea, derularea în acest mod a evaluării elevilor.

În sfera evaluării, obiectivele cadrelor didactice trebuie să se grupeze pe as-
pecte precum:

Motivația evaluării
Cadrul didactic își pune problema motivelor pentru care realizează evaluarea.
Modalitățile de evaluare
Cadrul didactic poate alege modalități variate de efectuare a evaluării, ținând 

cont de mediul educațional, de subiecții implicați în procesul de învățare.
Feedback-ul evaluării
Se pune problema semnalului pe care în reprezintă evaluarea, cui și ce sem-

nalizează, informațiile pe care le generează.
Conținutul evaluării
Cadrul didactic se poate concentra pe cunoștințe, competențe, aptitudini, 

comportamente, pe produsul învățării ori pe proces.
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Dacă la nivel teoretic, domeniul evaluării a devenit mult mai deschis în foar-
te multe privințe, sfera practică a domeniului are încă foarte multe de arătat, 
demonstrat.

Teoriile, conceptele noi privind evaluarea, întreaga strategie a evaluării tre-
buie să se diferențieze în funcție de tradițiile și practicile naționale, de mediile și 
situațiile locale specifice. Această modernizare, diferențiere, nu înseamnă rupe-
rea de tradiții și trecut, renunțarea la elementele tradiționale, ci o deschidere mai 
amplă, o preluare bine gândită, uneori critică a elementelor valoroase care provin 
din experiența altor țări, înseamnă conceperea unor metodologii realiste de apli-
care. După experimentarea modalităților tradiționale de evaluare, se impune să 
imprime evaluării un caracter deschis, constructiv, în care eficientizarea metode-
lor și procedeelor de evaluare, realizarea unei evaluări obiective, sunt prioritare.

În evoluția tendințelor privind examinarea, evaluarea se manifestă inclina-
ția spre abordarea multidisciplinară, tendința de a analiza mai atent obiectivele 
urmărite, criteriile de evaluare, experimentarea a noi metode și tehnici. În acest 
fel se tinde spre conceperea, proiectarea, urmărirea evaluării pe toată durata șco-
larizării elevilor, permanentizarea unei evaluări cu predominante note forma-
tiv-comparative, de progres. Toate acestea fac ca evaluarea în care predominante 
sunt rezultatele, finalitatea și mai puțin procesul, să conteze mai puțin și datorită 
faptului că, elementele pe care le evidențiază sunt mai puține și mai puțin rele-
vante. Putem extinde evaluarea pe toată durata educației permanente, având în 
vedere că permanent ne supunem autoevaluării, evaluării interne sau externe, în 
fiecare etapă a educației noastre semnalele evaluărilor, sunt determinante pentru 
deschiderea noastră spre alte etape de învățare.

I. T. Radu afirmă că „cerința de a garanta activității de instrucție și educație 
o eficiență sporită face necesară intensificarea eforturilor de a asigura procesu-
lui de învățământ un caracter cât mai rațional și riguros. Acest deziderat poate fi 
realizat printre altele, prin perfecționarea acțiunilor de evaluare a rezultatelor și 
a proceselor desfășurate.

Așa cum arată specialiștii în pedagogie, procesul de evaluare trebuie analizat 
din perspectivă sistemică, a procesului care conduce la rezultate și din perspecti-
vă integrativă și anume de integrare a evaluării în activitatea didactică (I.T.Radu, 
Sinteze pe teme de didactica moderna, 1986). 

Pentru perfecționarea evaluării, interrelaționarea eficientă a procesului și pro-
dusului, descoperirea conexiunilor, sunt acte necesare și foarte importante, care 
determină reglarea, ameliorarea componentelor activității de predare-învățare, 
precum și a activității didactice în ansamblu.

Evaluarea centrată cu predilecție pe cunoștințele teoretice acumulate de elevi 
trebuie dublată de evaluarea aptitudinilor, atitudinilor, a diferitelor aspecte ale per-
sonalității elevului. În acest mod se produce extinderea evaluării de la aspectele 
informative la cele educative, formative ale procesului didactic.

Yvan Abernot (1996)  a sintetizat caracteristicile actuale ale conceptului de 
evaluare prezentând ca note dominante următoarele:
• În procesul de evaluare nu este un scop în sine ci este un mijloc în slujba elevului;
• Evaluarea este în slujba procesului educativ, integrat în acest proces;
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• Trebuie să se aprecieze drumul parcurs de elev, dacă a făcut progres sau nu;
• Evaluarea trebuie să stimuleze munca elevului, să faciliteze progresul;
• Este foarte importantă obiectivitatea cadrului didactic;
• Evaluarea trebuie să fie în serviciul elevului, trebuie să-l ajute să-și constru-

iască viitorul;
• Evaluarea înseamnă comunicarea cu elevul;
• Evaluarea trebuie să urmărească omul pe tot parcursul vieții;

Pentru realizarea celor sintetizate mai sus, este nevoie de permanentizarea 
autoanalizelor și analizelor la nivelul activităților didactice dar și la nivel de sis-
tem, având în vedere multitudinea factorilor care intervin: economici, sociali, 
condiții materiale, umani (elevi-trăsături, capacități, nivel de pregătire, etc. pro-
fesori – competențe, pregătire profesională, concepții pedagogice, preocupări, etc. 
), componentele procesului educativ.

Evaluarea reprezintă și statistică, o modalitate de administrare a datelor, in-
formațiilor, de prelucrare, de analiză, de transmitere organizată. Cu toate acestea, 
de cele mai multe ori din cauza predominanței datelor, cifrelor, a cantitativului se 
pierd din vedere alte caracteristici, factorii implicați, elementele de fundal statistic 
care sunt definitorii în astfel de analize. Simplele date statistice pot spune mult, dar 
nu suficient în ceea ce privește esența, valoarea, perspectiva reglatoare a evaluării.

În prezent se vorbește tot mai mult despre creșterea caracterului obiectiv al 
evaluării, despre diversificarea mijloacelor de evaluare folosite și despre adecva-
rea corespunzătoare a instrumentelor de evaluare. Este tot mai prezentă concep-
ția de extindere a evaluării la nivelul procesului dar și o mai bună fundamentare 
a acestei evaluări. Termenul de integrare este asociat celui de evaluare, în ceea 
ce privește o integrare mai reală a acțiunilor evaluative în activitățile didactice.

Evaluarea modernă este abordată în termeni de procese și nu de proceduri/
modalități de măsurare a rezultatelor învățării. Termenul clasic de „evaluare”, 
care ne conduce în mod spontan și obligatoriu cu gândul la „control”, „verificare”, 
„examinare”, ar trebui înlocuit, nu numai la nivel terminologic, cât mai ales ca 
mod de concepere, prin sintagma“activitate evaluativă”.Din perspectiva modernă, 
„a evalua”înseamnă a desfășura o activitate care însoțește pas cu pas procesul 
de predare-învățare.

(Dorel Ungureanu, Teoria și practica evaluării în educație, Editura Mirton 
Timișoara, 2001, pag. 18)
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VALORIFICAREA POTENȚIALULUI FORMATIV 
AL JOCURILOR ȘI CONCURSURILOR

Înv. ANA SIMIONESCU,  
Școala Gimnazială Adămuș, Jud. Mureș

Cariera de dascăl ne obligă să recurgem la descoperirea și exploatarea tu-
turor resurselor pedagogice, intelectuale și afective, cu scopul de a desfășura 
un învățământ de calitate. Jocurile și concursurile, integrate armonios acestui 
proces, își pot aduce contribuția la optimizarea și armonizarea procesului de 
învățământ.

Acest lucru presupune ca învățătorul să fie în același timp pedagog, proiec-
tant, mediator, consilier, partener pentru copiii de a căror formare este responsa-
bil. El trebuie să proiecteze demersul didactic, să selecteze jocurile specifice și 
să conceapă concursuri de așa natură, încât fiecare secvență a acestora să se con-
cretizeze în acțiuni interesante, atractive, antrenante, trezind interesul școlarului 
și provocându-i trăiri emoționale intense.

Desfășurate pe grupe sau individual, jocurile sub formă de întrecere, prin spi-
ritul competitiv pe care îl imprimă, au un rol deosebit în antrenarea plenară a per-
sonalității elevilor, a componentelor intelectuale, afective și volutive. Focalizează 
atenția asupra apartenenței la un grup, fructifică abilitățile, cunoștințele, imagi-
nația și creativitatea participanților.

Acestea se pot desfășura la orice clasă, cu respectarea particularităților de 
vârstă și a specificului disciplinei sau a tematicii alese.
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Textul poeziei:  În țara lui Abramburel,
Toate sunt pe dos, de fel.
Lucrurile-amestecate
Și animalele ciudate.
Aruncă-ți puțin privirea 
Ca să vezi nepotrivirea!

La clasa I, la disciplina „Cunoașterea mediului”, am organizat o întrecere 
având ca suport poezioara „În țara lui Abramburel”. Organizați pe grupe, elevii 
trebuie să găsească un număr cât mai mare de nepotriviri în desen. Apoi spun ghi-
citori, poezii sau interpretează un cântecel despre una din viețuitoarele din imagine.

La finalul concursului i-am antrenat pe copii într-o activitate de autoevaluare, 
apoi am alcătuit un clasament și am acordat premii.

La clasa a II-a, exemplific cu o activitate-concurs, la disciplina opțională 
Matematică distractivă, desfășurată sub genericul „Întrecerea iepurașilor isteți”. 
Pe grupe de câte 5 elevi, aceștia au tras la sorți pentru denumirea grupei: „Iepurașii 
albi”, „Iepurașii negri”, „Iepurașii gri”, „Iepurașii pătați”. După desemnarea gru-
pelor, elevii au primit ecusoane cu însemne și nume:  (Iepuraș alb 1, Iepuraș alb 
2, Iepuraș gri 3, Iepuraș pătat 4, Iepuraș alb 5 etc. ) Am alternat itemii propriu-zi-
și de așa natură încât să mențină atenția și să trezească motivația pentru ceea ce 
urmează a se rezolva. Itemii au fost identici pentru fiecare grupă, dar în cadrul 
grupei fiecare membru a avut de rezolvat o sarcină de lucru, din cele 5 propuse, 
după cum urmează: iepurașii cu nr. 1 din fiecare echipă rezolvă itemul1, cei cu 
nr. 2, itemul nr. 2 etc.
1. Întrebat fiind câți ani are, Urechilă a răspuns: „Dacă aduni numărul anilor 

mei la numărul labelor mele, obții un număr cu 4 mai mic decât 15.” Câți ani 
are Urechilă? 

2. Iepurica a plecat la piață și a cumpărat un coș cu 4 puișori. Câte picioare ve-
neau de la piață? 

3. Rilă-Iepurilă are 3 frați, 4 surori, o mamă și un tată. Câte farfurii trebuie să 
pună pe masă, la cină? 

4. Pe o cărare merg mai mulți iepurași, unul după altul. Rică este al doilea în 
șir. Iepurică este penultimul, iar între ei mai sunt alți 6. Din câți iepurași este 
format șirul? 

5. Pufișor trece prin pădure împreună cu tatăl său, pe care îl întreabă:
― Tată, cum se numesc cei trei copaci din fața noastră? 
― Unul este fag, unul stejar și unul brad. Dar atenție! Fagul nu este primul, 

stejarul nu este al doilea, iar bradul nu este al treilea. Cel din mijloc nu este fag.
― Gata, tată, acum știu locul fiecărui copac! 
Care este ordinea găsită de Pufișor? 
După expirarea timpului de lucru alocat, se confruntă rezultatele, care sunt 

consemnate pe patru afișe, precum cel de jos. Aprecierea efortului fiecăruia la 
reușita activității de grup este un moment important al actului didactic. Elevii îl 
așteaptă pentru a li se confirma reușita efortului depus.
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Iepurașii gri

PROBA
1

PROBA
2

PROBA
3

PROBA
4

PROBA
5

Punctaj total
„Gâzele-n întrecere”a fost unul din concursurile pe care le-am desfășurat le 

clasa a III-a. Am optat pentru o activitate interdisciplinară, în care s-au integrat 
discipline precum limba română, matematica, științele naturii și artele plastice. 
S-a desfășurat pe 5 grupe a câte 4 elevi. Modul de constituire a grupelor a constat 
în desemnarea a cinci lideri de grup, care au tras la sorți pentru numele echipei și 
ordinea alegerii membrilor ei. Copiilor li s-a sugerat ca în constituirea grupei să 
aleagă câte un partener priceput la matematică, limba română, științe și un bun 
desenator. Am încercat astfel să valorizez diferite tipuri de inteligență: lingvisti-
că, logico-matematică, naturalistă, interpersonală, artistică. Grupele s-au numit: 
„Furnicuțele”, „Albinuțele”, „Greierașii”, „Fluturașii”, „Buburuzele”.

Itemii au fost identici pentru fiecare grupă, diferențierea făcând-o doar gâzele 
care apar în textele poeziilor sau al celorlalte formulări. Se lucrează pe câte o fișă, 
fiecare având altă siglă, aceeași cu ecusoanele copiilor. Exemple:

Albinuța
lingvist

Buburuza
matematician

Fluturașul
artist

Furnicuța
naturalistă

Greierașul
lingvist

Fiecare fișă conține: o poezie despre insecta care dă numele grupei (proba 
lingvistică) și sarcini de lucru pe textul poeziei, o problemă de matematică ce se 
rezolvă prin metoda grafică (Două albinuțe au adunat împreună 19 grăunțe de 
polen. Câte a adunat fiecare, dacă una a adunat cu 5 mai multe decât cealaltă?) 
, o probă la științe, cu alegerea răspunsului corect din 5 posibile  (Fluturele face 
parte din grupa: a. mamiferelor; b. peștilor; c. insectelor; d. păsărilor e. reptilelor) 
și proba artistică, ce a constat în desenarea gâzei. Pe o coală flipchart se consem-
nează rezultatele probelor, precum și punctajul final (exemplific doar cu grupa 
„buburuzelor”).

PROBA Proba
lingvistică

Proba
mate

Proba 
științe

Proba 
desen TOTALGRUPA
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S-au acordat diplome pentru fiecare grupă de „gâze”. Ele au fost concepute 
în prealabil, iar locul obținut și numele membrilor grupei s-au completat la finele 
activității.

La clasa a IV-a, diversitatea disciplinelor școlare, dar și vârsta școlară, oferă o 
multitudine de oportunități pentru desfășurarea de activități sub formă de întrecere.

Am desfășurat o activitate-concurs la disciplina Științe, cu tema „Povestea 
apei”, dedicată Zilei Mondiale a Apei (22 martie). Grupele au fost desemnate de 
mine, dorind să evidențiez diferite tipuri de inteligență. Se lucrează pe textul po-
eziei Povestea apei, de Florin Iordăchescu. Elevilor le-a fost prezentată în Power 
Point, ilustrată cu imagini superbe. Fiecare grupă are câte un exemplar al poeziei 
pe masa de lucru.

„Poeticii” selectează versurile care se referă la apă, în toate stările ei de 
agregare.

„Exploratorii”reconstituie schematic circuitul apei în natură.
„Cercetătorii”grupează pe trei coloane noțiunile care se referă la apă în stare 

lichidă, solidă și gazoasă.

„Artiștii”realizează un desen care să ilustreze un peisaj din natură cu cât 
mai multe elemente acvatice.

„Căutătorii” realizează un ciorchine în jurul cuvântului apa, selectând din 
poezie cuvintele care au legătură cu acest fenomen.

La câteva din activitățile dedicate Zilei Apei au participat și reprezentanți ai 
Apelor Române. Parteneriatul cu ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ APĂ (S.G.A. 
MUREȘ), 

Sistem Hidrotehnic TÎRNĂVENI se derulează de câțiva ani, având ca scop 
educația ecologică a școlarilor, prin informări corespunzătoare vârstei, activități 
de protejare a mediului, de curățare a cursului Tîrnavei Mici, realizarea de pliante, 
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afișe, desene, colaje, reclame. Elevii mei au fost răsplătiți cu flaiere, orare, caiete, 
mape, insigne, diplome, cărți. Dovadă stă fotografia de mai sus.

La sfârșitul clasei a IV-a am inițiat o activitate de evaluare finală, printr-un 
proiect transcurricular, în așa fel încât majoritatea disciplinelor școlare să se regă-
sească în itemi sau grile, sub genericul „La hotarul anilor de vis”. Subiectele au fost 
de nivel mediu, atent selectate, menite să îl provoace pe elev în a descoperi lumea 
înconjurătoare și ceea ce se întâmplă în jurul său. În acest sens, cunoștințele, infor-
mațiile acumulate pe parcursul anilor de școală, capacitățile și abilitățile formate la 
clasă, experiența anterioară au fost solicitate în soluționarea subiectelor. Fiecare elev 
a fost integrat în grupa care să-l valorizeze le cel mai performant potențial al său.

„Lingviștii” au lucrat pe textul „Delta Dunării”, de Marin Sorescu, având de 
rezolvat mai multe sarcini de lucru.

„Matematicienii” au avut de rezolvat o problemă care solicită aplicarea tu-
turor operațiilor aritmetice studiate.

„Istoricii” au realizat conexiuni între mari domnitori, anii de domnie și cea 
mai importantă bătălie.

„Geografii” caută varianta corectă din cele trei propuse, la fiecare întrebare 
cu subiect geografic.

„Naturaliștii”observă ciorchinele incomplet despre resursele naturale și com-
pletează organizatorul grafic cu informații proprii.

„Civicii”recunosc și completează denumirile simbolurilor naționale.
„Artiștii” realizează hora păpușilor în costum popular.
În funcție de tematică, în astfel de activități, elevii dobândesc o bogăție de idei, 

impresii, trăiesc spontan, sincer și afectiv momentele desfășurării, până la final, 
când răsplata se concretizează în premii, diplome, cărți, dulciuri etc. Ambientul 
și materialele constitutive își aduc și ele contribuția la sporirea valorii estetice, la 
îmbogățirea vieții spirituale a micului școlar.

Surprinzătoare este, în aceste situații când elevul știe că „se joacă” și că 
participă la o activitate benevolă, disponibilitatea la joc, la dialog, la implicarea 
afectivă și efectivă în rezolvarea sarcinilor, conexiunile ingenioase pe care le re-
alizează, creativitatea și imaginația lui, dar, mai ales, bucuria manifestată într-o 
astfel de joacă profitabilă.
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REZUMATUL LUCRĂRII

Jocurile și concursurile pe diferite teme, sub formă de întrecere, prin spiri-
tul competitiv pe care îl imprimă, au un rol deosebit în antrenarea plenară a per-
sonalității elevilor, a componentelor intelectuale, afective și volutive. Ele se pot 
desfășura la orice clasă, cu respectarea particularităților de vârstă și a specificului 
disciplinei sau a tematicii alese. În majoritatea situațiilor am încercat să valorizez 
diferite tipuri de inteligență: lingvistică, logico-matematică, naturalistă, inter-
personală, artistică, fiecare elev fiind integrat în grupa care să-l valorizeze la cel 
mai performant potențial al său. Propunând în cadrul grupei sarcini pe măsura 
potențialului fiecărui elev, acesta este atât de implicat în rezolvarea sarcinii pro-
prii, încât el nu conștientizează că sarcina sa diferă ca nivel de a altui coechipier, 
ceea ce și este de dorit, în cazul elevilor cu performanțe mai scăzute. Integrarea 
corectă într-o echipă produce satisfacție elevilor, care încep să devină conștienți 
de faptul că propria contribuție va aduce beneficii grupei.
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CLASA PREGĂTITOARE ASIGURĂ „POLE POSITION” 
LA STARTUL CĂTRE SUCCESUL ȘCOLAR 

Profesor în învățământul primar Elena Laura 
Iacob, Școala „Jules Verne”, Brașov, Jud. Brașov 

Noțiunea de clasă pregătitoare a intrat în atenția tuturor ca și „clasa zero”, 
expresie care intenționat sau nu a declanșat multe discuții. Ușor-ușor, începând 
cu dascălii și continuând cu copiii și părinții lor, „grupa pregătitoare” a devenit 
„clasa pregătitoare”. Acum suntem în al doilea an de când acest an de pregătire 
pentru școală a devenit parte integrantă a învățământului obligatoriu. Dacă pentru 
sistemul educațional această schimbare este bună sau mai puțin bună pot spune 
cei implicați în activitatea didactică. Rezultatele acestui an se vor măsura în 2015 
(când copiii care anul trecut au intrat în clasa pregătitoare vor fi în clasa a II-a) și 
în următorii ani de evaluare națională.

Organizarea la nivel național a cursurilor ICOS a fost de bun augur și a reu-
șit să trezească interesul și motivația pentru acest an de școală. Trecerea pentru 
foarte mulți învățători de la clasa a IV-a la clasa pregătitoare nu a fost ușoară însă 
activitățile organizate cu cei mici au pus în evidență „harul dascălului”. Predarea 
integrată a disciplinelor ne-a adus, de fapt, la învățarea naturală specifică tuturor 
copiilor. Cei pentru care a fost nevoie de argumente, motivații și exemple de acti-
vități au fost cadrele didactice. Pentru copii totul este firesc, natural. Ei învață să 
numere dansând, să citească jucându-se sau să calculeze distrându-se.

Relația educatoare-învățătoare există dintotdeauna, iar atunci când se întâl-
nesc – și una și cealaltă-afirmă: „Te admir pentru tot ceea ce faci cu copiii! Eu nu 
îmi imaginez cum aș lucra cu cei de vârsta aceasta. ..” Clasa pregătitoare a venit 
să le demonstreze învățătoarelor că pot lucra cu copii de această vârstă și edu-
catoarelor (cu dublă specializare) că pot continua și în ciclul primar. Întâlnirile 
educatoare-învățătoare în cadrul lecțiilor demonstrative, a comisiilor metodice 
sau cercurilor pedagogice reprezintă o necesitate pentru a „transfera” și împărtă-
și experiențe. Știm cu toții că primele dificultăți cu care se întâlnesc micii școlari 
(și chiar părinții lor) sunt cele legate de relația copil-profesor, relație care în clasa 
pregătitoare poate fi construită frumos datorită timpului și programei școlare care 
permit activități specifice. Acum se poate interveni personalizat deoarece pentru 
un copil de 5-6 ani este hazardant să fie date diagnostice de orice tip, faptul că un 
copil este foarte vivace, că întotdeauna caută să iasă în evidență demonstrându-și 
în multe feluri entuziasmul și energia, nu reprezintă o garanție că „mâine” va fi un 
elev care va ridica probleme la fel cum nici despre copilul distant sau prea timid 
nu putem afirma că va fi subiectul unor manifestări depresive. Și unul și celălalt 
demonstrează că au nevoie de atenția și măiestria dascălului.
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Trecerea de la grădiniță la școală este o trecere delicată. Intrarea în școală 
corespunde pentru copil unei completări a procesului de creștere prin care trece, 
un proces care îl poartă dintr-o lume sugestivă la o alta bazată pe realitate obiec-
tivă, guvernată de reguli. E ca și cum ar ieși din mediul sigur al casei părintești, 
singur, cu un bagaj de experiențe construite în primii 5 ani de viață, aventurân-
du-se într-o lume nouă față în față cu propria dezvoltare, cu provocările și riscu-
rile vieții. Un nou parcurs este întotdeauna plin de emoții în care amintirile îl pot 
însoți și ajuta. Iată de ce, acolo unde este posibil, colaborarea educatoare-învă-
țătoare este soluția rezolvării atâtor și atâtor probleme de adaptabilitate la viața 
de școlar. Copilul, în general, ar trebui să fie pregătit pentru a înfrunta această 
nouă realitate deoarece în jurul vârstei de 5-6 ani ajunge la o suficientă autono-
mie personală, știe să își controleze propriile instincte, are conștiința sinelui și a 
celorlalți și, mai presus de toate, începe să experimenteze plăcerea de a învăța și 
a cunoaște lucruri și realități noi.

În mod natural, această trecere presupune ca el, copilul, să fi achiziționat 
în anii anteriori un oarecare bagaj de competențe legate de capacitățile motorii, 
coordonare vizio-motorie, capacități vizuale și auditive, achiziții de vocabular, 
capacitate de a-și menține atenția și de a asocia simboluri. La această vârstă co-
pilul deja a început să învețe să intre în relații cu alți copii, să recunoască și să 
respecte regulile grupului.

Părinții, în mod just, așteaptă de la cadrul didactic să dețină echilibrul și să 
fie disponibil în relația cu copilul/copiii. Aici ei caută acea mult teoretizată în 
ultimul timp „inteligență emoțională”. Și ei trec printr-o perioadă și experiență 
deloc ușoară alături de propriul copil. Lor, părinților, le revine dificila sarcină de 
a alege școala și învățătorul. O familie care însoțește copilul într-o manieră pozi-
tivă de-a lungul primei perioade de școală, care ascultă, care e atent la emoțiile 
propriului copil, susține și ajută copilul fără a invada intimitatea sa emoțională 
dându-i posibilitatea de a avea un parcurs educațional liniștit.

Cele enumerate mai sus sunt doar o mică parte dintre factorii care contribuie 
la un „pole position” sigur pentru copiii care frecventează clasa pregătitoare. Există 
desigur și factori care pot împiedica acest start bun atunci important fiind faptul că 
se pleacă totuși în această cursă a vieții pe parcursul căreia educația este soluția.
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AZ ÓVÓDÁS GYERMEK SZOCIÁLIS 
KOMPETENCIAFEJLESZTÉSE AZ 

ÉLMÉNYPEDAGÓGIA MÓDSZERÉVEL

Prof. înv. preșc. Barabási Ibolya, Grădinița Hărțău, 
loc. Hărțău, jud. Mureș; Prof. înv. preșc. Szabó Enikő, 

Grădinița PP nr. 6, Tîrgu-Mureș, jud. Mureș

...ő azt hiszi: csak játszik. De mi már tudjuk, mire megy a játék. Arra, 
hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék 
belőle.

(Varga Domokos)

A szociális kompetencia jelentősége
A személyiségfejlesztés együtt jár a szociális készségek fejlesztésével, hiszen 

életünk minden területén társas kapcsolatokban élünk. Életünk első közösségében, 
az óvodában, majd később az iskolában megélt élmények és elsajátított kompe-
tenciák kihatnak a gyermek egész életére. Ezen kompetenciák fejlesztésére nagy 
segítséget nyújt az élménypedagógia.

Élménypedagógia
Az élménypedagógia cselekvés általi tanulás, az angol „experential educa-

tion”, tapasztalati tanulás kifejezés fordításaként jelent meg, kulcsfontosságú az 
ÉLMÉNY jelentősége a tanulási folyamatban.

A módszer a tapasztalati nevelés egyik formája, amely kivezeti a gyerekeket 
a való világba, hogy próbára tegyék érétkeiket, tudásukat, képességeiket és kre-
atív gondolkodásukat.

Az élménypedagógiai tevékenységek során a csoport tagjai különlegesnek 
számító helyzetekben, de biztonságos körülmények között tervezik el különböző 
feladatok megoldását, ahelyett, hogy mások tapasztalatait olvasnák vagy hallgat-
nák, és a megoldása csakis csoportos együttműködéssel kivitelezhető.

A végrehajtás után nagy gondot fordítanak az értékelésre, pozitív vissza-
jelzések közvetítésére, a szituációkban rejlő tanulságok levonására, a feladatok 
kapcsán előtörő érzelmek kifejezésére és ezek közös feldolgozására, hiszen ez a 
fejlődés kulcsa.

A legfontosabb élménypedagógiai tevékenységek: a biztonság érzésének ki-
alakítása, a csoport tagjai közötti bizalom megteremtése, alapvető emberi érétkek 
felismerése, kommunikáció fejlesztése, csapatépítés, a közösségépítés, az érzelmi 
intelligencia és a szociális kompetenciák fejlesztése, mindezek játékos formában.
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Fontos alapelv, hogy nem versenyhelyzeteket teremtenek a feladatok, hanem 
együttműködésen alapuló kihívásokat. Mindenki maga dönti le, hogy részt vesz-e 
a tevékenységen, vagy sem.

A foglalkozások vezetője segít (facilitál), és nem tanít. Ezeken a foglalkozáso-
kon a tudás forrása a résztvevő saját tapasztalata. A facilitátor segíti, motiválja a 
résztvevőt a tanulási folyamatban. Felméri a csoportot, és megfelelő feladatokat 
választja ki a számukra, ügyel a biztonságra, figyel a csoportot, és a gyakorlato-
kat követő értékelés során kihasználja a gyakorlatban rejlő tanulási lehetőségeket.

Meg kell találni a valós élet párhuzamait, és tervezzünk úgy a jövőre, hogy 
a tanultakat minél inkább sikerüljön hasznosítanunk.

Íme, egy élménypedagógiai foglalkozás.
Mókuscsapat
A fő tevékenység jellege: csapatépítés, kollaboráció, csoport munka
Helyszín: csoportszoba
Résztvevők: 4-6 éves korosztály, 10 – 20 fő
Eszközszükséglet: dió, kötél, törülköző, lufi, babzsák
Fejlesztendő területek: együttműködés, közösségépítés, egymásra figyelés
Módszer: páros és csoportos gyakorlatok, keretmesébe foglalt élménypeda-

gógiai gyakorlatok
Bevezető játékok

• A gyermekek körbe állva babzsákot adogatnak egymásnak, közben különbözők 
állatneveket mondanak, nagyon figyelnek arra, hogy mindenki sorra kerüljön. 
A második körben megadott hanggal kezdődő állatneveket mondanak.

• Az állatok is, ha találkoznak, köszöntik egymást. Sétáljunk és köszöntsük min-
denik társunkat a megbeszélt jelek szerint: tehén: bú és kézzel szarv mutogatás

kacsa: háp, háp, könyökemeléssel szárnycsapkodás
nyúl: nyusz, nyusz és ugrás

• Ezek a lufik elvarázsolt tojások és át kell szállítani az új fészekben, mivel ez 
bármelyik pillanatban összedőlhet, de mert a tojásokkal nagyon óvatosan kell 
bánni, mindenki válasszon magának egy párt és egy törülköző négy sarkát fog-
va páronként elszállítják a tojásokat (lufikat) a kijelölt helyre.

A fő tevékenység leírása
Begyűjteni 6o darab szétszórt diót, úgy hogy az óvónő által megszabott he-

lyen, a csoportszoba közepén egy székhez rögzített kötelet fogva lehet csak a 
diókat összeszedni és a széken elhelyezett kosárba juttatni. A távol levő diókat 
csak együttműködéssel lehet összeszedni. A megszerzett diót a szabad kezükkel 
egymásnak adogatják tovább, míg eljut a raktároshoz, aki beteszik a kosárba.

A fő tevékenység lépései
1. Figyelemfelkeltés: keretmese, hangulatteremtés 

Mindenki hunyja be a szemét, és ahogy kimondom a varázsszót, Csiribi-
csiribá, minden gyerek mókussá változik. Egy szép mókuscsalád lettünk, akik 
egy diófa tetején laknak, az időjárás nagyon szelesre fordult és a diókat mind le-
fújta a földre, hogy feltöltsük az éléskamránkat, ami a széken lévő kosár, sokat 
kell dolgozzunk, hogy a földről felszedegessük a diókat.
2. Szabályismertetés:
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 - mivel nagyon fúj a szél a mókusoknak egyik kézzel mindig az ágba (kötélbe) 
kell kapaszkodnia

 - a megszerzett diót a raktáros (kosár) felé álló mókusnak kell továbbadni
 - a diót csak a raktáros mókus teheti a kosárba
 - ha a mellettünk álló mókusnak már van diója, megvárjuk, míg továbbadja, 

és csak akkor adjuk oda a mi diónkat
3. Tervezés: a gyerekek maguk döntik el, hogy ki milyen szerepet válla, ki hol 
fogja a kötelet és megbeszélik, hogyan gyűjtik be az összes diót
4. Végrehajtás (tapasztalatszerzés): Megvalósul a játék

Estleges megszakítás abban az esetben, ha valamelyik gyerek elengedi a faá-
gat (kötelet)
5. A játék és keretmese lezárása: Most már mind begyűjtöttétek a mókuskák a 
diókat lesz elég ennivalójuk a télire. Nagyon ügyesen dolgoztatok, most mindenki 
hunyja be a szemét, és ahogy kimondom a varázsszót, Csiribi-csiribá, visszavál-
toztok gyerekekké.
6. Záró foglalkozás: azonnali spontán reakciók

Körbeülni és a gyerekek elmesélik hogyan érezték magukat a játék során 
mit éreztek és a hangulatkártyákból (vidám, szomorú, riadt, unott) kiválasztanak 
egyet, hogy érezték magukat és feltűzzük a táblára
7. Feszültségoldás: lazító légző gyakorlatok, miközben figyelik az egész testüket

Feküdjenek le a földre a gyerekek kinyújtott végtagokkal, úgy hogy ne érje-
nek egymáshoz. Mély légzés orron be, szájon ki és elképzelik, ahogy a falevelek 
hullnak le a fáról és betakarja a testüket, a lábujjaktól kezdve fel a tarkóig.
8. Lezárás, elköszönés: Nagyon ügyesen dolgoztatok, figyeltetek egymásra, 
meghallgattátok egymást, segítettétek egymást a tevékenység során, köszönöm 
szépen. És mindenki kap egy mókusos jutalomkártyát.
9. Technikai zárás, elpakolás: Az eszközök elpakolása, terem rendberakása, 
szellőztetés.

SZAKIRODALOM:
Orbán Imola Élménypedagógiai képzés: Játékon innen és túl
Demeter Irén, Bányai Sándor, 2013, Gyümölcsnek gyümölcse, Marosvásárhely 

9., 10., 11. 
http: //www. tanuljmaskepp. hu/elmenypedagogia/
http: //hirmagazin. sulinet. hu/hu/pedagogia/jatszani-is-engedd

REZUMAT

Experiențele trăite și abilitățile dobândite de copil în prima ei comunitate 
la grădiniță mai târziu la școală au efecte pe întreagă viață. Dezvoltarea acestor 
abilități servește în mare măsură educației experiențiale.
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Educația experiențială este o formă de educație prin experiență, care duce 
copilul în lume reală pentru a-i testa cunoștințele, abilitățile lor și gândirea crea-
tivă. Experiența este o importantă cheie în timpul învățări.

În timpul activităților de educație experiențială membrii grupului rezolvă 
probleme cu varietate de sarcini dar în condiții de siguranță, și singura soluție 
este realizabilă prin colaborare de grupă. După efectuarea sarcinilor propuse o 
mare atenție trebuie acordată evaluării feedback-ul pozitiv exprimarea emoțiilor 
din timpul exercițiilor și pentru că această activitate este cheia succesului pentru 
dezvoltare în viitor.

Titlul lucrarii în limba romana:  
DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR SOCIALE 
A COPIILOR DE VĂRSATA PREȘCOLARĂ CU 

METODA EDUCAȚIE EXPERIENȚIALĂ
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A KREATIVITÁS AZ ÓVODAI NEVELÉSBEN

Pápai I. Emese – institutor învățământ preșcolar 
și primar; Kádár Boglárka – profesor învățământ 
preșcolar, Gimnaziul Liviu Rebreanu structura 

Grădinița P.P. „Licurici”, Tg-Mureș, Mures

A mindennapok problémamegoldása során a jobb teljesítmény elérésére jelen-
tős hatással van a kreativitás. Ha életünk folyamatait vizsgáljuk és valamennyire 
leegyszerűsítve fogalmazunk, megállapíthatjuk, hogy napi tevékenységeink, cse-
lekvéseink sorát, a szüntelenül felmerülő kisebb-nagyobb feladatok (problémák) 
megoldása alkotja.

Kit nevezünk kreatívnak? Aki találékony, illetve leleményes, teremtő és újat 
alkotó, ötletes vagy éppen csavaros eszű, hamar feltalálja magát, illetve gyors 
áttekintő képességgel rendelkezik, de lehet élelmes és ravasz, eredeti megköze-
lítésű vagy praktikus megoldásokat alkalmazó, azt, akinek találmányai vannak. 
A kreativitás egyértelmű meghatározását az irodalomban sem találjuk. Ma már 
a legtágabb értelemben használjuk, jóformán valamennyi szakterületre vonatko-
zhat, illetve bármely cselekvés lehet kreatív jellegű.

Óvónőként nagyon sokszor találjuk magunkat szembe váratlan fordulatokkal 
a mindennapi óvodai tevékenységek közben. Nem tudunk sem felkészülni, sem 
előre látni olyan dolgokat, amelyek szinte naponta közbejönnek a kis óvodáso-
kkal való foglalatosság alatt, és ezek a „meglepetések” a legtöbbször azonnali 
megoldást követelnek.

Van, aki azt tartja, hogy az élet túlnyomó részben rögtönzések egymásután-
jából áll. Ha elfogadjuk ezt az álláspontot, akkor a kreativitásra még inkább szü-
kségünk van! A közösségben megvalósuló játékos kreativitásfejlesztés nagyfokú 
hasonlatosságot mutat az ún. brain-storming (magyarul: ötletroham vagy-vihar) 
módszerhez. Az óvoda a gyermekkori szocializáció egyik színtere. Arra kell fe-
lkészítenünk a gyermekeket, hogy képesek legyenek a különböző, a társadalom, 
mint bonyolult viszonyrendszer, sok, egymással összefüggő és egymást kölcsönö-
sen átható szabályainak a befogadására, s hogy felnőtté válva a közéletben való 
szocializált és belsővé vált szabályrendszereikre számíthasson a társadalom. Az 
óvodában elsősorban – gyermek életkori sajátosságait figyelembe véve – a játék az 
a tevékenységforma, amelyben, mint minden képessége, így a szociális képességei 
is legjobban fejlődnek. Együttműködik, szerepeket vállal, kompromisszumokat 
köt, gyakorolja az együttélés szabályait. A foglalkozások, a tervezett fejlesztési 
tevékenységek során törekednünk kell a játékosságra. Törekedni kell a játék – 
tapasztaltatás – tanulás tevékenységrendszer alkalmazásával az önálló játszás, 
tapasztalatszerzés és a tanulás képességének kifejlesztésére, valamint a gyer-
mek nyitottságának, játszási, tapasztalatszerzési és tanulási kedvének komplex 
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és integrált kibontakoztatására, majd a megőrzésére, mely megteremti az alapját 
a szabálytudat kialakulásának és megőrzésének. Ennek érdekében módszereket 
kell alkalmazni, melyek során az ismeretszerzés, a gyakorlás az önálló és társas 
cselekvésekben szerzett közvetlen tapasztalatokra épül.

Idén ősztől kiscsoportos gyerekekkel kezdtük az új tanévet, tettrekész kis 
fiú sereg, néhány lánnyal színesítve. A csoport összetétele is kihívás volt, mert a 
20 – as létszámból 4 kislány – ez néha azt jelentette, hogy a 15 – 16 – os létszám-
ból 1 – 2 lány volt jelen. Bizony nem sok babát ringattunk szeptember óta játék 
gyanánt. Szükség volt a napi tevékenységek teljes átgondolására, átszervezésére, 
mert – ahogy a szülőknek leírtuk a csoportot – „Mi pihenő állapotban olyanok 
vagyunk, mint egy nyüzsgő hangyaboly”. Megtanultunk más szemmel nézni a 
világba, vagyis egy kisfiú mozgásígényét figyelembe véve tervezni, dolgozni. Ez 
azt is feltételezte, hogy a kolleganővel egymásra is tudjunk hangolódni, és me-
gtaláljuk azokat a lépéseket, amelyekkel ki tudjuk egészíteni egymás munkáját. A 
beszoktatási időszak nagyon nehéz volt, ugyanis a csoport fele még nem volt 3 éves, 
amikor szeptemberben óvodába hozták őket, és nehéz volt a leválás a szülőktől. 
Ez idő alatt próbáltunk megoldásokat találni a nehézségek megoldására, beszél-
getéseink során rájöttünk arra, hogy minden téren azonos véleményen vagyunk, 
és innen már nem volt nehéz a következő lépések eltervezése. A véleményünk 
csak a módszerek megválasztásában különbözött, abban mindketten egy nézetet 
vallottunk, hogy nem hagyhatjuk figyelmen kívül a gyerekek életkori sajátossá-
gait, sem a csoport nembeli összetételét. A hangsúly mindenekelőtt a minőségre 
tevődött, de ezzel párhuzamosan a mennyiségi terhelést is teszteltük. Vagyis, rö-
vid kis napi tevékenységekkel „kezdtük megszelidíteni” és az óvodai rutinba be-
vezetni a gyerekeket, ami lassan, de folyamatosan bővült, úgy tartalmilag, mint 
az elvárások terén. A napi előrehaladást délben megbeszéltük, de az sem maradt 
el, ha valamiben nem értünk el sikert, vagy nem a megfelelő irányba mutatott az 
elvárt eredmény.

Lassan így vettük észre, hogy a mindennapos mesemondás egy időn túl ígén-
nyé vált, és jelezték, ha elmaradt. Ugyanígy jelezték a gyerekek azt is sok esetben, 
hogy milyen mesét szeretnének hallani, és mi félretettük az előírt napi tevékenységi 
tervet, és a kért mesét olvastuk, mondtuk a gyerekeknek. Innen már csak egy lépés 
volt az, hogy a meséből hozzunk ki „valamit”. Igyekeztünk ezt is kis lépésekben 
megvalósítani. Először csak játszottunk a mesével, arról beszélgettünk ennek 
kapcsán, ami számukra könnyen megfogalmazható volt, amiről szívesen beszél-
tek. Azt bátorítottuk, hogy saját érzéseit, gondolatait mondja. Megelégedtünk 
azzal is, ha a válasz csak bólogatás volt. Miután már megtanulták megfogalmaz-
ni azt az egy – két mondatot, ami fontos volt nekik, leültünk az asztalokhoz, és 
próbálkoztunk alkotni a meséről. Ujjbábokat, fakanálbábokat, készítettünk, majd 
játszani hagytuk őket velük. Nem ragaszkodtunk most sem egy adott, általunk 
meghatározott forgatókönyvhöz. Azt játszották és úgy, ahogy akartak a bábok-
kal, de mindig voltak ötleteink is. H. Wallon a gyermek lelki fejlődését vizsgáló 
elméletében fogalmazza meg, hogy „A második életév második felében és a har-
madik évben (…) következik be az a szakasz, melyben a gyerek mozgás alakjában 
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vetíti ki szándékait, kívánságait, gondolatait. .. Már beszél, de értelmi működése 
még mindig mozgásba van ágyazva. ..”

A játékok amellett, hogy a vizuális percepciót fejlesztik, lehetőséget biztosíta-
nak a beszélgetésre, a cselekvések, testrészek, irányok, térbeli viszonyok, színek 
stb. megnevezésére, tudatosítására is.

Első naptól felfedeztük, hogy nagyon szeretnek gyurmázni, ez is mindennapos 
tevékenység lett. Azt szerettük volna elérni, hogy a munka – a játékos tevékenység 
– főleg örömöt okozzon, élvezzék, csak ezután kellett elvárásoknak megfelelni. 
Megmutattuk hogyan lehet „gilisztát” formálni, ebből könnyen bújt elő a csiga – 
biga, – a kis kedvenc, – fokozatosan a gömböcskét is megalkottuk, megismerték 
tehát a gyurmát, kezelhetőségét. Nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy soha ne 
egy általunk elképzelt forma legyen a kész termék, ha valami más lett belőle, mint 
ami az elképzelt téma volt, találtunk annak is szerepet a többi munka mellett. A 
legfontosabb szempont amit óvónőként mindig figyelembe vettünk az volt, hogy 
a gyerek saját véleményét, elképzelését első helyre tegyük, azt értékeljük, amit 
alkotott, ne a hiányosságokra hívjuk fel a figyelmet.

A kooperatív módszert mindenhol alkalmaztunk, legyen az szabad játék, 
kézimunka, evés, öltözködés. Fontos elemei ennek a módszernek: a csoport, az 
együttműködés, az ellenőrzés-értékelés új formái, az építő egymásrautaltság, 
egyéni felelősség, egyenlő részvétel, párhuzamos interakciók.

Íme néhány módszer, amit kissé egyénire szabva, naponta alkalmaztunk mi is:
• Beszélőkorongok – ezt Jancsi Manó segítségével úgy oldottuk meg, hogy akinél 

van Jancsi Manó, az beszél, a többiek figyelnek. Aki nem hallgatja meg a má-
sikat, nem kaphatja meg Jancsi Manót.

A módszer fejlesztő hatása: gondolkodás fejlesztése, szókincs fejlesztése, 
figyelem, emlékezet fejlesztése, képzelet fejlesztése, verbális kifejezőkészség fe-
jlesztése, beszédfegyelem fejlesztése.
• Keresd a helyed! A teremben előre megnevezett helyeket vagy sarkokat kell ki-

jelölni. Minden gyerek vesz egy játékot a kezébe, amellyel játszani szeretne, ami 
kapcsolódik a kijelölt sarkokhoz. A gyerekek megkeresik a helyüket és odaáll-
nak. Mivel több gyerek választhat ugyanolyan játékot, a szabály az, hogy el kell 
osztaniuk az ugyanolyan játékokat és közösen kell „alkotni” belőlük valamit.

A módszer fejlesztő hatása: figyelem fejlesztése, azonosságok, különbözősé-
gek felismerése, logikus gondolkodás fejlesztése, halmazalkotás, térben való tájé-
kozódás fejlesztése, egymás ötleteinek elfogadása és kiegészítése – a másság 
elfogadása.

Nemcsak a szakirodalomból merítettünk ötleteket: arra kértük a gyerekeket, 
hogy nekünk segítsenek: hozzanak valamit, tartsanak valamit, ezután már ter-
mészetes volt az is, hogy egymásnak segítsenek. A csoportszabályok – egyszerű, 
kevés, érthető kérések – arról szóltak, hogy egymásért mindent megteszünk. Így 
érthető lett számukra, hogy a játékok közösek, és hamar rájöttek arra, hogy miként 
lehet együtt játszani egy – egy nagyobb autóval, vagy olyan játékokkal, amiből 
nem volt több darab.

A szabad rajzolás is ezzel egyidőben folyt. Az első napok megfigyelései után 
láttuk, hogy a ceruzafogás is nehezen megy. Legtöbben marokra fogták a ceruzát 
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és feszes csuklóval, merev ujjakkal firkáltak a lapra. Ennek javítására is anyanyelvi 
tevékenységet hívtunk segítségül, kis mondókákat mutogattunk el többször is, 
mindennapi játék volt a kezek, ujjak, csuklók mozgatása, labdát gurítottunk, és 
fakockákat meg Lego játékot rakosgattunk.

Egy elkezdett játék bármivé alakulhatott. Nagyon fontos célkitűzésünk volt, 
hogy a gyerekeket ne csak neveljük. A nap legnagyobb idejét az óvodai közösség-
ben töltik, ahol egymásra is kell figyelni. Mindig megmutattuk hogyan kell tartani 
a ceruzát, de soha nem erőltettük, hogy úgy is tartsák. Azt azonban egyszer sem 
hagytuk ki, hogy a legkisebb próbálkozást is megdícsérjük, felhívtuk a csoport 
figyelmét is arra, ha valaki valamiben ügyeskedett. Az volt a szép munka, amit 
rajzolt, és ahogyan rajzolta. Fokozatosan az elnagyolt vonalak kezdtek formát öl-
teni, a színek megtalálták helyüket az ábrában.

Arra kértük a gyerekeket, hogy egymást kérdezzék, ha valamit nem tudnak, 
mi csak követtük a munka menetét, és próbáltunk a lehető legtöbbet a háttérben 
maradni.

Itt is fontos volt az, hogy mesei élmény, átélés hatására szülessenek meg 
a rajzok, elképzeltünk, eltáncoltunk, elmozogtunk érzéseket, egy – egy képet, 
mesejelenetet.

Amint elmítettük, a csoport főleg fiúkból áll, ezért a mozgásos „pihenők” 
kihagyhatatlanok, elmaradhatatlanok voltak a napi munka több szakaszában is.

A gyerekdalokat, népi játékokat, mutogatós versikéket nagy élvezettel éne-
kelték, és ezzel nemcsak a mozgásígényüket elégítettük ki, de fokozatosan az 
éneklésre, közös dalolásra is kedvet kaptak. Bátorítottuk az egyéni éneklést, kis 
színpadot alakítottunk ki a merészebbeknek és tapsviharral, öleléssel jutalmaztuk 
a dalokat. Nem szabtunk korlátot semmilyen előadói próbálkozásnak, ha valami 
eszükbe juttatott egy – egy éneket, hagytuk őket kedvükre dalolni. Mindez azt 
eredményezte, hogy most már pontosan kitapsolnak egy – egy dallamot, dúdolás 
után felismerik az éneket, és korukhoz képest nagyon tisztán énekelnek. A legfon-
tosabb meg az, hogy szeretnek énekelni.

Mindemellett a figyelmüket is fejlesztettük: CD lejátszóról gyerekdalokat hall-
gattunk, majd miután megtanultunk egy dalt végighallgatni, olyan dalokat is hall-
gattunk, amelyek egy történetet adnak elő mese és énekek formájában. Először csak 
kíváncsiak voltunk, hogy mennyi ideig hallgatják aktívan a történetet, és megle-
petésünkre ez néha meghaladta a 10 percet is. Másnap már ők jelezték, hogy sze-
retnék meghallgatni a folytatást is. Ilyen esetben is figyelembe vettük a kérésüket, 
és a napi tevékenység ebből gyökerezett. Ha tetszett valamelyik dal újrahallgattuk, 
sőt meg is tanultuk ezeket. Ezután el is játszottuk a hallottakat, kiegészítette min-
denki a történetet a maga kis mondanivalójával, majd lerajzoltuk, lefestettük azt.

Összegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenységek során, a mindennapokban 
alkalmazott gyakori átélést követelő nevelő munka eredményként, ma a gyerekek 
nemcsak önállóan megtalálják a helyüket egy – egy nap forgatókönyvében, de saját 
maguk is adnak ötleteket az adott téma megvalósítására, legyen az képzőművés-
zeti – esztétikai foglalkozás, vagy a mindennapi rutin egy pillanata. Ennek ered-
ményeként nem türelmetlenek például az étkezés alatt, amikor meg kell várniuk, 
hogy a tányérukba étel kerüljön – legfennebb énekelni kezdenek. Felébredés után 
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nem kezdenek hangoskodni, tudják, hogy eljön az a pillanat is, amikor szaladgálni 
vagy beszélgetni lehet. Ha a kitűzött feladatot nem tudják megoldani, segítséget 
kérnek egymástól. A játék indulhat bármiből, mindenki szívesen látott társ és nem 
vetélytárs. Megtanultak egymás mellett nemcsak dolgozni, hanem alkotni is, kis 
játékszigetek keletkeznek az egymásba fonodó játékelemekből. Együtt fedezik 
fel a világot, egymást biztatva, vagy tanácsokat adva. Többen közülük ez alatt a 
pár hónap alatt megtanultak tisztán és folyékonyan beszélni, „elmesélik” a velük 
történteket. A szülői visszajelzések azt mutatják, hogy az otthoni tevékenykedése-
kben is megjelennek az óvodában átélt, tanult „élethelyzetek”, szokások, a munka.

Mindez számunkra azt tükrözi, hogy a szabadságnak van a legnagyobb kor-
látozó ereje, és Szabó Magda szavait idézve: „Én azt hiszem, gyereket csak úgy 
lehet nevelni, ha az ember megtiszteli azzal, hogy komolyan veszi.”
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REZUMAT

Ce înseamnă de fapt creativitate? Oare cine este creativ și cum se manifestă 
creativitatea în comportamentul de zi cu zi în viața unei persoane? Nici știința nu 
are o definiție exactă. Însă rezolvarea problemelor, găsirea unor soluții la diferite 
situații ne face creativi.

În anul școlar 2013 – 2014 am început să lucrăm ca educatoare cu un grup de 
copii din care numai 4 sunt fete dintr-un total de 20. Din acest motiv am fost ne-
voiți să schimbăm programul zilnic, nu am reușit să organizăm activitățile după 
rutinele obișnuite. Ne-am dat seama repede că numai atunci vom avea rezultate 
dacă ținem cont de nevoia de mișcare a băieților „noștri”. Am observat că povestea 
are o putere magică asupra lor – deci primii pași am făcut prin mici povestioare pe 
care am clădit cu timpul toată activitatea zilnică. Pe baza poveștii am jucat jocuri 
de mișcare, am desenat, am cântat. Cel mai important punct de vedere al educa-
toarelor a fost să nu intervenim în joaca preșcolarilor decât dacă se cere ajutorul 
nostru. Așa au învățat să devină mai independenți dar și mai creativi. Încet – în-
cet s-a observat o schimbare pozitivă în comportamentul lor și au început să facă 
progrese în foarte scurt timp.
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A GYERMEK ÉS A FANTÁZIA

Prof. înv. preșcolar: Szalai Erika, Grădinița 
Lumea copiilor, Tg – Mureș, Jud. Mureș

„Az egész gyermek olyan, mint egyetlen érzékszerv, minden hatásra 
reagál, amit emberek váltanak ki belőle.”

Rudolf Steiner

Manapság a gyerekek egyre kevesebb időt töltenek játékkal, pedig az a tanulási 
képességek elsajátításához nélkülözhetetlen. Minél kitartóbban, fantáziadúsabban 
játszik egy gyerek, annál jobban kialakulnak a gondolkodási képességei, annál 
kreatívabb, kitartóbb az iskolában is. Mi, felnőttek szerencsések vagyunk, hiszen 
gyermekkorunkban viszonylag kevés, de jó minőségű játékunk volt, éstalán még 
időnk is több volt játszani. Ez mindenképpen erősítette a fantáziánkat, hiszen egy 
– egy tárgy sok mindent helyettesített játékainkban fantáziánk által felruházva. 
A mai gyerekeknek szinte nem kell semmit elképzelniük, kész sémák állnak ren-
delkezésükre, és fantáziájukat még az is gyengíti, hogy a televízióból is rengeteg 
kész képet kapnak. Ez azért probléma, mert a kreativitás, belső kép készítés a 
mesén, játékon keresztül alakul ki a gyermekben, ez pedig a későbbi tanulásának 
alapját képezi. A szülők, nevelők felelőssége tehát, hogy a gyerek számára olyan 
játékeszközöket biztosítsanak, amelyek erősítik fantáziáját, fejlesztik korának 
megfelelő képességeit.

Fantáziajáték
Ez az egyik legtöbb gondot okozó játék azoknak a gyerekeknek, akik nem 

rendelkeznek a belsőkép – készítő képességgel. Ennek hiányában már a játék el-
kezdése is probléma, a megkezdett játék pedig ötletszegény lehet. Ne sajnáld az 
időt arra, hogy együtt játssz a gyerekeddel, hiszen mindenképpen segítened kell 
őt abban, hogy megtanulja ezt a képességet. Ezt leginkább asaját, jó fantáziáddal 
teheted meg, ha belegondolsz, hogyte hogyan is játszottál annyi idősen egy babá-
val, vasalóval, konyhai eszközökkel. Sokszor itt is elég, ha egy indító ötletet kap a 
gyermek, amit leutánozhat, vagy játék közben egy – egy lendületadással új irány-
ba tereled az ellaposodott játékot. Ügyelj arra, hogy azért ne mindentte találj ki, 
hiszen akkor nem érsz célt. Emellett fokozatosan egyre kevesebbet legyél aktív a 
játék kitalálásában, ahogy a gyermek fantáziája erősödik. Tudj háttérbe vonulni, ha 
a gyereknek támad egy új ötlete. Ez elég nehéz feladat, hiszen mi felnőttek annyi 
ötlettel, tapasztalattal a hátunk mögött szívesen irányítanánk a kedvünkre a játékot.

Egyéni játékgyűjtemény a fantázia fejlesztésére:
1. Árnyéktalálgató – A játék lényege abban áll, hogy a nevelő által kivetített 

figurának találjanak minél több hasonmást a környezetükből.



293Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

2. Veszélyzóna – A gyerekeknek úgy kell átkelniük az akadályon, hogy egy ál-
taluk kitalált cselekvést kell végrehajtaniuk. Ügyelni kell arra, hogy ne ismé-
telje meg valamelyik társa mozdulatát!  (lehetséges csak hangokkal játszani)

3. Bőröndös játék: A gyerekek közösen megegyeznek az óvó nénivel, abban, 
hogy hova utaznak  (hegyekbe, Párizsba, halászni, stb. ). Az egyik gyerek 
feláll és azt mondja:

„ Amikor a hegyekbe megyek magammal viszem a nadrágomat, a fogkefémet…
stb.” Az a legügyesebb. aki minél több dolgot felsorol.
4. Piacos játék: Elkészítjük tettszés szerint a pályát, kijelölve a „START”, illetve 

a „CÉL” helyet. Tettszés szerint, akár minden mezőre leteszünk egy gyümölc-
söt (zöldséget). Mindenki annyit lép, amennyit dobott. Lép a megfelelő helyre 
és az ott lévő gyümölcsöt felveheti. Megmondja milyen gyümölcsöt  (zöldsé-
get) vett, mit készítenek belőle, mire használják fel. Végül megvásárolhatja. 
Játszhatunk úgy is, hogy előre megmondjuk, mit szeretnénk készíteni. Pl: 
Krumplifőzeléket készítünk! Gyümölcssalátát akarunk készíteni! Almás pitét 
szeretnénk sütni! A gyerekeknek kell kitalálniuk mire van szükségünk adott 
esetekben.

5. Hajóutazás: Képzeletbeli kirándulást szervezünk. Hajóval utazunk. Milyen 
akadályok állhatják utunkat? Pl: szélviharba kerültél, megmentettél egy álla-
tot, lehorgonyoztál, árút veszel fel, stb. Mindezeket utánozzuk mozgással is! 

6. Micimackó: Az udvaron, a földre rajzolunk egy négyzetrácsot. Közösen a 
gyerekekkel kincseket rajzolunk a különböző négyzetekbe. Egyik gyerek 
Micimackó. Kívülről és tettszés szerint irányítja a társa, hogy hogyan hala-
djon a kincsekhez, végül a kincsesládáig.

7. Ha én virág, állat, szín, hangszer, valamilyen dolog lennék…: A gyerekek 
szabadon elmondják gondolataikat, mit tennének, ha más bőrébe bújnának.

8. Én azt kívánom a tündértől… A gyerekek elmondják kívánságaikat a témával 
kapcsolatba.

9. Gombkígyó: A nevelő arra kéri a gyerekeket, hogy játszák el vagy mondják 
el mit csinálnának, ha egy kígyó vetődne az útjukba. Aki válaszol, kap egy 
gombot és azt ráhelyezi, azaz felöltözteti a kígyót. Jó minél több variációt is 
találni, mert annyi gombbal öltöztetheti a kígyót, ahány lehetőséget mond.

10. Kövek és kagylók: Kirakunk egy nagy kört vegyesen kövekből és kagylókból. 
Kiválasztunk két követ, ami jó lesz dobókockának. Egyikre egyest és hármast, 
másikra kettest és négyest írunk. Mindenki annyit léphet, amennyit dobott 
és az ott levő kincset elveheti. Az összegyűjtött kincsekből a játék végén kell 
valamit építeni, játszani, valamire felhasználni és bemutatni társainak.

11. Hang nélküli tévé: A gyerekekkel közösen úgy nézünk meg egy rövid fil-
met, aminek nem lehet hallani a szereplők közötti párbeszédet. A film me-
gtekintése után mindenki elmondja véleményét a látottakkal kapcsolatosan. 
Elemezzük, megbeszéljük, majd közösen újra megnézzük a filmet, de most 
hanggal együtt. Újra elemezzük a megfigyelteket.

12. Közösen alkotott mese: A nevelő elkezdi mesélni a mesét: Egyszer volt, hol 
nem volt, volt egyszer egy…Volt neki egy…és egy…Egy napon magához hí-
vta az édesapja és azt mondta: …
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13. Mesehősök megelevenítése: Az óvónő arra kéri a gyerekeket, hogy mindenki 
a maga elgondolása szerint utánozza a közösen kiválasztott mesefigurát! Lehet 
játszani úgy is, hogy egy gyereket kiküldenek a csoporttetemből  (ő nem tu-
dhatja a kiválasztott mesefigurát), társai utánzásából kell kitalálnia a mesehőst.

14. Jól ismert mese cselekményének megváltoztatása: Közösen vagy egyénileg 
mondják el az általuk megváltoztatott mese cselekményét.
Tudom, hogy mindaz, amit leírtam, még nem alkotás, hiszen az óvónő csak 

elindít a kezdeti nehézségeken, a legelső alapkövet fekteti le. Fontosnak tartottam 
leírni az általam ismert játékokat, amelyek hozzájárulhatnak a gyerek fantáziájának 
fejlesztéséhez és lehetőségeimhez mérten ismertetni ezeket. Úgy érzem, hogy nem 
lesz hiábavaló ez a munka. Kodály Zoltán szavai minden ajánlásnál többet mondanak:

„ Az óvónő magasrangú, bonyolult munkájához sokoldalú tanulmány és kimű-
velt ízlés szükséges. Ahol ilyen akad, csodát tud tenni a kisgyerekkel. A gyerek 
mindent megtanul, ha van aki tanítani tudja.”
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REZUMAT: COPILUL ȘI FANTEZIA

”Oamenii cu fantezie nu se plictisesc niciodată.”
Jakob Bosshart

In gândirea sa, copilul mic oscilează adesea între imaginație și realitate și nu 
reușește să le deosebească singur. Interesant este că pe măsura ce copilul creș-
te și începe să înțeleagă mai bine lumea înconjurătoare, îți dezvoltă simultan și 
imaginația, fantezia.

Un loc foarte important în viața preșcolarului ocupă jocul și anume jocurile 
pentru dezvoltarea fanteziei, imaginației. În lucrarea mea am încercat să vă prezint 
câteva dintre jocurile cunoscute de mine, pe care le jucăm adeseori cu copiii din 
grupa mea de la Grădinița Lumea copiilor. Sunt jocuri pe care poate le cunoaște 
multă lume, dar unele dintre ele sunt gândite, create de mine, adaptate potrivit 
temelor, situațiilor din grădiniță.
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A GONDOLKODÁS FEJLESZTÉSE KISISKOLÁSKORBAN

Prof. înv. primar / IMRE MÁRTA / Școala 
Gimnazială „Mihai Viteazul” / Tg. Mureș / Mureș

Néhány évvel ezelőtt részt vettem egy gyerekekről szóló előadáson, melyet 
Vekerdy Tamás, híres magyarországi pszichológus tartott. Az előadáson sok egyéb 
jelentős dolog mellett elhangzott az az állítás, miszerint a 7-10 éves gyerek a le-
gfogékonyabb a külső világ dolgaira, annyi mindent képes emlékezetébe vésni 
ebben a korban, mint soha többet utána. Tanító lévén nagyon elgondolkoztatott 
ez a kijelentés. Ezt a nagyszerű felfogóképességet ki kell használni és vétek el-
mulasztani. Viszont ahhoz, hogy a gyerek emlékezetében meg is maradjon a ren-
geteg információ, tudatosítani kell azt, a gyereknek értenie kell mindent, amit 
megtanul. Ha a tanítónak sikerül tevékenységeit úgy szervezni, hogy mindenféle 
megismerési folyamat tudatosítva legyen, nagyon hamar eljuttatja tanulóit a lo-
gikus gondolkodás igen magas szintjére.

Azonban a gondolkodás csak műveletei gyakoroltatásával fejlődik, mely el-
képzelhetetlen a beszéd nélkül. A beszéd megjelenésével és bonyolultabbá válásá-
val, bonyolódik a gondolkodásunk is. Minél elvontabb a beszéd, minél mélyebb a 
belső beszéd, annál magasabb fokú, annál elvontabb a gondolkodás.

Egyértelmű tehát, hogy a gondolkodás fejlesztését a beszédfejlesztéssel kell 
kezdeni. Amilyen mértékben gyarapodik a gyerek szókincse, olyan mértékben 
válik lehetővé gondolkodása, és ezáltal növekszik a világban való tájékozottsága.

A valós világ végtelen. Megismerni csak egy parányi részét tudjuk egy egész 
életen át. A nyelv, amellyel a világ „dolgait” megnevezzük, véges. Így tehát eleve 
elég kevés az esély arra, hogy megismerjük a valós világot. Azonban mindent meg 
kell tennünk, ami tőlünk telik. Minél többet megismerni a nyelvből, hogy bár a 
nyelvismeret ne korlátozza a világban való tájékozottságunkat.

A gondolkodás
Az, ami leginkább meghatározza a kisiskolás fejlődését, a reális világ megis-

merését, a gondolkodás1 sajátos alakulása. Ez a legkevésbé spontán folyamat az 
emberi fejlődés során. E korszakban jelentős változás történik a gyerek valósá-
gtükrözésében, feladatmegoldásaiban. Kezd kibontakozni az elemző, analizáló 
tevékenység és ennek nyomán a fogalmi világ. A képszerűség, érzelmi áthatottság 
helyett a tárgyak lényeges jegyeit kezdi felismerni, fontosnak tartani. Ebben szinte 
minden gondolati művelet, de különösen az analízis és a szintézis nagy szerepet 
játszik. Ezzel együtt az absztrakció magas fokát is feltételeznünk kell, mert csak 
ennek nyomán következhet be a lényeges és a lényegtelen különválasztása, ami 
a fogalomalkotásban a legfontosabb. Ugyanakkor a fogalmak rendszerezése az 
általánosításra épül fel, mert ez teszi lehetővé, hogy belássa a fogalmak egymás-
1 Rita L. Atkinson, Richard C. Atkinson: Pszichológia,  (Gondolkodás és nyelv 254. oldal)
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ra épülését és kölcsönös kapcsolását. Mindez először a tényleges cselekvésben, 
gyakorlatban történik meg. Később – mikor képzetei révén felszabadul a közvet-
len cselekvés, észlelés uralma alól – belsővé válik, interiorizálódik, sőt a beszéd 
segítségével e tudattartalmakkal, gondolati elemekkel szabadon tevékenykedik.

A tárgyiasulás fokozatosan következik be. A kisiskolás fogalmai között bőven 
akadnak szubjektív színezetű, szemléletes, helyzethez kötött, egyéni élményhez 
tapadó fogalmak. Ez tágabb vagy szűkebb, de gyakran megtaláljuk bennük az el-
vontabb megismerés elemeit. Ez elsősorban a tanulók iskolai fogalmaira érvényes, 
amelyekre az oktatás során tesznek szert.

Az absztrakt fogalmak világában már jóval nehezebben boldogul a gyerek. 
Kelemen László vizsgálatai azt mutatják, hogy iskolába lépésével a gyerek el-
vont fogalmai évente csiszolódnak, javulnak. Egy fogalom meghatározására az I. 
osztályosok 22%-ban használtak találó kifejezéseket, a III osztályosok 60%-ban, 
míg a IV. osztályosok 84%-ban nevezték meg az illető elvont fogalmat. 1

A gondolkodás nemcsak a tárgyakat és jelenségeket, hanem ezek egymáshoz 
való viszonyát, értelmes kapcsolatait is tükrözni képes. Az elméleti gondolko-
dásnak nagyon fontos mozzanata a viszonylatok, összefüggések tükrözése. Ilyen 
viszonylat az egész-rész, tér-idő, dolog-viselkedés, ok-okozat. A kisiskolás minden 
nehézség nélkül felfogja az egész-rész viszonyt egyszerű, könnyen elképzelhető 
helyzetekben. Azonban a csupán fogalmilag adott viszonyokat nem tudják me-
gfordítani. A fogalmi viszonyok számukra még irreverzibilisek.

Érzékszerveikkel csak a térbeli viszonylatokat tapasztalja közvetlen úton, 
ebbe szövődik bele időrelációja is és ezekből fejlődik ki az elvontabb ok-okozati 
viszony. A viszonylatok felfogása és megértése belső motiváción alapszik. Ez a 
„harmadik kérdezés korszaka”. Csakhogy amíg az első és második kérdezés (mi? 
/miért?)  pszichikus oka a felnőttekkel való kontaktusba kerülés, most valóban a 
jelenségek magyarázatának, értelmezésének tárgyiasult vágya, a tudásvágy hajtja. 2

A gondolkodási műveletek az iskoláskorban belsővé válnak és műveleti rends-
zerré fejlődnek. Piaget a konkrét műveletek szakaszának nevezi a 7-12 éves kort, 
mint az értelmi fejlődés harmadik stádiumát. Konkrét, mert nem szakad el telje-
sen a közvetlen szemléleti anyagtól, műveleti, mert a gyakorlati megoldást kereső 
tevékenységekkel, általánosított cselekvésmodellekkel operál.

A 6-10 éves gyerek már ítéletalkotással és következtető képességgel rende-
lkezik. Ítéletalkotása érzelmi színezetű, következtetései csak akkor sikerülnek, 
ha a következtetés előfeltételeit nagyon szemléletesen maga elé tudja képzelni. 
Deduktív következtetései érvényesek, igazak és általános jellegűek. Induktív kö-
vetkeztetésekre, melyek alapja a szabályszerű viszony valóban még nem képes. 
Piaget szerint a konkrét műveleti gondolkodást a mennyiség, a súly, a térfogat 
állandósága jellemzi. Ez a fejlődés teszi lehetővé a számtanban, a mértanban, 
természetismeretben az elemi természeti jelenségek tanítását. 3

1 Fodor László: Az iskola pedagógiai világa, (A fogalmak tanítása 101-107. oldal)
2 Antony Giddens: Szociológia, (Elméletek a gyermekfejlődésről 95-100. oldal)
3 Michael Cole, Sheila R. Cole: Fejlődéslélektan,  (Iskoláskor 452-577. oldal)
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Összegezve tehát a kisiskolás gondolkodását a konkrét fogalmak alkotására 
való képesség, egy elemi fogalomrendszer kialakulása, minden gondolati mű-
velet megjelenése, ezek közül különösen a az említett fogalmi rendszerre épülő, 
logikailag szabályos deduktív következtetés, valamint az egészen kezdetleges 
induktív következtetések jellemzik, de megjelennek a magasabb szintű absztrakt 
gondolkodásnak, a természeti törvény megértésének csírái is.

A beszéd
A beszéd1a gondolkodással van mély összefüggésben. A konkrét helyzetekben 

alkalmazott, cselekvéssel kísért „szituatív beszéd” a kisiskoláskorra is jellemző 
még, mégis a beszédfejlődés minőségi változását az összefüggő, mindenki számára 
érthető, „kontextusos beszéd” kialakulása jelenti. A szó, a beszéd ekkor válik 
önálló élménnyé, ekkor „tárgyiasodik”. Az iskola programjának megvalósítása 
szükségszerűen igényli ennek a beszédfajtának a kialakulását. Úgy kell kifejeznie 
magát, hogy beszédének saját értelmi tartalma tegye teljessé a megértést. Még 
fokozottabb követelmény ez az írott beszéddel szemben. Az írott beszéd által a ta-
nuló ránevelődik a tervszerű, világos, tömör beszédre és gondolkodásra. A beszéd 
struktúrájának a megváltozása mutatja ezt. Az iskola kezdetén általában egyszerű 
mondatokat alkot a gyerek. Később – amint a valóság tökéletesebb visszaadásának 
a szükséglete jelentkezik – mind nagyobb számban lépnek fel a bővítmények, sőt 
ezek mellékmondatos formát is öltenek.

Az olvasás megtanulásával az általános iskolai tantárgyak hatására jelentős 
gazdagodás következik be a gyerek szókincsében. Amilyen mértékben gyarapo-
dik a gyerek szókincse, olyan mértékben növekszik a világban való tájékozottsá-
ga, és válik lehetővé gondolkodása. A passzív szókincs a kisiskoláskorban jóval 
magasabb az aktívnál. A nyelvi oktató-képző munka arra irányul, hogy a gyerek 
passzív szóanyagából minél többet aktivizáljon.
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1 Mérei Ferenc-V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan  (A beszéd kialakulása 47-56. oldal)
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/  (Iskoláskor 452-577. oldal).

REZUMAT 

Lucrarea mea are ca titlu  
Dezvoltarea gândirii logice în învățământul primar.

Lucrurile și fenomenele din lumea care ne înconjoară sunt infinite. Limbajul 
cu care denumim aceste lucruri are un sfârșit. Pornind din această premisă ajun-
gem la concluzia că cu cât mai bine se exprimă un copil cu atât mai bine se dez-
voltă gândirea lui.

Copilul de 7-11 ani este capabil să învețe, să asimileze foarte multe informații 
din lumea înconjurătoare. Este datoria dascălului să creeze situații în care acest 
copil să se dezvolte, să-și folosească gândirea logică pentru a deveni un adult cu 
competență cognitivă, creativ și un bun mediator în rezolvarea problemelor.

Pentru acest lucru avem nevoie de o bună cunoaștere a dezvoltării gândirii 
școlarului mic.
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A KOOPERATÍV TANULÁS HATÉKONYSÁGA 
A TARTALMI FELDOLGOZÁSBAN

Fejes Réka, Maros Megyei Tanfelügyelőség, 
Marosvásárhely, Maros megye

A kooperatív tanulás olyan tanulás szervezési-irányítási rendszer, ami nemc-
sak az információ átadását tartja az iskola feladatának, hanem felvállalja a gondol-
kodási, kooperatív és kommunikációs készségek fejlesztését is. Alapvető kérdése, 
hogy hogyan lehet a tanítási órákon megteremteni annak lehetőségét, hogy a diákok 
a tananyagon kívül elsajátíthassák azokat a társas és kommunikációs készségeket, 
amelyek az életben való érvényesülésükben fontos szerepet játszanak. A koope-
ratív tanulás a csoportmunkán alapul, de több a hagyományos csoportmunkánál.

A rendszer szabályozásának eszközei: a tervszerűen kialakított csoportok, a 
feladatok szerkezete, a tanulásszervezés és az értékelés rendszere. A csoportok 
kialakításánál a cél a heterogén összetétele. A csoportok csak bizonyos ideig ma-
radnak együtt, azután új csoportokat alakítunk. A feladatoknak szerkezetükben 
kell biztosítaniuk a kooperativitást.

A szerepek mindig változnak, ezzel lehetővé téve, hogy mindenki sokféle, 
különböző helyzetet élhessen meg, illetve megtapasztalhassa ugyanannak a hely-
zetnek több oldalát. Az értékelés alapja nemcsak a tantárgyi teljesítmény, hanem 
magában foglalja a társas helyzetben tanúsított teljesítményt is. Az értékelés a 
csoport teljesítményére vonatkozik. Fontos eleme az értékelési rendszernek, hogy 
az egyes csoportok teljesítménye összeadódik az osztály összteljesítményével, ami 
a csoportok közti ellenérdekeltség helyett az osztályközösséget erősíti.

Miért van szükség kooperatív tanulásra? 
Több tényező indokolja, hogy társadalmi változásokra adott egyik legfonto-

sabb válasz a kooperatív tanulásban rejlik. Szélesebb körű tapasztalatszerzést tesz 
a diákok számára lehetővé, beleértve az interaktív tanulási lehetőségeket, ezek 
pedig a jövő munkahelyeinek legfőbb jellemzői lesznek. A heterogén összetételű 
csoportok jó modellek lehetnek arra, hogyan birkózik meg a társadalom a demo-
gráfiai és a gazdasági változásokkal.

Ha az iskolában a hagyományos módszerekkel tanítanak, a gyerekek ver-
senyzők lesznek, ha a kooperatív módszereket alkalmazzák, akkor kooperatívvá 
válnak. Nagyon fontos, hogy hassunk a tanulók társas fejlődésére.

A kooperatív tanulás hatásai és hatásainak háttere
Miért ilyen hatékony? 
A kooperatív tanulásnak ugyanis annyi előnye van, hogyha alkalmazzuk, 

akkor biztosak lehetünk abban, hogy kitűzött pedagógiai céljaink többségét se-
gíti elérni.
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A kooperatív tanulás alapelvei
A kooperatív tanulásnak a következő négy alapelve van: építő egymásrau-

taltság, egyéni felelősség, egyenlő részvétel, párhuzamos interakció.
A kooperatív tanulás alkalmazása a matematikai tartalmak 

feldolgozásában 
A kooperatív órák felépítése
A kooperatív órák felépítésénél a következőket vettem figyelembe:

• Meghatározom a célokat, az elsajátítandó ismereteket, a fejlesztendő készségeket.
• Fontos volt meghatározni a csoportok nagyságát. (2-től 6 főig)
• A tanulókat csoportokba osztom. A csoportokat különböző fejlettségű tanuló-

kból alkottam.
• Kialakítom a teret, ahol dolgozni szeretnénk.
• Megtervezem a szükséges anyagok elosztását.
• Kiosztom a szerepeket. Nálam a négyes csoportokban a következő feladatokat 

osztottam ki: a szóvivő, a jegyző, a feladatfelelős, az időmérő.
• A feladatadásnál figyelek arra, hogy a tanulók tisztában legyenek a tennivaló-

kkal. Világossá kell tegyem a tanulókkal, hogy közös cél érdekében közösen 
kell dolgozniuk. Meghatározom a sikerkritériumot.

• A csoportmunka megkezdésétől háttérbe vonulok, figyelem a gyerekeket, segí-
tek megérteni az utasításokat, válaszolok a kérdésekre, a feladat megoldásához 
hatékony eljárásokat javasolok.

2. Tartalmak feldolgozása
Osztály: III.
Tantárgy: Matematika
Tartalom: Természetes számok olvsása, írása és alkotása 1000-ig
Csoportok: 4 csoport
A feladatok a következő ismereteket tartalmazzák:

• a természetes számok ezreseinek, százasainak, tízeseinek és egyeseinek 
felismerése

• a számok leírása
• a számok csoportosítása
• számok felfedezése az egységrendek alapján
• számok alkotása
• a számok leírása összegként

Ezt a tartalamat a diákkvartett segítségével dolgoztattam fel, mert nagyon sok 
tanuló nehezen értette meg és ezért fontosnak tartottam a kooperációt a tanulásban.
• A csoportban a gyerekek számokat kaptak.
• Kiosztottam a feladatot amelyre a csoportok minden tagja meg kell adja a me-

gfelelő választ.
• A tanulók összedolgoztak a helyes megoldás érdekében.
• Rendre számokat mondtam és a számokat hordozó tanulók meg kellett adják 

a megfelelő választ.
• A megnevezett „számok” a táblánál végezhetik el a megoldást, kártyán mu-

tathatják fel az eredményt, de meg kell magyarázzák a megoldást.
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• Tudnom kell mennyire működött a csoport, mennyire magyarázták meg a ne-
hezebben tanuló gyerekeknek.

• A megfigyeléseimet a haladási naplóban jegyzem be.
Ezt a tatalmat párban is nagyon jól fel lehet dolgozni.
Ellenőrzés párban

• A csoportokban párban dolgoznak.
• Munkalapot kapnak, amelyen különböző felbontott számok vannak. Ezeket 

kell felismerni, leírni.
• Az egyik tanuló oldja a gyakorlatokat, miközben a másik  („az edző”) figyeli 

és segít ha szükség van.
• Fontos, hogy ketten kommunikáljanak és az „edző” elmondja véleményét a 

gyakorlat megoldásáról.
• Egy új feladatlapnál a tanulók megcserélik a szerepeket.
• Ha az eredmények megegyeznek, akkor jelzik nekem és így a pár befejezte 

munkáját.
• Ha az eredmények nem azonosak, közösen keresik a hibát. Egymásnak meg-

magyarázzák a megoldást.
• Kézfogással jelzik a megegyezést, a sikert.
• Ezután az osztállyal közösen ellenőrzik. Így egy második megerősítést kapnak.

Munkalap

Tantárgy: Matematika
Téma: Az összeadás
Dátum:
Név: 

Tantárgy: Matematika
Téma: Az összeadás
Dátum:
Név: 

1.

Az elvégzett gyakorlatokkal kapcsolatosan a tanulók villám-kártyákat 
készítettek.

A kártyákon különböző kérdések vannak. Például a természetes számokkal 
kapcsolatosan:
• Sorold fel az egységrendeket! 
• Melyik az a szám mely páratlan, szomszédai 202 és 204, a tízesek számjegye 0? 

A kártya másik oldalára felírják a választ is. Ez fontos, mert segíteni kell a 
párjának. Megmutathatja az egész választ vagy csak ennek kezdetét. Ha az első 
fordulóban segítséget nyújt, a másodikban kevés a segítség, a harmadikban pe-
dig nincs segítség.

E módszer segítségével a megoldás után a gyerek koncentrál a feladatra, be-
lemélyül tartalmába, fogalmaznia kell, körül kell járnia tartalmilag a gyakorlatot, 
hogy kérdéseket tudjon megfogalmazni, de a válaszokat is tudnia kell.

Osztály: III.
Tantárgy: Matematika
Tartalom: Szöveges feladatok
Célja: a szöveges feladatok lényegének megértése, az adatok kiemelése a 

szövegből, a kérdés fontosságának megértése, a tervnek a megalkotása  (a logikai 
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menet lépései) , a megoldási tervnek a végrehajtása, a felelet megfogalmazása, a 
pontos levezetés

Csoportok: 4 csoport
A csoportok tevékenységének lebonyolítása
A szöveges feladatok esetén nagyon fontos a szöveg megértése  (értő olvasása), 

tudatos elfogadása, a lényeges és lényegtelen adatok szelekciója. Ennek érdekében 
a kezdeti kooperatív csoportmunka mások tanításáról szól.

A csoporton belül mindenki önállóan elolvassa a szöveges feladatot. Felosztom 
részekre. A csoport minden tanulója újra el kell olvassa a saját részét. Utána el kell 
mondja, el kell magyarázza társainak. Meg kell tanítsa társait is, mit tartalmaz az 
a részlet. Ezután űjra közösen átismétlik az egész szöveget.

A kooperatív tanulás második lépése egy kérdezősdi.
A szöveg megértése után minden tanuló kérdéseket fogalmaz a csoportnak. 

Felteszi a kérdést és valaki a csoportból kell válaszoljon. Értékeli a válaszok számát 
és minőségét. Fontos, hogy valaki gyorsan, de jól válaszoljon. Összeszámolják 
a legtöbb és a leghelyesebb válaszokat. Minden válaszra kapnak pontokat vagy 
színeket. A végén történik az összesítés. A kérdezősdi során váltom a szerepeket. 
Mindenki lesz kérdező és válaszoló is.

Értékelem a nehezebb, érdekes, pontosan megfogalmazott kérdéseket.
E játék és közös munka során jól begyakoroltatom a szöveget, kiemelve az 

adatokat, a lényeges információkat. Ezeket közösen lejegyzik.
A folyamat harmadik lépése megoldási tervnek a kidolgozása. Ketten a 

csoportból kidolgozzák a megoldási tervet és ketten megfeleltetik a műveleteket. 
Ezután közösen megbeszélik. A szerepeket meg kell utána cserélni. Akik eddig a 
megoldási tervet készítették most kiválasztják és megoldják a műveleteket. Azok 
akik végrehajtották a műveleteket, most a megoldási tervet vázolják fel.

Szöveges feladatok alkotása
A szöveges feladat egy matematikai mese, amelynek megértése nagyon fon-

tos. Ennek a mesének vannak szereplői, ezekhez mindig számadatok társulnak 
és vannak kulcsfogalmak. A kulcsfogalmakat szereplőkhöz és adatokhoz kell 
társítani, viszonyítani. Csak így lehet elkezdeni a szöveges feladatok megoldását. 
A kooperatív csoport alkalmas arra, hogy a gyerekek könnyebben fogadják el és 
értsék meg az elemeket, mielőtt ezt megtennék az egész mesével. A részletekre 
való bontás segíti az egész felépítését, a részletek megértése megkönnyíti az egész 
megértését. Ha ez megtörténik a megadott szöveges feladatokkal, akkor a köve-
tkező lépés a matematikai mesék alkotása.

Feladatok a kooperatív csoportban:
a. a rajz, ábra elkészítése
b. Kiről, kikről szól a mese?  (a téma megválasztása)
c. Milyen adatokat használnak?  (a téma és az adatok közötti kapcsolat na-

gyon fontos)
d. a terv lépéseinek felépítése
e. a terv felépítése
f. számítások az adatokkal
g. ellenőrzés
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h. felelet
A következő módszereket alkalmaztam:

• Minden csoport más példát kapott és az óra végén ismertették egymásnak a 
megoldást

• Minden csoport ugyanazt a néhány példát kapja, ilyenkkor a leggyorsabban 
elkészülő tanuló csoport ismertetheti a megoldást.

• A leggyorsabban elkészülő csoportból mondhatja el valaki a megoldást
• Az általam véletlenszerűen kiválasztott csoporttagnak kell ismertetnie a csoport 

megoldását. Több feladat közül általam vagy a többi csoport által kiválasztott 
feladat megoldását kell elmondania. Ez a nagyon fontos feltétel teljesítéséhez 
szükséges: a csoport minden tagjának értenie kell a megoldást, és el kell tud-
nia mondani azt.

KÖNYVÉSZET:
A tanítás mestersége, 2001, Egyetemi jegyzet – Knausz Imre, Miskolc-Budapest 2
Dr. Spencer Kagan, 2001-Kooperatív tanulás, Budapest, 2001

TENDINȚE ACTUALE ȘI DE PERSPECTIVĂ ALE 
EVALUĂRII ȘCOLARE

Problematica evaluării a fost mereu în centrul atenției specialiștilor din edu-
cație, fiind mereu de actualitate, prin importanța și influențele pe care le are asu-
pra procesului instructiv-educativ. Evaluarea este privită nu doar ca act didactic 
de sine stătător, propriu-zis, ci în relaționare cu multiplele componente ale prac-
ticilor pedagogice.

Nota comună a definițiilor evaluării este aceea că, evaluarea este percepută 
ca proces, pe parcursul căruia se integrează elemente precum obiective, norme, 
criterii, prestații ale elevului, produse, judecăți de valoare, rezultate, reprezentări, 
informații, decizii.

Pe parcursul procesului de evaluare măsurăm, apreciem rezultatele învățării 
dar și eficiența condițiilor de lucru, a resurselor și strategiilor folosite. Rezultatele 
sunt comparate cu obiectivele pentru luarea unor decizii optime.

Pe parcursul procesului de evaluare sunt importante nu doar rezultatele ci 
mai ales informațiile despre partenerii implicați în învățare și anume profesorul, 
elevul, informațiile despre programul educativ propus și derulat.

Tendințele recente în ceea ce privește definirea evaluării școlare pun în lu-
mină aspectele apreciative, bazate pe calitate, cu predominante note formative, 
în detrimentul elementelor estimative, cantitative, sumative. Evaluarea școlară 
devine tot mai mult „parte integrantă a procesului de învățare și jalon al aceste-
ia” (Y. Abernot, 1996). 
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Alături de prezentarea definițiilor evaluării, enumerarea funcțiilor acesteia 
sunt importante. (educativă, diagnostică, de feedback, prognoză, social-economică)

Tendințele de înnoire, modernizare, se manifestă în permanență în învățământ, 
iar acestea ating și aspectele legate de evaluare. Literatura de specialitate subliniază 
chiar, că cele mai mari preocupări, cercetări în învățământ vor fi legate de proce-
sul de evaluare. Ideea de bază este cea a realizării în perspectivă a unei evaluări 
juste, pertinente, cât mai corecte din punct de vedere științific, echitabile (G. de 
Landsheere, 1975). Se vorbește tot mai mult de o „învățare asistată de evaluare” 
(Bernard Maccario, 1996), de impactul mare pe care îl va avea evaluarea asupra 
învățării, așa cum l-a avut și îl are și calculatorul. (J.M. de Ketele, L’evaluation: 
approche descriptive ou prescriptive; De Boeck-Wesmael, 1986, pag. 73).

De-a lungul timpului au existat nenumărate teorii, priorități pentru domeniul 
evaluării. Una din acestea este legată de aspectul comparativ al evaluării, evaluarea 
„comparativă” care are rolul de a compara elevii, de a realiza clasamente în funcție 
de rezultatele lor. Evaluarea criterială (Cardinet, 1993) este cea care raportează 
elevii la anumite obiective propuse a fi atinse. Evaluarea corectivă presupune nu 
numai decizia, ci și rolul informațional. În cazul în care elevul are dificultăți, i 
se oferă informații suplimentare pentru a-l ajuta și pentru a accesibiliza, facilita 
procesul de învățare.

Evaluarea conștientizată, este o altă concepție care se bazează pe caracte-
rul activ al participării elevului, pe autonomia lui în învățare. Însă pentru aceas-
ta i se oferă explicații, i se dau repere, el reușind să conștientizeze posibilitățile 
dar și dificultățile. Pe tot parcursul acestui demers se produc modificări, reglări, 
transformări.

Atunci când vorbim de evaluare, ne gândim la un sistem în care la rang de 
egalitate, se află și proiectarea în funcție de obiective, derularea activităților, re-
glarea. În acest sistem în care se percepe tot mai mult realitatea, cerințele edu-
caționale diferite, vorbim mai accentuat despre o evaluare autentică, formativă, 
reglatoare, comparativă ori criterială, corectivă, etc.

O caracteristică a ultimelor lucrări de referințăîn domeniu este aceea că în 
domeniul școlar trebuie să vorbim despre evaluare în termeni de procese. În locul 
termenului consacrat de „evaluare” trebuie să vorbim de „activitate evaluativă”, 
de „evaluare în acțiune, în desfășurare”. (Dorel Ungureanu, Teoria și practica 
evaluării în educație, Editura Mirton Timișoara, 2001, pag. 17)

Conținutul și demersul procesului evaluativ se îmbogățește. Nu vorbim doar 
de evaluare diagnostică, sumativă, de măsurare, apreciere ci accentuăm infor-
mațiile, factorii implicați, reflectăm asupra cadrului, înainte de a lua decizii, de 
a prognostica.

Aria preocupărilor în domeniul evaluării s-a lărgit foarte mult, vorbindu-se 
astăzi tot mai mult despre evaluarea de sistem și evaluarea de proces, despre per-
fecționarea tehnicilor, instrumentelor de evaluare, despre reprezentări compor-
tamentale pe parcursul procesului de evaluare. Multe din aspectele menționate, 
reprezintă domenii distincte de cercetare, studiu.

Trecerea treptată dar accentuată de la evaluarea produselor la evaluarea pro-
cesului, diversificarea modalităților de integrare a actelor de evaluare în proces, 
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asigurarea dominanței evaluării formative, reprezintă tendințele actuale benefi-
ce și importante. Pentru aceste demersuri și tendințe este necesară o pregătire 
concentrată a cadrelor didactice în domeniul evaluării, creșterea competențelor 
acestora în ceea ce privește proiectarea, organizarea, derularea în acest mod a 
evaluării elevilor.

În sfera evaluării, obiectivele cadrelor didactice trebuie să se grupeze pe as-
pecte precum:

Motivația evaluării
Cadrul didactic își pune problema motivelor pentru care realizează evaluarea.
Modalitățile de evaluare
Cadrul didactic poate alege modalități variate de efectuare a evaluării, ținând 

cont de mediul educațional, de subiecții implicați în procesul de învățare.
Feedback-ul evaluării
Se pune problema semnalului pe care în reprezintă evaluarea, cui și ce sem-

nalizează, informațiile pe care le generează.
Conținutul evaluării
Cadrul didactic se poate concentra pe cunoștințe, competențe, aptitudini, 

comportamente, pe produsul învățării ori pe proces.
Dacă la nivel teoretic, domeniul evaluării a devenit mult mai deschis în foar-

te multe privințe, sfera practică a domeniului are încă foarte multe de arătat, 
demonstrat.

Teoriile, conceptele noi privind evaluarea, întreaga strategie a evaluării tre-
buie să se diferențieze în funcție de tradițiile și practicile naționale, de mediile și 
situațiile locale specifice. Această modernizare, diferențiere, nu înseamnă rupe-
rea de tradiții și trecut, renunțarea la elementele tradiționale, ci o deschidere mai 
amplă, o preluare bine gândită, uneori critică a elementelor valoroase care provin 
din experiența altor țări, înseamnă conceperea unor metodologii realiste de apli-
care. După experimentarea modalităților tradiționale de evaluare, se impune să 
imprime evaluării un caracter deschis, constructiv, în care eficientizarea metode-
lor și procedeelor de evaluare, realizarea unei evaluări obiective, sunt prioritare.

În evoluția tendințelor privind examinarea, evaluarea se manifestă inclina-
ția spre abordarea multidisciplinară, tendința de a analiza mai atent obiectivele 
urmărite, criteriile de evaluare, experimentarea a noi metode și tehnici. În acest 
fel se tinde spre conceperea, proiectarea, urmărirea evaluării pe toată durata șco-
larizării elevilor, permanentizarea unei evaluări cu predominante note forma-
tiv-comparative, de progres. Toate acestea fac ca evaluarea în care predominante 
sunt rezultatele, finalitatea și mai puțin procesul, să conteze mai puțin și datorită 
faptului că, elementele pe care le evidențiază sunt mai puține și mai puțin rele-
vante. Putem extinde evaluarea pe toată durata educației permanente, având în 
vedere că permanent ne supunem autoevaluării, evaluării interne sau externe, în 
fiecare etapă a educației noastre semnalele evaluărilor, sunt determinante pentru 
deschiderea noastră spre alte etape de învățare.

I. T. Radu afirmă că „cerința de a garanta activității de instrucție și educație 
o eficiență sporită face necesară intensificarea eforturilor de a asigura procesu-
lui de învățământ un caracter cât mai rațional și riguros. Acest deziderat poate fi 
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realizat printre altele, prin perfecționarea acțiunilor de evaluare a rezultatelor și 
a proceselor desfășurate.

Așa cum arată specialiștii în pedagogie, procesul de evaluare trebuie analizat 
din perspectivă sistemică, a procesului care conduce la rezultate și din perspecti-
vă integrativă și anume de integrare a evaluării în activitatea didactică (I.T.Radu, 
Sinteze pe teme de didactica moderna, 1986). 

Pentru perfecționarea evaluării, interrelaționarea eficientă a procesului și pro-
dusului, descoperirea conexiunilor, sunt acte necesare și foarte importante, care 
determină reglarea, ameliorarea componentelor activității de predare-învățare, 
precum și a activității didactice în ansamblu.

Evaluarea centrată cu predilecție pe cunoștințele teoretice acumulate de elevi 
trebuie dublată de evaluarea aptitudinilor, atitudinilor, a diferitelor aspecte ale per-
sonalității elevului. În acest mod se produce extinderea evaluării de la aspectele 
informative la cele educative, formative ale procesului didactic.

Yvan Abernot (1996)  a sintetizat caracteristicile actuale ale conceptului de 
evaluare prezentând ca note dominante următoarele:

• În procesul de evaluare nu este un scop în sine ci este un mijloc în sluj-
ba elevului;

• Evaluarea este în slujba procesului educativ, integrat în acest proces;
• Trebuie să se aprecieze drumul parcurs de elev, dacă a făcut progres 

sau nu;
• Evaluarea trebuie să stimuleze munca elevului, să faciliteze progresul;
• Este foarte importantă obiectivitatea cadrului didactic;
• Evaluarea trebuie să fie în serviciul elevului, trebuie să-l ajute să-și con-

struiască viitorul;
• Evaluarea înseamnă comunicarea cu elevul;
• Evaluarea trebuie să urmărească omul pe tot parcursul vieții.
Pentru realizarea celor sintetizate mai sus, este nevoie de permanentizarea 

autoanalizelor și analizelor la nivelul activităților didactice dar și la nivel de sis-
tem, având în vedere multitudinea factorilor care intervin: economici, sociali, 
condiții materiale, umani (elevi-trăsături, capacități, nivel de pregătire, etc. pro-
fesori – competențe, pregătire profesională, concepții pedagogice, preocupări, etc. 
), componentele procesului educativ.

Evaluarea reprezintă și statistică, o modalitate de administrare a datelor, in-
formațiilor, de prelucrare, de analiză, de transmitere organizată. Cu toate acestea, 
de cele mai multe ori din cauza predominanței datelor, cifrelor, a cantitativului se 
pierd din vedere alte caracteristici, factorii implicați, elementele de fundal statistic 
care sunt definitorii în astfel de analize. Simplele date statistice pot spune mult, dar 
nu suficient în ceea ce privește esența, valoarea, perspectiva reglatoare a evaluării.

În prezent se vorbește tot mai mult despre creșterea caracterului obiectiv al 
evaluării, despre diversificarea mijloacelor de evaluare folosite și despre adecva-
rea corespunzătoare a instrumentelor de evaluare. Este tot mai prezentă concep-
ția de extindere a evaluării la nivelul procesului dar și o mai bună fundamentare 
a acestei evaluări. Termenul de integrare este asociat celui de evaluare, în ceea 
ce privește o integrare mai reală a acțiunilor evaluative în activitățile didactice.
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Evaluarea modernă este abordată în termeni de procese și nu de proceduri/
modalități de măsurare a rezultatelor învățării. Termenul clasic de „evaluare”, 
care ne conduce în mod spontan și obligatoriu cu gândul la „control”, „verificare”, 
„examinare”, ar trebui înlocuit, nu numai la nivel terminologic, cât mai ales ca 
mod de concepere, prin sintagma“activitate evaluativă”.Din perspectiva moder-
nă, „a evalua”înseamnăa desfășura o activitate care însoțește pas cu pas procesul 
de predare-învățare.

(Dorel Ungureanu, Teoria și practica evaluării în educație, Editura Mirton 
Timișoara, 2001, pag. 18)
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REZUMAT

Învățarea prin cooperare este o modalitate specifică de organizare a activității, 
care pune accent nu doar pe asimilarea cunoștințelor, ci mai ales pe dezvoltarea 
gândirii logice, pe fundamentarea competențelor de comunicare. Elementul de 
bază al cooperării este acela de a contura posibilități variate de fundamentare a 
competențelor de comunicare, sociale, de a evidenția diferite roluri cu care se vor 
întâlni și în viața reală.

Se bazează pe activitatea pe grupe, dar nu cea tradițională, ci o muncă de echi-
pă, cu reguli precise, roluri bine definite, derulări coordonate de cadrul didactic.

În lucrare prezint modalități eficiente de prelucrare a conținuturilor mate-
matice, aplicând învățarea prin cooperare. Conținuturile se referă la recunoaște-
rea, scrierea și descompunerea numerelor, la rezolvarea problemelor matematice.
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A MAGYAR ÉRTELMISÉG SZEREPE 
DICSŐSZENTMÁRTON ÉS KÖRNYÉKÉNEK 

FELEMELÉSÉBEN, MINT VÁLASZTOTT TANTÁRGY

Profesor Gagyi Zoltán Loránd,  
Școala Gimnazială „Traian”, 
Târnăveni, Județul: Mureș

Választott tantárgy elnevezése: A magyar értelmiség szerepe 
Dicsőszentmárton és környékének felemelésében

A választott tantárgy típusa: Ember és társadalom műveltségi terület szintjén
Osztály: IV.
Időtartam: 1 év
Heti óraszám: 1 óra 
Indoklás
Egy nemzet, egy közösség jövőjének egyik legmeghatározóbb tényezője múl-

tjának ismerete, hiszen ez megmaradásának egyik záloga. A XXI. század globa-
lizálódó világában a felnövekvő nemzedékeket nemzeti önismerettel, egészséges 
nemzettudattal kell a nevelésnek felvérteznie. Ennek fontos eszköze a helytörténet 
tanítása, hisz a szülőföld, a lakó-és munkahely, az egykori iskola múltjának illetve 
a hajdani jeles személyiségek életpályájának feltárásával erősíti a szűkebb kör-
nyezethez való érzelmi-értelmi kötődést, a hajdani örökség és a mai eredmények 
megbecsülését, és ezáltal hatékonyan közreműködhet az összetartozás érzésének 
felkeltésében, a nemzeti öntudat erősítésében, a hazaszeretet elmélyítésében.

A magyar értelmiség szerepe Dicsőszentmárton és környékének felemelésében 
elnevezésű választott tantárgy azt tűzi ki célul, hogy a tanulókkal megismertesse 
szűkebb környezetük jeles személyiségeinek életpályáját, a település felvirágo-
ztatásában betöltött szerepüket, s így erősítse a szülőföldhöz való érzelmi – tudati 
kapcsolódásukat. Játékos formában előkészíti a VI. és VII. osztályban tanulmányo-
zásra kerülő A romániai magyar nemzeti kisebbség történelme és hagyományai 
elnevezésű kötelező tantárgyat.

Általános fejlesztési követelmények
1. Helytörténeti alapfogalmak ismerete és helyes használata
2. A jeles személyiségek életpályájához kapcsolódó történelmi és irodalmi szö-

vegrészletek ismerete és használata
3. A történelmi időben és térben való tájékozódás fejlesztése
4. A helytörténet iránti érdeklődés felkeltése

Részletes követelmények és tanulási tevékenységek
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1. Helytörténeti alapfogalmak ismerete és helyes használata
Részletes követelmények
A tanulók legyenek képesek: 

Tanulási tevékenységek
A megvalósítás lehetséges módozatai: 

1.1.felismerni és 
megmagyarázni a 
helytörténeti alapfogalmakat

- különböző szövegekben a helytörténeti 
alapfogalmak felismerése, helytörténeti 
fogalmak magyarázatának keresése 
szótárakban, lexikonokban
- megadott témához kapcsolódó fogalmak 
gyűjtése
- keresztrejtvények megoldása

1.2.beszédhelyzetekben 
helyesen használni a 
helytörténeti alapfogalmakat

- párbeszédben a helytörténeti alapfogalmak 
helyes használata
- események szóbeli bemutatása a tanult 
fogalmak használatával

1.3.rövid szöveget szerkeszteni 
a megadott helytörténeti 
alapfogalmak felhasználásával

- hiányos szövegek kiegészítése a tanult 
fogalmak használatával
- jeles személyiségek életpályájának írásbeli 
bemutatása előre meghatározott fogalmak 
használatával

2. Az jeles személyiségek életpályájához kapcsolódó történelmi és irodalmi 
szövegrészletek ismerete és használata

Részletes követelmények
A tanulók legyenek képesek: 

Tanulási tevékenységek
A megvalósítás lehetséges módozatai: 

2.1.Dicsőszentmárton jeles 
magyar személyiségeinek 
életpályájára vonatkozó 
különböző jellegű források 
felfedezésére

- a témára vonatkozó szakirodalom 
tanulmányozása
- levéltári látogatás (tanulmányi kirándulás)
- Dicsőszentmárton jeles magyar 
személyiségeinek életpályájára vonatkozó 
információk gyűjtése a településen élő idős 
emberekkel való beszélgetések során

2.2. a különböző jellegű 
forrásokból a különböző 
személyiségek életpályájára, 
megvalósításaira vonatkozó 
információk kiemelésére

- különböző dokumentumok tanulmányozása, 
az információk kiemelése
- archív fotók gyűjtése, megfigyelése

2.3.a különböző jellegű 
források tartalmának 
értékelésére

- a talált információk összehasonlítása
- az információk hitelességének megvitatása

3. A történelmi időben és térben való tájékozódás fejlesztése
Részletes követelmények
A tanulók legyenek képesek: 

Tanulási tevékenységek
A megvalósítás lehetséges módozatai: 
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3.1.időrendi sorrendbe 
helyezni eseményeket

- jeles személyiségek életpályájának szóbeli 
és írásbeli bemutatása betartva a kronológia 
alapszabályait
- történelmi időszalag készítése
- képek, képsorok időrendi sorrendbe állítása

3.2.meghatározni az 
események színhelyét

- a különböző jeles személyiségek és a 
megvalósításaikhoz kapcsolódó színhelyek 
azonosítása
- a jeles személyiségekhez kapcsolódó épületek 
meglátogatása
- didaktikai játék szervezése: Te vagy az 
idegenvezető! 
- a település jeles személyiségeit és épületeit 
népszerűsítő térkép elkészítése

3.3.időben és térben 
behatárolni jeles 
személyiségek tevékenységét

- jeles személyiségek életrajzának bemutatása 
szóban vagy írásban
- helytörténeti vetélkedők szervezése
- jeles személyiségek életéhez kapcsolódó 
dokumentumok gyűjtése

4. A helytörténet iránti érdeklődés felkeltése
Részletes követelmények
A tanulók legyenek képesek: 

Tanulási tevékenységek
A megvalósítás lehetséges módozatai: 

4.1.élményszerű ismereteket 
szerezni

- helytörténeti előadásokon való résztvétel
- helytörténeti körökben való aktív résztvétel
- múzeum-, tájházak látogatása

4.2.felfedezni a szűkebb 
szülőföld szellemi és tárgyi 
értékeit

- oktatási és kulturális intézmények múltjáról, 
illetve jeles személyiségek életpályájáról 
szóló ismeretterjesztő anyag irányított 
tanulmányozása
- ok-okozati összefüggések felismertetését 
szolgáló gyakorlatok

4.3.megbecsülni és tisztelni 
vidékünk kulturális 
fejlődésében szerepet játszó 
kiemelkedő személyiségeket

- iskola-városszintű kiállítás szervezése jeles 
személyiségeket, épületeket ábrázoló fotókkal
- portfoliók készítése jeles személyiségek 
életpályájával kapcsolatosan 
- vetélkedők szervezése jeles személyiségek 
életpályájával kapcsolatosan

4.4.aktív szerepet vállalni a 
hely-és iskolatörténeti értékek 
megőrzésében

- dokumentációs anyag gyűjtése évfordulós 
emlékkönyvek szerkesztéséhez
- megemlékező tevékenységek szervezése
- jeles személyiségek sírjainak, szobrainak 
rendben tartása, megkoszorúzása
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Tanulási tartalmak
Város a Kis-Küküllő partján
Szent Márton és Dicsőszentmárton
Marcitól Dicsőszentmártonig
A városalapító Sándor János 
A település mécénásai: a Pekri család
Dicsőszentmárton régi arculata a képeslapok tükrében
Templom és iskola
Népszokások régi Dicsőszentmártonban
A mézespogácsa készítés mesterei
Az irodalmi élet kibontakozása – Sipos Domokos
Teljesítmény leírók

Általános 
fejlesztési 
követelmények

Nagyon jó Jó Elégséges

1.Helytörténeti 
alap-fogalmak 
ismerete és helyes 
használata

- kiemeli a szöveg-
ből a helytörténeti 
alapfogalmakat,
- történelmi 
vonat-kozásban 
helyesen használja 
a fogal-makat

- kérdésekre vála-
szolva emeli ki 
a szövegből a 
helytör-téneti 
alapfogalma-kat,
- hiányos szövege-
ket egészít ki az új 
fogalmakkal

- segítséggel 
felis-meri az 
alapfogal-makat,
- 
megkülönbözteti 
az 
alapfogalmakat

2.A jeles 
személyi-ségek 
életpályájához 
kapcsolódó 
történel-mi 
és irodalmi 
szövegrészletek 
is-merete és 
használata

- kommunikációs 
helyzetekben fel-
használja az új 
is-mereteket,
- megfogalmazza a 
múlt tanulságát,
- beszédhelyzetnek 
megfelelő monda-
tok alkotása

- mondanivalójában 
szerepelnek az új 
fogalmak
- segítséggel fogal-
mazza meg a múlt 
tanulságát,
- rövid szövegal-
kotás megadott kri-
tériumok szerint

- ismeri az új szó 
értelmét,
- kérdések alapján 
szöveget alkot

3.A történelmi 
idő-ben és térben 
való tájékozódás 
fejlesz-tése

- időtengely önálló 
elkészítése,
- megfelelő időren-
di sorrendbe állítja 
az adott mondato-
kat, képsorokat 

- időtengely 
elkészí-tése 
kérdések 
segít-ségével,
- segítséggel 
helyes időrendi 
sorrendbe állítja az 
adott mondatokat, 
képso-rokat

- időtengely 
elkészí-tése 
segítséggel,
- képeket állít 
helyes időrendi 
sorrendbe
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4.A helytörténet 
iránti érdeklődés 
felkeltése

- legyenek ismere-
tei az alapvető 
kézikönyvekről és 
azok használatáról,
- legyen képes egy-
egy témakörhöz is-
mereteket gyűjteni 
a forrás legfonto-
sabb adatainak 
lejegyzésével. 

-segítséggel hasz-
nálja az alapvető 
kézikönyveket,
- ismerje fel egy 
adott forrás legfon-
tosabb adatait

- ismeri az 
alapvető 
kézikönyvek 
címeit, de nem 
képes hasz-nálni 
azokat
- kérdések 
segítsé-gével 
felismeri a 
legfontosabb 
ada-tokat

Értékelési formák
A tanulók teljesítményének osztályzattal történő értékelése a tanulói ismere-

tek, tevékenységek szóbeli, írásbeli értékelése alapján történhet:
• önálló szóbeli felelet: egy-egy megadott témakör kifejtése a tanultak alapján 
• önállóan feldolgozott téma kifejtése, bemutatása
• önálló megfigyelés, adatgyűjtés, „kutatás”
• feladatlapok, munkalapok megoldása
• portfoliók egyéni vagy csoportos készítése
• előre meghatározott témák közül tetszés szerint választott kérdéskör feldolgo-

zása (pl. Sipos Domokos életútja)
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ROLUL INTELECTUALITĂȚII MAGHIARE ÎN 
MODERNIZAREA TÂRNĂVENILOR ȘI ÎMPREJURIMI, 

CA DISCIPLINĂ OPȚIONALĂ ÎN CLASA A IV-A

În orele de istorie, din cauza programei încărcate, nu rămâne foarte mult timp 
la studierea istoriei locale. Metodele folosite contribuie la modificarea creatoare 
a deprinderilor și cunoștințelor achiziționate. Metoda relevantă este jocul. Jucând 
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elevul nu realizează că de fapt ia parte la procesul instructiv-educativ. La aceas-
tă vârstă lor le place foarte mult să se joace. Reușesc să cresc motivația folosind 
metode moderne de predare-evaluare combinate cu cele tradiționale.

Astfel urmăresc ca scop al opționalului, să-i stârnesc plăcerea de a cerceta, de a 
citi, să-i obișnuiesc să lucreze în grup, să-i stimulez creativitatea, să aibă încredere 
în forțele lor proprii, să activizez vocabularul și să ofer elevilor posibilitatea de a 
comunica folosind termeni specifici istoriei, de a recepta semnificația celor citite.
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AZ INTEGRÁLT TANULÁS ÉSA PROJEKTOKTATÁS  
A TERMÉSZETISMERETI ÓRÁK KERETÉN BELÜL

Séra Tünde tanítónő – Szent György 
Általános Iskola, Marosszentgyörgy

A projektoktatás olyan tanulásszervezés, amelynek középpontjában valami-
lyen elvégezendő tevékenység áll, és a hangsúlyt az ismeretek megszerzésének 
folyamatára, különböző módszereire helyezi. A megismerés fő forrásává a gyerek 
tapasztalatát, érdeklődését, tevékenységét teszi.

Az a szemlélet, amely a gyermek fejlődését, mint egészet célozza meg, igényli 
a különböző tantárgyi területek együttes, integrált tervezését és tanítását, a gyer-
mekek integrált tanulási folyamatainak megtervezését, megszervezését. Ekkor 
van remény arra, hogy a diákok élvezik a tanulást, és kitartóan művelik is, mert 
a tanítás tartalma nagyrészt megfelel igényeiknek, céljaiknak, érdeklődéseiknek.

A projektoktatás kidolgozásának az amerikai John Dewey mellett talán legje-
lentősebb személyisége W. Head Kilpatrick. Először Dewey alkalmazta chicagoi 
kísérleti iskolájában, majd követője, W. Kilpatrick (1871-1965) dolgozta ki és írta 
le a módszer elvi alapjait és gyakorlati alkalmazás módjait 1919-ben megjelent 
„The Projekt method” című könyvében.

A módszer a XX. század húszas éveitől vált a reformpedagógia egyik meto-
dikai eljárásaként világszerte ismertté. A projektoktatás a gyermek tapasztalatai-
ra, érdeklődésére támaszkodva nem a tananyaghoz rendeli a gyermeket, hanem a 
gyermekhez a tananyagot. A projektpedagógiában a gyermek elsősorban fejlődik 
és nem fejlesztik. A projekt olyan tevékenység, amely valamilyen kihívásra épít. 
A módszer lényege az egyéni vagy csoportmunkán alapuló, önálló, a pedagógus 
által rejtetten irányított tevékenység, melynek alapértéke épp az, hogy a tanulók 
munkájában a tervezéstől és a végrehajtáson át egészen az eredmény bemutatásáig 
érvényesül a spontaneitás, sokféle rögtönzés, de ezzel együtt a tervszerűség is.

Az integrált oktatásnak többféle változata lehetséges. Olykor csupán a tanító 
személye biztosítja az integrációt, amikor is értelmetlennek tartva a merev tan-
tárgyi határokat, összekapcsolja a tanterv különböző fejezeteiben helyet kapó, de 
összetartozó ismereteket.

A tematikus oktatás gyakorlatban azt jelenti, hogy rövidebb hosszabb időtar-
tamra tervezett tanítási egység keretében tárunk fel egy témát, s ez a folyamat 
megteremti a különböző tantárgyi területekhez tartozó ismeretek integrációját 
annyira, hogy a gyerekek a különböző közelítéseket gyakran nem is érzékelik.

A tematikus oktatásnak az a fajtája, amelyet a századelő óta projektoktatás-
nak neveznek, azt a törekvést takarja, amelynek középpontjában a tervszerűen 
kialakított, problémaközpontú cselekvés gondolata áll. Valamely komplex téma 
olyan feldolgozását jelenti, amely során a téma meghatározása, a munkamenet 
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megtervezése, a témával való foglalkozás, a közös munka eredményének létreho-
zása a gyermekek valódi önállóságán alapul. A tanár feladata ennek az önállóság-
nak helyet adni, ezt az önállóságot segíteni. A projekt megoldása lehet egy gyerek, 
egy gyerekcsoport, egy osztály vagy akár egy egész iskola ügye. Időtartamát te-
kintve lehet néhány napos, néhány hetes, de kiterjedhet egy vagy több tanévre is. 
A projektoktatás tehát e szerint „a klasszikus értelmezés szerint a nyílt oktatás 
megvalósulásának iskolapéldája. A módszer főbb jellegzetességeit az alábbi me-
ghatározás segítségével összegezhetjük: A projektoktatás a tanítási-tanulási folya-
mat megszervezésének az a formája, amelyben a művelődési folyamatok részeként 
olyan konkrét, a résztvevők általi közös tevékenység keretében meghatározott, főbb 
lépéseiben megtervezett és elfogadott feladatokat végeznek el, amelyek lehetővé 
teszik a problémamegoldó gondolkodás, a tervszerű cselekvés, a kooperációs és 
kommunikációs képesség fejlesztését.

A projektmódszer sajátossága tehát:
 - nagyfokú szabadság;
 - az ismeretek, jártasságok, készségek elsajátításának indirekt módon való 

biztosítása;
 - az ismeretek integrálása, interdiszciplináris jelleg;
 - mindenki érdeklődésének megfelelő tevékenységek végzése, ami így az is-

meretszerzést örömteli tevékenységgé alakítja;
 - nyitottsága révén a kooperativitás fejlesztése;
 - felelősségvállalásra, együttműködésre nevelés;
 - alkalmazása nagyfokú rugalmaságot, figyelmességet igényel a tanító részéről;
 - a szülők bevonása, akik hozzáértésükkel, segítségükkel résztvevői lehetnek 

gyermekeik tanulásának, fejlesztésének.
Összegzésként azt mondhatjuk, hogy a projektek végzésekor általános cél a 

gyermekek problémamegoldó képességeinek fejlesztése mellett a kritikai gondol-
kodás, az együttműködési készség, a kommunikációs képességek fejlesztése és 
nem utolsó sorban a manapság nagyon fontos kutatási módszerek megválasztási 
módjának ismerete, különféle források felhasználása, valamint saját maga szerepé-
nek, lehetőségeinek felismerése a különböző problémahelyzetek megoldásában.

A PROJEKTOKTATÁS METODIKAI LÉPÉSEI, 
PEDAGÓGIAI JELLEMZŐI

1. A feldolgozandó feladatok, témák megkeresése, kiválasztása:
A tematikus feldolgozás megtervezésének első lépése a téma megválasztása, 

ahol máris döntő szerepe van a gyermek önállóságának. Társadalmi szempontból 
is jelentős tapasztalatok megszerzésére alkalmas, problémaszerű helyzeteket kell 
keresni, amelyek kapcsolatban állnak valamilyen konkrét helyzettel, a minden-
napi élettel, s főként a résztvevők érdeklődésével. A projekt problémafelvetése 
leginkább a tanulók kérdéseiből, akaratából kellene eredjen, fontos lenne, hogy 
ők találják ki a projektmunka tárgyát. Másfelől, spontán módon a mindennapi élet 
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eseményei is felszínre hozhatnak olyan témákat, a gyermekek igénye, érdeklődése 
alapján projektekké válnak. A projekt akkor éri el a kívánt hatást, a személyiség 
konstruktivitásának, problémamegoldó képességeinek fejlesztését, ha olyan célok 
megoldására irányul, amelyek túlmutatnak az iskola zárt világán, ha a probléma-
helyzetet nem a pedagógus stimulálja, hanem a gyerekek fedezik fel azt, és me-
goldásukat is ők érzik szükségesnek. Mindez a tanító irányításával történik, mivel 
ügyelnünk kell arra, hogy a téma megfeleljen a gyermekek fejlettségi szintjének.

Projekt alakulhat ki például a gyermekek szünidei élménybeszámolójából, 
ahol minenki érdeklődését felcsigázó vidékekről, vagy ott szerzett élményekről 
esik szó vagy akár egy tanórán felvetett téma keretén belül is.

Mivel projektet nemcsak az iskolai tanulás keretei között alakíthatunk ki, ha-
nem tanórán kívül, sőt iskolán kívül is, amelyek megvalósíthatóak a szabadidőben, 
egy túrán vagy kiránduláson, és éppoly fontos, nagyhatású lehet a nevelésben, 
mint a szűkebb értelemben vett tanulásban.

A téma kiválasztásának sikerességét a következő szempontok alapján ítél-
hetjük meg:

 - Válaszol-e a téma a gyermekek kérdéseire? 
 - Fejleszti-e a fantáziadús, kreatív gondolkodást? 
 - Szükség van-e a már tanult fogalmak, ismeretek és műveletek felhasználására? 
 - A foglalkozások során lesz-e lehetőség, hogy a gyermekek együttműköd-

jenek és felelősséget vállaljanak? Gyarapodnak-e a gyermekek ismeretei, 
tapasztalatai? 

 - A projekt kielégíti-e a gyermekeknek azt az igényét, hogy az új információkat 
megértsék és önállóan értelmezzék? 

2. A projekt tervezése:
A projektoktatás ötvözi a zárt oktatásból ismert pedagógusi tervezési módo-

kat a tanulói önállóságra, a tanítási-tanulási folyamat valamennyi résztvevőire 
építő projekttervezéssel.

A témát ötletbörzével vizualizáltatjuk (Brainstorming-módszerrel vázoljuk): 
A kiindulópontot a felvetett téma alkotja, ez felíródik a tábla vagy egy nagy 

lap közepére, és köréje sugár alakban a beszélgetések során felmerülő, a témával 
kapcsolatos fogalmak kerülnek elhelyezésre.

 
CSODÁLATOS 
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Ugyanakkor a gyermekek tudás és ismeretanyagának valamint érdeklődé-
si körének felmérése céljából elkészíthetjük a következő TTM táblázatot is, ami 
a témaválasztás és megvitatás napjaiban, egyben a brainstorming hálózat kie-
gészítéséül is szolgálva, a tanteremben egy hozzáférhető, bármikor megtekinthető 
és kiegészíthető helyre kerül.

Mit tudunk? Mit szeretnénk 
megtudni? Hogyan tudjuk meg? 

3. Mindezekkel egyidőben sor kerül a közös anyaggyűjtésre, a témakörrel kap-
csolatos információk, szakkönyvek, szemléltetőkép, és hanganyagok bes-
zerzésére, és nem utolsó sorban a szülők értesítése a tevékenységekbe való 
bekapcsolódás illetve a téma sikerességéhez való hozzájárulás céljából. A 
szülőket értesítjük a feldolgozandó témáról és felkérjük, hogy ez idő alatt a le-
hetőségek függvényében támogassák gyermekeiket az információgyűjtésben, 
olvasgassanak, beszélgessenek velük, próbáljanak meg válaszolni a felmerülő 
kérdéseikre, sőt ha bővebb szakinformációval rendelkező egyén akad a szülői 
közösségben megszervezhetünk egy-két találkozást is vele, vagy felkérhetjük 
egy tevékenység levezetésére.

4. Egy harmonikus és sikeres tanulási egység alapkövét a tevékenységek ésszerű 
megszervezése képezi. , melyben szem előtt tartjuk a megfelelő taneszközök, 
különböző munkatechnikák, valamint az olyan közösségi és kommunikációs 
tevékenységi formák kialakítását, amelyek lehetővé teszik a különböző tan-
tárgyi ismeretek integrációját az összefüggések felismerésére irányuló gon-
dolkodás fejlesztése érdekében.
A tanító oly módon tervezi meg a tanulási tevékenységeket, hogy ezek na-

gymértékben elősegítsék a kitűzött célok és követelmények megvalósítását. A 
tanulás nem egymástól elzárt, különálló egységekben valósul meg, egy tanulá-
si egység alapcélja a tanulási tevékenységek és a tartalmak közti összefüggések 
megteremtése. Ezek szerint a műveltségi területeket úgy kell harmonizálni, hogy 
egy összehangzó egységet alkossanak.

A pedagógusnak végig kell gondolnia: Hogyan tervezi meg a munkát a gyer-
mekekkel közösen, szerinte mi lehet a projekt célszerű menete, kiket, hogyan akar 
bevonni, milyen produktumban, hogyan realizálódjék a projekt, a produktum-
nak milyen bemutatását tervezzék, melyek legyenek a közös és egyéni értékelés 
szempontjai.

5. A téma feldolgozása, a tevékenységek végrehajtása:
Lényegében ezután kezdődik a gyermekek és a tanító közös munkája. Ez a 

szakasz a témával kapcsolatos tapasztalatok, élmények és ismeretek szerzésének 
szakasza.

A téma feldolgozásának, kivitelezésének alapvető feltétele a cselek-
vő együttműködés, a probléma jellegének megfelelő taneszközök, különböző 
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munkatechnikák, valamint közösségi és kommunikációs tevékenységi formák 
kialakítása, a tantárgyi ismeretek integrációja céljából, az összefüggések felis-
merésére irányuló gondolkodás fejlesztése, a felmerülő problémák megoldása 
és szükség esetén az eredeti terv rugalmas módosítása. Fontos, hogy a gyerekek 
tisztában legyenek saját feladatukkal, előre állapodjanak meg, hogy egy-egy al-
kalommal mit figyelnek meg, hogyan jegyzik le, amit megtudtak, hogyan és hol 
gyűjtik össze a témára vonatkozó információkat.

Akár a hagyományos órakeretben, akár az iskola időkeretén túl történjen, 
fontos, hogy a gyerekek az iskolán kívül is dolgozzanak, valamint, hogy a munka 
közös tevékenység legyen, a pedagógus csak megfigyelőként, segítőként vegyen 
leginkább részt.

A projektmunka egyik alapértéke abban is rejlik, hogy a máskor kevésbé aktiv 
gyerekek a közös munka kapcsán kitűnhetnek ügyességükkel, gyorsaságukkal, 
szervezőkészségükkel, döntésképességükkel, életrevalóságukkal.

6. Az értékelés fontos része a tanulási folyamatnak. A zárás, az értékelés ma-
gában foglalja a projekt bemutatását, kiállítások, beszámolók, viták, bemu-
tatók keretében történő nyilvánosság elé tárását, valamint a bemutatott pro-
duktukok értékelését. Értékelni kell a munkát a produktum szempontjából, 
a tanulás szempontjából, valamint a társas kapcsolatok alakulása szempont-
jából. A lényeg a cél és az eredmény összevetése, a végtermék minősége. Az 
összehasonlítási alapot a kitűzött célok képezik, az értékelés során ezekhez 
viszonyítva állapítható meg a fejlődés a tanulók tudásszintjén. Az értelmi 
felmérés megfigyelés, adatrögzítés alapján történik, valamint a tanulók ho-
zzáállása is segítséget nyújthat az elkövetkező tevékenységek megszervezésé-
ben, tervezésében.

7. Továbbfejlesztés: Az előre meghatározott szempontok szerinti értékelés ere-
dményei, a felvetődő kérdések további feladatok, valamint új projektek kidol-
gozását eredményezhetik, ugyanakkor az eredmények felhasználódhatnak a 
különböző tantárgyak és műveltségtartalmak továbbfejlesztése érdekében.
Természetesen, a téma lezárása után a tanító is elemzi a projekt sikerességét, 

problematikus pontjait. Mivel az önreflexió a program minden részletére kiterjedő 
sajátosság, az analízis saját tevékenységét is érinti, támpontokat ad a következő 
téma megtervezéséhez, arra, hogy saját munkájában mit változtasson.

SZAKIRODALOM: 
Kate Burke Walsh: Predarea orientată după necesitățile copilului, C.E.D.P. Step 

by Step – România, București 1999.
Crearea claselor orientate după necesitățile copiilor de 8, 9, 10 ani, C.E.D.P. Step 

by Step – România, București 1999.
Barabási Tünde: Tanítástanulási és tanulástanítási alapismeretek, Kolozsvári 

Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2008.
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ÎNVĂȚAREA INTEGRATĂ ȘI PREDAREA TEMATICĂ

REZUMAT – 

Predarea tematică presupune integrarea diferitelor discipline prin explorarea 
unei idei interesante care se leagă de mai multe domenii. Se face în așa fel, încât 
elevii să vadă legăturile dintre diferitele discipline și legăturile acestora cu viața.

Privește deci mai multe discipline și solicită o planificare și o cooperare di-
dactică. Ideea de a păstra interesul copilului într-o poziție centrală atunci când se 
proiectează un studiu tematic sau un proiect asigură motivația copilului și dărui-
rea sa în cursul învățării. Majorității copiilor le plac proiectele care se adresează 
intereselor lor.

Predarea tematică permite învățătorului să-și organizeze programa în jurul 
unor teme, probleme sau chestiuni esențiale pe care copilul le găsește antrenante. 
Ea oferă posibilitatea de a organiza planul de învățământ altfel decât pe baza unei 
singure discipline. Este un proiect interdisciplinar, așa cum este viața și proble-
mele pe care ni le ridică. Astfel de proiecte capătă imediat o semnificație pentru 
copii, cărora li se prezintă o problemă reală de rezolvat sau o idee nouă de investi-
gat. Proiectele sau studiile tematice nu sunt o noutate în didactica ciclului primar.
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ALKALMAZOTT INTERAKTÍV ESZKÖZÖK ÉS MÓDSZEREK 
A TÉRÉSZLELÉS FEJLESZTÉSÉRE MATEMATIKA ÓRÁN 

A II. – IV. ÖSSZEVONT OSZTÁLYOKBAN

Profesor învățământ primar Gagyi Erika,  
Școala Gimnazială Deaj, Mureș

Az észlelés (percepció) kutatása arra irányul, hogyan integráljuk érzéklete-
inket tárgyak érzékleteibe, és hogyan használjuk ezeket az észleleteket a világban 
való tájékozódásra.

Az észlelőrendszer két kérdésre keresi a választ: milyen tárgyak és hol van-
nak. Ha tudjuk milyen tárggyal állunk szemben, következtetni tudunk a tulaj-
donságaira is. A tárgyak helyének meghatározását téri lokalizációnak nevezzük.

A felismerést és a lokalizációt a látókéreg különböző területei teljesítik. A 
tárgyak felismerésében a vizuális információt elsődlegesen fogadó területeken 
túl az agy alsó felszínéhez közeli területek vesznek részt. A tárgyak lokalizációjá-
hoz az elsődleges fogadó területeken kívül az agy tetején elhelyezkedő területek 
működése szükséges.

A térszemlélet fogalmát A magyar nyelv értelmező szótára a következőképpen 
határozza meg: „Az a lelki képesség, tulajdonság, amelynek birtokában az ember 
a tárgyakat alakjuknak, kiterjedésüknek, nagyságuknak, ill. egymáshoz való tér-
beli viszonyuknak  (egymás melletti, fölötti, alatti, mögötti elhelyezkedésüknek) 
megfelelően érzékeli, ill. tudja egységes összképbe állítani.” (A magyar nyelv ér-
telmező szótára, 1962 – 640.)

Howard Gardner (1983) elkülönít különböző intelligenciafajtákat: nyelvi, 
zenei, logikai-matematikai, téri, testi-kinesztéziás, személyes és társas. A téri 
intelligencia arra vonatkozik, hogy az egyén képes a tárgyak közötti viszonyok 
észlelésére, a látott dolgok mentális transzformációjára, valamint képek emlé-
kezetből való előhívására. Gardner felfogása alapján mindenik intelligenciafajta 
külön fejlődési folyamaton megy keresztül. A logikai-matematikai intelligencia a 
serdülőkor végén, illetve a felnőttkor eleje körül csúcsosodik, a téri intelligencia 
csak sokkal később éri el a tetőpontját.

A tér a gyermek számára, mint konkrét cselekvési tér jelenik meg. A tapaszta-
latok nyomán az iskoláskor kezdetén ez a gyakorlati-cselekvési tér vizualizálódik, 
képszerűen kialakul a látótér, másrészt pedig a gyermek térfelfogása elválik saját 
testétől, az egocentrikus tér objektivizálódik. Ez az átalakulás a 8-9. életévben 
zárul le. Vagyis a gyermek képessé válik a térirányok megkülönböztetésére ob-
jektív tárgyakra vonatkozóan.

A hat-hét éves gyermek tér, távolságbecslése pontatlan és következetlen. 
Azokat a tárgyakat tartja nagyobbnak, amelyek számára érdekesebbek. Ebben a 
korban a térszemlélet konkrét, ami azt jelenti, hogy a téri viszonylatokat csak a 
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szemlélt tárggyal kapcsolatban érti meg. Nagyságbecslése is kezdetleges ebben a 
korban. A tárgyak kisebbedését még nem fogja fel perspektivikusan.

A tér képzetének s így fogalmának fejlődését jelzi a gyermeki rajzokban 
megjelenő 3 dimenziós ábrázolási mód. Általánosan ez 9-10 éves korban válik 
uralkodóvá. A geometriai összefüggések felfogása is ezekben az időkben válik 
intenzívebbé. A tér képzetének, fogalmának általánosításában nagy szerepet ját-
szik a szemléltetés és cselekedtetés.

Hebb 1949-ben bevezeti a B intelligencia fogalmát. Az intelligencián be-
lül így megkülönbözteti az A és B intelligenciát. Az A intelligencia az értelmi 
képességek kifejlődésének lehetősége, a B intelligencia ennek a fejlődésnek egy 
későbbi időpontban meglévő szintjére utal. 1971-ben Skemp a matematikát, mint 
a B intelligencia egyik példáját fogja fel. Tehát az A-típusú intelligencia alapján 
alakul ki a B-típusú intelligencia.

Cole és Cole (2003) bemutatja Rochel Gelman és munkatársai (1986) felfo-
gását, amely alapján a magasabb rendű matematikai készségek háromféle tudás 
elsajátítását és integrációját követelik meg:
1. Konceptuális tudás – A vizsgálat alapján azt a következtetést vonták le, hogy 

a 6 és 9 éves kor között bár a számolás egyre gyorsabbá válik, a gyerekek még 
nem képesek a feladatban rejlő elv megtalálására. A legtöbb 11 éves és gyakor-
latilag az összes felnőtt a második és harmadik számot figyelmen kívül hagyta.

2. Procedurális tudás – a problémamegoldáshoz szükséges lépések vé-
grehajtásának képességét értik e megnevezés alatt a kutatók. Ha megértet-
tek dolgokat, rájönnek, hogy például az összeadásban lényegtelen a sorrend. 
Ahogy a gyerekek nőnek, ismereteik szélesednek, az ujjak segítségével tör-
ténő számolást felváltják a különböző írásbeli módszerek.

3. Felhasználási ismeretek – azt jelenti, hogy felismeri a gyerek, hogy az egyes 
eljárások mikor alkalmazandók. Arra vonatkozik, hogy a gyerek tudatában 
kell legyen, fel kell ismerje, hogy a kontextustól függően, milyen matemati-
kai ismereteket alkalmazzon.
A térészlelésnek főleg a mértani fogalmak tanítása során van nagy jelentősége. 

A mértan a geometria, görög szónak megfelelő magyar szó, jelentése földmérés. A 
geometria a matematikának egyik legrégebben kialakult és rendszerbe foglalt ága.

Az elemi iskolai mértantanítás előkészítő jellegű, ami azt jelenti, hogy a 
szemléletre támaszkodva tapasztalatokat gyűjtünk és egy pár fogalmat alakítunk 
ki. A II. osztálytól kezdődően a tanulók megismerkednek az egyenes, a szakasz, 
görbe és töröttvonal fogalmával. Ezeket felismerik, lerajzolják, megmérik a sza-
kaszok hosszát.

III. osztályban már szakaszokat hasonlítanak össze, felismerik a különböző 
szögeket, ezeket összehasonlítják, kerületet számítanak. Megnevezik két egyenes 
kölcsönös helyzetét.

A IV. osztályban ezeket az ismereteket felelevenítik, kiegészítik és a különböző 
sík és téridomok egyszerűbb tulajdonságaival is foglalkoznak.

A térészlelés fejleszthetőségét számos kutatás igazolta. Az elemi osztályo-
kban is tanulmányozták hatékonyságát. A célom kimutatni, hogy a térészlelés 
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fejleszthető matematika órákon az interaktív és a hagyományos módszerek hatására 
az összevont osztályokban is.

Hatékonyságuk megnyilvánul a tanulók mértani ismereteinek kiszélesedésé-
ben, a logikai feladatok megoldási módozatainak felismerésében, tárgyak téri elhe-
lyezkedésének feismerésében. Célom kimutatni, hogy a síkidomok és a téridomok 
azon komponensek, amelyek felismerésében, lerajzolásában és elkészítésében nagy 
szerepet játszanak a kooperatív tanulás módszerei.

Három hipotézis igazolását tűztem ki célul:
I. A II.-IV. osztály tanulóinak térészlelése pozitívan fejlődik matematika órákon
II. A matematika órán alkalmazott gyakorlatok hatására az II.-IV. összevont 

osztályok tanulóinak tájékozódása a térben javul
III. A II.-IV. osztály tanulóinak térészlelési és tájékozódási képességének fejlődése 

tükröződik a térmértani ismeretek pontosságában, rajzaikban, alkotásaikban
Az első hipotézis vizsgálatára a Raven-féle intelligenciatesztet alkalmaztam, 

amely elsősorban azt mutatja meg, hogy a vizsgált személynek milyen fejlett az 
új képzeteket alkotó képessége. A Raven-teszt megoldójának geometriai jelekből 
álló, több elemű sorozat hiányzó elemét kell kiválasztani több lehetséges megoldás 
közül. Felvettem a Rey-összetett ábra tesztet is, amely a vizuális emléklezet milyen-
ségéről ad válaszokat. Ezenkívül osztályonként egy feladatlapot is alkalmaztam. 
Az első hipotézis esetében fontos megismerni a tanulók térészlelési sajátosságait.

A második hipotézis igazolására feladatlapokat és konkrét, gyakorlati élettel 
kapcsolatos foglalkozást alkalmaztam. A feladatlapok az elő és utómérés során 
hasonlóak, a feladatok csak témájukat illetően változnak. A gyakorlati élettel 
kapcsolatos foglalkozást az óvoda udvarán végeztem el.

A harmadik hipotézis igazolására a tanulók rajzait, alkotásait alkalmaztam. 
A térészlelés a közvetlen környezetből indul és ennek leképzése történik a tanulók 
rajzaiban, alkotásaiban  (gyufaszálból, gyurmából, drótból). 

Olyan készségeket, képességeket kell tanítsunk, hogy a jövő felnőttje megfele-
ljen az új kihívásoknak. Ezt biztosítják az alkalmazott interaktív és hagyományos 
módszerek.

Alkalmazott interaktív módszerek: Csoportmegbeszélés, Csoport-megoldások, 
Egyedi és közös, Építsd fel, amit leírtam!, Melyikről beszélek?, Képtárlátogatás, 
Megosztás-összehasonlítás, 4 x 4 PUZZLE.

Alkalmazott hagyományos módszerek: magyarázat, mint előadó módszer, 
beszélgetés, problémamegoldás, aktualizálás, önálló és rendszeres megfigyelés, 
szemléltetés, modellezés, didaktikai játék.

A preteszt az IQ-teszt kitöltésével kezdődött, annak érdekében, hogy megis-
merjem minden tanuló téri intelligenciáját. Ezt követte a feladatlapok megoldása.

A feladatlapok értékelése előre meghatározott itemek alapján történt és han-
gsúlyt fektetett a tanulók téridomokkal foglalkozó jelenlegi tudására. A tanulók a 
kísérleti és kontrollcsoport esetében is önállóan dolgoztak. Ezt követte a beavatkozás.

A posztteszt alkalmával újra kitöltöttük az IQ-tesztet, egyéni feladatlapokat 
és csoportprojekteket készítettek.

Az előméréskor alkalmazott feladatlap a II. osztály esetében hat feladatot 
tartalmazott. Az értékek a preteszt esetében a kísérleti csoportnál 6, 30 és 8, 30 
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között, a kontrollcsoportnál pedig 8, 80 és 10 között voltak, amint ezt az 1. ábra 
is bemutatja. Egyessel jelöltem a kísérleti csoport, 2-sel a kontrollcsoport tanulóit.

A beavatkozást követően a kísérleti csoport tanulói esetében jelentősen maga-
sabb pontszámokat értek el a tanulók. Az értékek 8, 80 és 10 között voltak, míg a 
kontrollcsoport második osztályosai vagy tartották az elért értékeket vagy keve-
sebb pontszámot értek el. Az értékeik 8, 25 és 9, 50 között voltak. (lásd 1. ábra).

A bemutatott ábrák is igazolják, hogy az első hipotézis beigazolódott: A II.-
IV. osztály tanulóinak térészlelése pozitívan fejlődik matematika órákon. A sta-
tisztikai adatok is ezt igazolják: p<0, 05, ez azt jelenti, hogy szignifikáns fejlődés 
mutatható ki a 0, 05 szinten.

A második hipotézis igazolására szükséges volt a gyakorlati élettel kapcso-
latos tevékenységek problémamentes megoldása is. A csoportokat úgy osztottuk 
be, hogy a II. osztályos tanulók ne legyenek ugyanabban a csoportban. A csopor-
tvezetők minden esetben IV. osztályos tanulók voltak.

Az I. csoport tanulói sikeresen elvégezték a feladatukat. A tanulók úgy számí-
tották ki a nagy négyzet oldalának hosszát, hogy a kapott kicsi négyzet oldalho-
sszát megszorozták kettővel.

A II. csoport tagjai megnevezték a kapott alakzatot: téglalap. Kiszámították 
a kerületét és a területét. Elmondtuk, hogy miért a mértékegység területméréskor 
a négyzetcentiméter.

A III. csoport tanulói kimérték az adott két oldalt és zavart jelentett nekik 
először, hogy a többi oldalt ők helyezhetik, ahogy akarják. A kapott megoldások 
közül egyiknek számították ki a kerületét, miután megmérték az oldalak hosszát. 
A területet felkarcolták, jelezve, hogy tudják mit jelent.
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1. ábra – A II. és IV. osztályos tanulók pre-és posztteszt pontszámai

A harmadik hipotézis igazolására a Rey-összetett ábra emlékezetből való 
lerajzolása mellett szükséges volt figyelemmel kísérni a II. – IV. osztályos tanulók 
alkotásait. A tanulók természetes anyagokat használtak a tanítási órán: drót, pity-
pang, parafa, gyurma, WC-papír henger. A tanítási óra rögzítés mozzanatát (lásd 
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16. számú melléklet) az jelentette, hogy a tanulók az adott természetes anyagokból 
el kellett készítsék azon az órán tanult síkidomot, a mértani alapismeretek közül 
különböző helyzetű egyeneseket, szakaszokat, félegyeneseket, töröttvonalakat, 
görbevonalat, pitypangszárból kört, négyzetet, háromszöget, téglalapot. A téri-
domok tanulásakor az elkészített síkidomokat használtuk fel. Ennek megfelelően 
pl. az elkészített négyzet négy sarkára cérnát vagy drótot kötöttünk.

Szignifikáns különbség mutatható ki a tájékozódásukat, mértani ismereteiket 
illetően. A sikeres projektek is igazolják a kooperatív módszerek hatékonyságát 
matematika órákon is. A bebizonyított fejlődés kifejeződőtt a mértani ismeretek 
pontosságában, a megfigyelőképesség és vizuális emlékezet fejlődésében, a térész-
lelés fejlődésében, a tájékozódás javulásában.
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PERCEPEREA SPAȚIULUI ÎN ORELE DE 
MATEMATICĂ LA CLASELE SIMULTANE II-IV

Posibilitatea de dezvoltare a perceperii spațiului a fost demonstrat științi-
fic în cazul mai multor experimente. Scopul principal al prezentei lucrări a fost 
prezentarea mai multor posibilități de dezvoltare a perceperii spațiului în cazul 
claselor simultane primare. Am folosit material experimental ca: chestionare so-
ciometrice, teste de inteligență (Raven, Ray), lucrări realizate de copii și fișe de 
lucru. Folosind SPSS (Independent/Paired Samples T-test) am analizat datele ob-
ținute. După intervenție în cazul echipei experimentale s-au observat modificări 
semnificative (p<0, 05) în cazul perceperii spațiului la orele de matematică, ori-
entării în spațiu. Aceste evoluții au putut fi observate și în cazul cunoștințelor de 
geometrie, a desenelor și creațiilor elevilor, s-a dezvoltat semnificativ abilitatea 
de observare și memoria vizuală.
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A MESE, MINT KAPOCS A SZÜLŐ ÉS GYERMEK KÖZÖTT

prof. înv. primar: Csiszér Anna, școala Gimnazială 
„Kádár Márton”, Pănet jud. Mureș; prof. înv.  preșcolar: 
Farcádi Csilla Adrien, Grădinița Pănet, Pănet jud. Mureș

Motto:
„Az olvasás mindennapi feladat, ismeretek forrása és jó szórakozás. A 
szülő a gyermek első társa, példaképe, mintája, vezetője az írott beszéd 
világának a felfedezésében. Tőle függ, hogy a gyermeke szeret-e majd 
olvasni. A felolvasás és a beszélgetés gazdagítja a gyermek tudását. 
A mesék, versek írói ennél is többet adnak: megosztják az olvasóval 
élményeiket, és élni tanítanak”

Nagy Attila, 2001, 12

A mese értékközvetítő szerepe a szülők és kisiskolások percepciójában című 
dolgozatom kutatásából szeretnék ismertetni néhány adatot.

A felmérésemet falun és városon, 60-60 gyerek és ugyanennyi szülő be-
vonásával végeztem.

Nemcsak a gyerekek meséről szóló véleményét vizsgálom, hanem a szülők 
álláspontjára is kitérek, hiszen a szülői hozzáállás döntő mértékben meghatároz-
za a gyermekek elképzelését is a meséről, az életről a világról. A vidéki és váro-
si gyerekek közötti hasonlóságok illetve különbségek érdekesek, de ugyanak-
kor figyelmeztetőek is. Mivel érdekel, hogy mi lehet az oka e különbségeknek, 
ezért láttam fontosnak a szülők megkérdezését is. A kérdőíveket ugyanazok a 
szülők töltötték ki, akiknek a gyerekei is részt vettek a felmérésben, az adatoknak 
megbízhatóaknak bizonyulnak arra, hogy következtetéseket lehessen levonni a 
szülők gyerekek iránti hozzáállásáról.

A tanulók életkori megoszlása a következő: falun: 8 éves a felmért diákok 6, 
66%-a, 9 éves 25%-a, 10 éves 51, 66%-a, 11 éves 16, 66%-a. A városi populáció 
esetében 8 éves 3, 33%-a, 9 éves 56, 66%-a, 10 éves 38, 33%-a, 11 éves 1, 66%-a.
1. számú táblázat 
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A meséről úgy falun, mint városon általában mindenki pozitív választ adott.
A mese gyereknevelésben való szerepéről kérdésre 96, 66%-ban igen és 3, 

33% nem válasz érkezett.
A következő kérdéskör a meseforrásokat vizsgálja a szülők és gyerekek életé-

ben. A szülőknek a különböző forrásokat 1-től 5-ig terjedő skálán kellett értékel-
niük úgy, hogy az 1-es a legkevésbé jellemző, míg az 5-ös a leginkább jellemző
2. számú táblázat

Gyermeke Meseforrások – 
falun (%) Ön 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

20 23,33 16,66 11,66 28,33 
Fejb l mondott 
mese 16,66 13,33 10 15 45 

6,66 8,33 20 23,33 41,66 Felolvasott mese 13,33 10 26,66 15 35 
68,33 10 6,66 6,66 8,33 Diavetítés 33,33 13,33 20 13,33 20 
43,33 6,66 13,33 11,66 25 Hangkazetta/lemez 51,66 20 10 10 8,33 
10 3,33 10 16,66 60 Videó, DVD 81,66 3,33 6,66 1,66 6,66 
81,66 10 3,33 0 5 Mozi 55 8,33 8,33 15 13,33 
8,33 1,66 1,66 8,33 80 Televízió 28,33 18,33 21,66 10 21,66 

Falun a szülők számára a legfőbb meseforrás a fejből mondott mese 45% és 
a felolvasott mese 35%. A gyerekek számára a legfőbb meseforrás televízió 80% 
és a DVD 60%. A legritkábban előforduló meseforrás a szülők számára a DVD 
81, 66% és a gyerekek számára a mozi 81, 66%.
3. számú táblázat 

Gyermeke Meseforrások - 
városon (%) Ön 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

13,33 20 21,66 13,33 31,66 
Fejb l mondott 
mese 10 6,66 16,66 20 46,66 

5 10 18,33 20 46,66 Felolvasott mese 8,33 10 20 18,33 43,33 
71,66 13,33 5 3,33 6,66 Diavetítés 15 15 21,66 13,33 35 
30 15 23,33 6,66 25 Hangkazetta/lemez 41,66 20 13,33 13,33 11,66 
5 3,33 8,33 23,33 60 Videó, DVD 80 5 8,33 1,66 5 
1,66 1,66 10 15 71,66 Mozi 23,33 11,66 10 30 25 
0 1,66 5 11,66 81,66 Televízió 33,33 23,33 16,66 11,66 15 

Városon a szülők számára a legfőbb meseforrások a fejből mondott mese 46, 
66% és a felolvasott mese 43, 33%. A gyerekek számára legfőbb meseforrások a 
televízió 81, 66% és a mozi 71, 66%. A legritkábban előforduló meseforrás a szülők 
számára a DVD 80% és a gyerekek számára a diavetítés 71, 66%.

Ezzel a kérdéssel mérni akartam, hogy mennyit változott a mese helyzete a 
szülők gyerekkorától napjainkig. Falun is és városon is régebb több mesét mondtak 
fejből (falun 45 %, városon 46, 66 %), manapság viszont már kevesebbet (28, 33 % 
falun, illetve 31, 66 % városon). Ugyanúgy mérhető a csökkenés a mesélés terén 
a vidéki és városi környezetben.

A felolvasott mese helyzete majdnem ugyanazon a szinten maradt a mai gye-
rekek és a szüleik esetében.
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A diavetítés viszont már érdekesebb jelenség: a mai szülők esetében városon 
inkább elterjedt „házimozi” lehetőség volt, falun azonban nagyon kevesen enge-
dték meg maguknak ezt a szórakozási módot.

Végül a TV zárja a kérdések sorát. Ez a lehetőség is a szülők esetében 
elenyésző volt (21, 66% falun és 15 % városon), míg a gyerekek esetében me-
ghatározó erejű (80 % falun, 81, 66 % városon).

Ebből is látható, hogy úgy a szórakozás, mint a mesélés, információszerzés, 
a művészetek mára teljesen technikafüggővé vált. Míg egy generációval elébb 
még a könyv volt a meghatározó, mára már döntő hatalmuk van a kényelmesebb 
elektronikus lehetőségeknek.

Arra a kérdésre, hogy milyen gyakran olvas/olvasnak fel mesét a gyermeké-
nek a következőek a válaszok: falun mesélnek a legkevesebbet a gyerekeiknek (1, 
66%), míg városon sokkal nagyobb ez az arány (25%). Falun is fontosnak tartják 
a meseolvasás, bár nem mindig jut rá idő (45%). Falun 3, 33%-a a szülőknek nem 
olvas fel, de városon ez a duplája (6, 66%).

A mesék hasznosságáról a következő válaszok érkeztek:

4. számú táblázat Igen % Nem %
Falu 96, 67 3, 33
Város 96, 67 3, 33

Falun
 - Gazdagodik szókincse, fejlődik képzelőereje, olvasási készsége, sokat tanul 

belőle: 53, 33%
 - A mese felüdít, megnyugtat, öröm, erőt ad, bátorít, átölel, vigasztal, csodála-

tos ajándék gyermek és szülő számára is: 1, 66%
 - Erősíti a szülő gyermek kapcsolatot, megbeszélhetik a mesét: 8, 33%
 - Kisebb gyerekeket könnyebb elaltatni, segít megérteni, feldolgozni sokmin-

dent a világ dolgai közül: 6, 66%
 - Könnyebben megtanulja szeretni társait, tisztelni a felnőtteket és ráfigyel a 

környezetére: 3, 33%
 - Észrevétlenül tanul meg olyan alaptulajdonságokat, aminek majd felnőttként 

is hasznát veszi, megismeri a jó és rossz közötti határt: 1, 66%
 - Mesével játékosan és könnyebben megtanulja a mindennapi tudnivalókat és 

a mese segít a szellemi ellazulásban: 5%
 - Feleleveníthetjük a régmúlt hagyományait, meghitt pillanatokat teremt a család 

körében: 3, 33%
 - Hozzájárul a jó közérzet kialakításához, segíti a gyerek beleérző képességét 

kialakítani és a jó és rossz cselekedetek felismerését: 3, 33%
 - Megnyugtatja a gyereket: 5%
 - Nem válaszolt: 8, 33%

Városon:
 - Ráhangol az olvasásra, fejleszti az olvasási készségét, bővíti a szókincsét, 

fejleszti a képzeletét, megnyugtatja, tanulságos: 35%
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 - A mese alapkő a gyermek egész életében történő tudáshalmozásban, erre 
építheti életét: 1, 66%

 - Egészségesen fejlődik a gyermek, sokat segít a gyermeknevelésben: 3, 33%
 - Hagyományos értékek megtaníthatók vele, rá lehet vezetni a jó és rossz közötti 

különbségre: 5%
 - A kisgyerek a mesében levezeti a feszültséget, még „hisz” a mesék világában, 

pozitív gondolkodásra serkenti: 8, 33%
 - Rávezeti olyan dolgokra amire ő nem is gondol, a népmesében a szegényem-

ber szerénységével és eszességével nagyot alakít: 1, 66%
 - A mesék a gyermeket az emberi és társadalmi erkölcs elemi igazságaira ne-

velik, a helyes gondolkodásra intik, megbékítik félelmeivel, megoldásokat 
javasolnak kínzó problémáikra: 5%

 - Olyan világba kalauzol el, amit csak a mese tud megadni úgy gyermeknek, 
mint felnőttnek ebben a rohanó világban: 1, 66%

 - Szerepe van a gondolkodói és megismerési folyamatban, a gyermek lel-
ki jellemvonásainak kialakulásában, a pozitív erkölcsi tulajdonságok for-
málásában: 1, 66%

 - A magyar kultúra, néphagyományőrzés céljából fontos a meseolvasás: 8, 33%
 - Közös élmény, családias hangulat, erősíti a szülő gyermek közötti viszonyt: 

15%
 - A hagyományos mesében nőttünk fel és a gyereknek is ezt adjuk tovább, 

amiből meg tudják formálni a mesehőst, akit szeretnek és játék közben fel-
használják vagyis példaként szolgál az ő jellemük: 1, 66%

 - Nem válaszolt: 11, 66%.

„A mese felüdít, megnyugtat, öröm, erőt ad, bátorít, átölel, vigasztal, csodála-
tos ajándék gyermek és szülő számára is.” Csodálatos mondat egy szülő szájából, 
benne van az egész mesevilág ars poétikája.

A városi szülők 8, 33% feltüntette, hogy a néphagyomány, a magyar kultúra 
megőrzésének célja a meseolvasás. A falusi szülők 3, 33% említi a régmúlt ha-
gyományait, nekik természetes lételemük, falun még most is sok hagyomány él.

Fontosnak találom a mesélést, hogy a szülő színesen, változatos szavakkal, 
szép kifejezésekkel mondjon el történeteket, mert így a gyermeknek mindig ott 
cseng a fülében a hangsúlyozás, a hangszínjátékok váltakozása is, ami az olvasott 
szövegből kimarad.

Mesélni, sokat mesélni a gyermekeknek, azt jelenti, hogy gazdag lelkivilá-
gú, színes, értékes felnőtteket nevelni. Keleti és déli országokban még élő, felle-
lhető jelenség, hogy a felnőttek körében ismert mesék és történetek az emberek 
között cserélődnek. Érdekes módon egy ideje a nyugati világban is örömet szerez 
a szabad mesemondás, sőt a mesélés fontos, hogy terjedni látszik ez a régen oly 
nagyon kedvelt szokás.

A kutatás eredményeiben felsorolt mesékből származó értékeket a szülők 
is elég gyakran emlegetik, ezért hangsúlyozom, hogy kell, érdemes minél több 
mesét mondani, olvasni, hallgatni.
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A tudatos nevelés fontos, hogy a gyermekük iránt való felelősségüket a szülők 
felvállalják. Ahhoz, hogy a szülők felismerjék a mesék pozitív erejét a társada-
lomnak is segítenie kell. Mert amint a mesékben is a jó elnyeri jutalmát, az em-
bereknek is szükségük van a pozitív megerősítésre.
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REZUMAT

Din lucrarea mea cu titlul „Rolul de mediator de valori al basmelor popula-
re în percepția părinților și a elevilor din ciclul primar” prezint câteva secvențe.

Sondajul a fost efectuat în cadrul a 60 de copii și un număr egal de părinți 
din mediul rural și urban.

Am analizat nu doar părerile copiilor despre basm, ci și atitudinile părinților, 
un factor esențial al conceptului copiilor despre viață și despre lume.

Mi se pare important ca părinții să povestească copiilor lor, apelând la un vo-
cabular bogat, cu expresii frumoase, pentru ca copiii să audă accentul, tonalitatea 
alternativă care nu sunt prezente în textul scris.

A povesti foarte mult copiilor înseamnă să educăm adulți valoroși, cu o lume 
spirituală bogată.

Acele valori provenite din basme enumerate în cadrul rezultatelor sondajului 
sunt amintite destul de des și de părinți, de aceea accentuez ideea că merită să 
povestim, să citim și să ascultăm cât mai multe povești.
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A KREATIVITÁS FEJLESZTÉSE KOOPERATÍV 
MÓDSZEREKKEL ÉS JÁTÉKOKKAL

Alsó tagozatos tanár: Kulcsár Tünde-Emese, 
Iklandi Elemi Iskola, Ikland, Maros megye

Mindennapi tevékenységeink során megjelenő feladatok, problémák megol-
dásának hatékonysága függ az egyének kreativitásától. Ezek eredményessége függ 
attól is, hogy rutinszerű, megszokott feladatról van szó vagy szokatlan feladat 
megoldása előtt állunk. Ha az egyén könnyen oldja meg a problémát, ez pozitív 
hatással van a személyre és sikerélményt biztosít a számára.

A mai modern társadalomban új és újabb problémák végrehajtására kell le-
gyünk képesek, váratlan helyzetek sokoldalúbb, hatékonyabb és eredményesebb 
megoldására. Ehhez szükséges a kreativitásunk fejlesztése. A kreativitás nemcsak a 
művészeti területekre vonatkozik, hanem az élet nyújtotta problémák elrendezésére 
is. A kreatív gyerek eredeti, ötletes, furfangos, kíváncsi, leleményes, bátor, merész, 
független, kitartó, széles az érdeklődési köre, türelmetlen, jó a humorérzéke, tele 
van energiával, élénk a fantáziája, flexibilitás jellemzi. A kreatív gyerekek fej-
lesztéséhez szükség van kreatív iskolára, kreatív pedagógusokra.

A kreatív iskola egyik alapköve a tanulói kérdéskultúra, a kíváncsiság fenn-
tartása, viszont minél több időt tölt a gyerek az iskolában, annál kevesebbet kér-
dez, ugyanis a hagyományos iskolában egy kérdező gyerek zavaró tényezőnek 
számít. A kreativitás szempontjából fontosnak tekinthető a tanulás új értelmezése, 
a tanulói kérdéskultúra megalapozása, a gondolkozás, a cselekvés és az affektív 
tényezők figyelembe vétele.

A kreatív iskolában a tanítás, mint művészet meg tudomány van jelen, teret 
nyújtva a kooperatív tanulási módszereknek, az egyénre szabott differenciálásnak. 
A kreatív iskolában minden gyermeket külön ismernek, a tanulási folyamatot az 
egyénhez igazítják, ingergazdag tanulási környezetben. A mai generációnak az 
ingerküszöbe nem ugyanaz, mint ahogy hagyományosan ezelőtt évtizede gon-
dolták, ezért jelentős szerepet játszanak a tanulásban, a motiváció, az affektív 
tényezők és az attitűdök. (Vass, 2012)

„A kreativitás alkotóképességet, teremtőképességet jelent, amely során a 
különféle képességek szerveződése lehetővé teszi az elszigetelt tapasztalatok össze-
kapcsolását, újszerű értelmezését és új formában történő megjelenését (Guilford).” 

Guildford a kreativitás három fő alkotóelemét említette:
 - A műveleteket (az alkalmazott eljárások)
 - A tartalmat (az intellektuális faktor)
 - A produktumot

A művelet szempontjából jelentős szerepet tölt be a megismerés, az emlékezet. 
A tartalom szempontjából fontos az érzékszervek aktivizálása, a szimbolikus és 
a szociális tartalom. Mindezek a divergens gondolkodás fejlesztését szolgálják.
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A divergens és konvergens gondolkodás fogalmait Guilford, amerikai ps-
zichológus vezette be és határozta meg. Ő a kreativitást a divergens gondolko-
dás képességében látta. A divergens gondolkodás segít egy-egy problémahelyzet 
többfajta megközelítésében, különböző megoldási helyzetek, utak keresésében, 
több helyes megoldások találásában bizonyos feladatokra. A divergens gondolkodás 
jelentkezik a gondolkodás könnyedségében, a problémahelyzetek észrevételében, 
a gondolkodás rugalmasságában, valamint eredetiségében.

A divergens gondolkodás egyik kutatója Edward de Bono angol pszichológus 
is, akinek nevéhez fűződik a „lateral thinking” elnevezés, ami a kreativitás egyik 
megnyilvánulási formája.

De Bono, a lateral thinking módszerében, a horizontálisan követhető lehe-
tőségek átgondolását és azok közül a jó megoldás kiválasztását érti, ezáltal a 
többféle megoldás keresését ösztönözve, nem pedig a megszokott konvencionális 
lehetőségek elfogadását. A szakirodalom a vertikális megközelítési módszert gya-
kran konvergensnek, míg az alternatív megoldási módok keresését, horizontális 
megoldási módszert divergensnek nevezi.

Sok szakember szerint (Csíkszentmihályi, 1996, Kaufman és Stenberg, 
2006) a kreativitás különböző szintjei jól fejleszthetők változatos gyakorlatok-
kal, különböző technikákkal. A kreativitás fejlesztésének módszerei voltaképpen 
a felfedeztető oktatási stratégiák által használt kutatásalapú eljárások, a projekt 
jellegű és kooperatív munkaformák valamint jó hatékonysága van például a vál-
tozatos didaktikai játékoknak. Az egyéni kreativitás kibontakozásához hozzájárul 
a hangulatos, színes környezet, a nyitottság, a pozitív mintaadás a pedagógus 
részéről, az empátia, a bizalmas légkör, a segítségnyújtás.

Kreativitást fejlesztő módszerek
 Az ötletbörze – A kreativitás, a divergens gondolkodás fejlesztésének jó mód-

ja az ötletbörze vagy brainstorming, amelyben a tanulók hozzászoknak a 
csoportos feladatmegoldásokhoz, a közös elemzéshez, a legjobb megoldások 
kiválogatásához.

 A Philips 6/6, amely J. Donald Philips michigani egyetemi tanár nevéhez fűzö-
dik. A módszer hasonlít az ötlebörzéhez, meg a 6-3-5 technikához, annyiban 
különbözve tőlük, hogy a tanulók hatos csoportokban hat percig beszélgethet-
nek, ez alatt vitatják meg a tanár által felvetett kérdést, majd a csapat szóvívője 
beszámol a megbeszélés eredményéről. A csoportvélemények meghallgatása, 
bemutatása után megfogalmazódnak a tanulságok.
A módszer céljai:

 - az adott probléma több szempontból való megközelítése egy adott idő alatt
 - a kommunikáció megkönnyítése és a véleménynyilvánítás nagy csoportokban;
 - különböző lehetőségek gyűjtése, az egyéni kreativitás és konfruntáció 

ösztönzése
 6-3-5 módszer (brainwriting)

A módszer lényege, hogy egy hat tanulóból álló csoport három kérdésre válas-
zol írásban. Egy lap a kérdéssel körbe jár a csoportban, ahova mindenki saját 
véleményét írja le, majd a végén, öt lépés után visszakerül a lap minden tanuló-
hoz és elolvashatják a saját véleményük mellett még öt társuk gondolatait. Ezután 
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megbeszélhetik a különböző véleményeket és választhatnak egy közös álláspontot, 
viszont ez már nem kötelező.
 A szinektika (szabad asszociációk, analógiák és metaforák megfogalmazása 

és elemzése)
A szinektika görög szó, jelentése összeillesztés, összefűzés. A módszer me-

galkotója William T. J. Gordon. Alapvető műveletei: a direkt analógia, a személyes 
analógia.

A következő lépéseket kell követni a szinektika alkalmazása során:
 - a probléma bejelentése, ismertetése az adott formájában,
 - a feladat analízise, amely alatt hirtelen megoldások is adódnak
 - azonnali javaslatok – Ezt egy letisztulási fázisnak is nevezhetjük, amikor a 

résztvevők bármilyen téves felfogásoktól elvonatkoztatnak, amelyek meggá-
tolják a helyes megoldások megtalálását.

 - a feladat bemutatása, úgy, ahogyan a csoport tagjai értelmezték
 - a direkt analógia (a probléma helyettesítése hasonló tárggyal), 
 - a személyes analógia használata (a csoporttagok azonosuljanak a problémá-

val, érezzék magukat a feladat egy részévé, helyettesítsék magukat a feladat 
egy összetevőjével) 

 - szimbolikus analógia (használjanak költői és szimbolikus képeket, helyettesít-
sék a dolgot egy képpel, tömörítsék a probléma elemeit egy szóba, kifejezésbe)

 - fantasztikus analógia (cseréljék ki a valós elemet egy mágikus elemmel, ra-
gaszkodjanak a vágyak teljesüléséhez, figyelmen kívül hagyva a természet 
törvényeit)

 - általános megoldások találása
 A hat gondolkodó kalap – Hat különböző kalap létezik különböző színek alatt. 

A kalapok célja a párhuzamos gondolkodás. Ezek segítenek felismerni a gon-
dolkodás változatosságát és ezt hasznosítani, valamint megérteni a különféle 
gondolkodási folyamatokat.
A fehér kalap – a szükséges információkat, a tényeket közli (mesélő).
A vörös kalap – biztosítja a gondolkodó számára az érzések kibontakozását az 

adott pillanatban (pszichológus), az ösztönös megérzéseknek, emócióknak nyújt 
lehetőséget.

A fekete kalap – az ítélet és a figyelmeztetés kalapja, ő a legértékesebb. A 
lázadó vagy negatív kalap is egyben. A hibákat, a negatívumokat keresi (kritikus).

A sárga kalap – a világosságot és az optimizmust szimbolizálja, ésszerű és 
pozitív gondolkodású.

A zöld kalap – a kreativitás, az alternatívák, javaslatok, érdekességek, pro-
vokációk és változások kalapja (alkotó).

A kék kalap – arra való, hogy menedzselje a gondolkodási folyamatot 
(moderátor).

Verbális játékok
A kreativitás fejlesztéséhez a verbális játékok is igen jól segítenek. Erre példa 

a közmondások, szólások újrafogalmazása egy-két szavas mondattal, úgy, hogy a 
jelentését megőrizzék az illető népi bölcsességnek.
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Pl. : „Fogyatékos állat is kerülhet fennmaradását megoldó helyzetbe” (Vak 
tyúk is talál szemet). „Nem földrengés okozta, helyrehozhatatlan kár. Bár romok 
nincsenek.”(Egy világ omlott össze bennem. )

Más játék, különböző kereskedelmi vagy üzleti tevékenység, egy-egy termék, 
márkanév reklámszövegének, szlogenszerű megfogalmazása, valamint termékre 
jellemző márkanév kitalálása, ezek rövid, bemutatása, népszerűsítése (Szentiványi, 
2009).

Mire jó? – A tanulók találják kiés mutassák be, mire jó egy bizonyos tárgy 
az alapfunkcióján kívül. Például: Mire jó a gémkapocs? 

 - horognak, iránytűnek, láncot lehet fűzni belőle, fülbevalónak, gyurmaszobor 
fülének, apró köröcskék összetűzésére, gomb helyett, jól lehet számolni vele 
stb.
A gyerekek egymás után mondanak megoldásokat, az nyer, aki több dolgot 

talált.
Más tárgyak: biciklilánc, fakanál, filctoll, tégla, hegyző, kulcs (Kazal, 2014). 
Folytasd a mesét! – A gyerekeket 4-5-ös csoportokra osztjuk. Minden csoport 

egy nevet választ magának, amit a táblára is felírunk. A csoportok közösen kell 
kitaláljanak egy mesét egy adott kezdő mondat segítségével, úgy, hogy mindenki 
hozzátesz egy-egy új mondatot a már kialakult történethez. A csoportból a szó-
vívők elmondják vagy felolvassák a kialakult mesét, majd minden csoporttag egy 
X jelet tesz annak a csapatnak a neve alá, amelyiknek a meséje a legjobb volt.

Eszközös játékok – A táblás játékok segítségével könnyen fejleszthető a 
divergens gondolkodás, mint a sakk, a malom esetében, ahol a gyerekek több le-
hetőség figyelembe vételét gyakorolják, egy sor alternatíva közül választhatják 
ki a következő lépést.

A labirintusjátékok is nagyon jól segítik a gyors helyzetfelismerés fejlesztését, 
a több lehetőség közül helyes út kiválasztása által.

Kendőtánc – Szükséges kellékek színes kendők. Minden gyerek választ ma-
gának egy szép kendőt, amit leterít a földre, ráül vagy ráfekszik. Megkérjük őket, 
hogy csukják be a szemüket, s képzeljék el, hogy mi vagy ki lehet a kendőjük 
miközben hallgatják a zenét, majd táncoljanak, mozogjanak, játsszanak vele, a 
zenére. Mindig egy rövid, két-három percnyi zenét válasszunk, s ezt játsszuk el 
többször (4-szer, 5-ször)  egymás után, majd megbeszéljünk velük, kinek mi volt 
a kendője. Ajánlott instrumentális zene választása, hogy ne befolyásolja a gyere-
kek képzeletvilágát a zeneszöveg hallgatása. A zenei részlet, olyan zene legyen, 
amely bennünket is inspirál.

Egészítsd ki a rajzokat! – Egy lapon több kör (négyzet, téglalap stb. ) szere-
pel. A feladat, hogy bármit lehet alkotni a körből, egy vagy több vonal segítségé-
vel. A gyerekek próbáljanak meg minél több rajzot készíteni minden egyes körrel.

 Közös montázs – Szükséges eszközök színes újságok, olló, ragasztó. A 
tanulók 4-es, 5-ös csoportokban dolgoznak. Az újságokból vághatnak ki nekik 
tetsző képeket, ebből alakítanak ki egy montázst egy téma köré: pl. a család, a 
nyári szünet, a nevelés stb. A munka végén minden csoport bemutatja alkotását, 
külön szöveget is rögtönözhetnek mellé.



334 Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

IRODALOMJEGYZÉK
A Hat Gondolkodó Kalap, Forrás: http: //www. innosupport. net/uploads/media/

HU_4_8.pdf, letöltve 2014. április 3
Fodor László: A kreatív személyiség, Forrás:
http: //www. oracler. ro/fodlink/a%20kreativ%20szemely. html, letöltve 2014. 

március 24.
Kazal Kolos: A kreativitás fejlesztése, Forrás: http: //varazsbetu. hu/beszelges-

sunk/kreativitasfejlesztese/index. php, letöltve 2014. március 27.
Kreativitás fejlesztése, Forrás: http: //gondolkodjegeszsegesen. hu/meselj-jatssz-al-

koss/hang-erint-o/kreativitas-fejlesztese/, letöltve 2014. április 6.
Szentiványi Tibor (2000): A kreativitás fejlesztése játszással és játékok segítsé-

gével. Új Pedagógiai Szemle, 7. szám.
Vass Vilmos (2012): A kreatív iskola, în Anyanyelv-pedagógia, 2012. 1.szám. 

Forrás: http: //www. anyanyelv-pedagogia. hu/cikkek. php? id=374

REZUMAT

Dezvoltarea creativității prin metode de cooperare și jocuri
Eficiența de rezolvare a problemelor ivite în activitățile de zi de zi a indivizi-

lor depinde de creativitatea fiecăruia. În societatea modernă de astăzi, trebuie să 
fim capabili să rezolvăm situații neașteptate, să punem în aplicare cât mai versatil, 
mai eficient și mai eficace probleme noi. Acest lucru necesită dezvoltarea crea-
tivității. Dezvoltarea creativității în mediul școlar se poate realiza prin strategii 
noi de învățare, prin tehnici de cooperare (sinectica, brainstorming, brainwriting, 
etc. ) și diferite jocuri. Pentru dezvoltarea creativității individuale contribuie și un 
mediu confortabil, plin de culoare, modelul pozitiv transmis de profesor, empatia, 
atmosfera confidențială.
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OSZTÁLYOZÁS NÉLKÜLI ÉRTÉKELÉS

Nagy Erika – tanító – Vajdaszentiványi Általános 
Iskola, Vajdaszentivány, Maros megye

Minden hivatását szerető tanítót foglalkoztat az a kérdés, hogyan újíthatja 
meg folyamatosan ismereteit, hogyan teheti színesebbé, változatosabbá tanóráit, 
hogyan juthat hozzá a legújabb pedagógiai-módszertani eredményekhez. Mindezek 
a feladatok, szakmai kihívások sok időt és energiát igényelnek a pedagógusoktól. 
Gyakran az információhiány, a forrásokhoz való hozzáférés nehézsége is gátat 
szab az önképzésnek. Számomra megadatott az a lehetőség, hogy részt vehettem 
egy olyan képzésen, melynek témája „Az osztályzat nélküli értékelés – bevezetés 
a minősítés nélküli, szöveges pedagógiai értékelésbe” volt és fontosnak tartom az 
ott tapasztaltak továbbadását másoknak is.

„Az ember úgy tanul, ahogy értékelik, nem úgy, ahogy tanítják. Az értékelés 
a tanulás motorja.” (Zágon Bertalanné)

Az osztályozás a mai pedagógiai gyakorlat, a tanítási – tanulási folyamat ter-
mészetes velejárója, a pedagógusoknak sok fejtörést, lelkiismeretes mérlegelést 
okozó, „mindenható” eszköze, a tanulók és a szülők mindennapjainak szorongva 
várt eseménye. Bizonyítványainknak kézbevevőknek az osztályzataink summás 
véleményt mondanak rólunk, egész életünkben magunkkal hordozzuk emlékeze-
tes feleleteink, dolgozataink vizsgáink emlékét. Időről időre fellángolnak az eltör-
léséről, átalakításáról, megreformálásáról szóló viták. Ahhoz, hogy az osztályzatot 
felváltsa a szöveges értékelés, ismernünk kell alaposan az osztályozás természetét 
és kiemelni annak néhány oktatáselméleti aspektusát.

Tisztáznunk kell, hogy az értékelésfolyamat, a tágabb tanulási folyamat talán 
legfontosabb összetevője. Folyamatról van szó, s nem csupán az egyes kiemelt 
fontossággal bíró értékelési alkalmak sorozatáról.

A hagyományos pedagógiai gyakorlat az értékelést többnyire akciókban va-
lósítja meg: feleletet, dolgozatot, témazárót, tudáspróbát, egy tevékenységet ér-
tékel. Minden ilyen akció eredménye általában egy külső megerősítő tárgyiasult 
formában (pont, minősítés, jegy) jelenik meg. Ezekben az értékelési módokban az 
értékelés minősítő, szelekciós, rangsoroló funkciója érvényesül elsősorban. Ebből 
kellene az egyénnek és a szülőnek a saját fejlődése érdekében gyakorlati következ-
tetéseket levonnia. Az osztályzatból azonban csupán annyi állapítható meg, hogy 
jó vagy rossz, az értékelési skálán való elhelyezkedése alapján javult vagy nem a 
teljesítmény. Némi támpontot ad általában az, ha a pedagógus a típushibák felso-
rolásával, a dolgozatok rövid elemzésével a tanuló részletes választ kap további 
teendőiről. Mindez viszont természetes, mert a többségben frontális tanítás nem 
alkalmas az egyéni haladás, fejlődés, teljesítmény nyomon követésére, így az arra 
való hiteles megerősítő-formáló reakciók is szinte elvárhatatlanok.
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Ezért három szempontot szeretnék kiemelni, mely okot ad rá, hogy a jelen-
legi helyzeten változtatni próbáljunk és melyek komoly indokok az osztályzattal 
történő minősítés megszüntetésére.

Fejlődéslélektani szempont: A 6 – 8 éves kor az énkép kialakulásának kora. 
Az önértékelés kialakulása szempontjából igen érzékeny időszaka a gyermekek-
nek. Az iskolába lépő gyerek még nem tudja a teljesítményét és személyiségét 
elkülöníteni, ezért a teljesítményre kapott osztályzatot egész személyiségére vo-
natkoztatja. Ez korlátozhatja az előrelépés lehetőségeit, káros következménnyel 
járhat további fejlődésére.

Neveléslélektani szempont: Az osztályozás megjelenése és rendszeres mo-
tivációs céllal történő alkalmazása a tudásért való tanulás helyett a jegyekért 
való tanulást eredményezheti. Az osztályzatokkal kapcsolatos félelmek, izgalmak, 
szorongás pszichológiai túlterhelést idézhetnek elő, és teljesítményt visszatartó 
hatásuk is lehet.

Pedagógiai szempont: Az osztályozás összesen négy foka, csak az intelle-
ktuális területekre irányultsága a személyiség fejlődésének, állapotának leegys-
zerűsítő értékelésére alkalmas. Nem tartalmaz elegendő segítő információt a to-
vábblépéshez, nem mutatja a változás, változtatás lehetőségeit, nem elemez, nem 
jelöli ki a fejlődéshez vezető utat. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a tantárgyi 
osztályzatok a teljesítményértékelésen kívül más funkciókra is felhasználhatóak 
(például fegyelmezésre), így nem mindig a konkrét elért eredményről szólnak, 
megtévesztve ezzel a pedagógiai folyamat valamennyi résztvevőjét. A jegyekért 
való tanulás eltereli a gyerekek figyelmét a világ érdekességeiről, a megismerés 
folyamatának élvezetéről.

A reform – és az alternatív iskolák gyakorlatában viszont az értékelés folya-
matára helyeződik a hangsúly: a folyamatos, a személyre szabott, személynek 
szóló, személyes kapcsolat, a kisebb-nagyobb, rövidebb-hosszabb, szóban és gya-
kran írásban elhangzó megerősítések állandóan jelen vannak. Mindennek oka nem 
csupán az értékelés megerősítő – formáló funkciójának tudatos alkalmazásából, 
hanem a tanulásszervezési stratégiából ered.

Az értékelés funkciói:
• A diagnosztikus, prognosztikai, korrekciós funkció, amely a pedagógusnak fon-

tos információkat ad a helyzetfelméréshez, a csoport és az egyén tanulási folya-
matának tervezéséhez.

• A formatív, fejlesztő, szabályozó funkció, amely a tanuló tanulási folyamatához, 
annak korrekciójához nyújt segítséget a tanulónak, a szülőknek, s mindenkinek, 
aki a tanuló fejlesztésében részt vesz.

• A szummatív funkció, megerősítés, visszacsatolás, szelekció, amely egy-egy 
tanítási-tanulási periódus végén regisztrálja az eredményeket, pedagógusnak, 
tanulónak, szülőnek ad információkat.

A szöveges értékelés mindhárom funkciót képes árnyaltan és differen-
ciáltan ellátni. Lehetővé válik és alapvető elvként a gyakorlatban érvényesíthető 
a gyerek érdeklődésének, adottságainak, tulajdonságainak, életkori sajátosságai-
nak, saját fejlődési ütemének, otthoni körülményeinek, pillanatnyi állapotának 
stb. figyelembe vétele. A hangsúly az érés, fejlődés, tanulás folyamatjellegének 
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elfogadásán van. A gyermek önmagához képest mért fejlődését állítja a közép-
pontba. Természetesen a követelményekhez viszonyított előmenetele is értékelésre 
kerül. Az értékelés pillanatnyi állapotot rögzít, (s ez még a minősítéskor is igaz), 
nyitottságot mutat a gyermek problémái iránt, és a fejlődés lehetőségei iránti bi-
zalmat fejezi ki.

A személyre szabott differenciált értékelés azért is ösztönző hatású, mert a 
tanuló megtapasztalhatja a tanítónak az ő személyére irányuló figyelmét, pozitív, 
bíztató hozzáállását. Harmonikus viszony esetén a gyermek vágyik arra, hogy 
megfeleljen a pedagógus elvárásainak, jól teljesítsen. A szöveges értékelés, mivel 
a gyermek sokféle tevékenységére, megnyilvánulására reagál, felszínre hoz olyan 
értékeket is, amelyek nem kifejezetten a tanulási teljesítményt érintik, de nagyon 
fontosak a teljes személyiségfejlődés szempontjából. Ezzel a közösség értékrendje 
is szilárdabbá válik, valamint könnyebben illeszkednek társaik közé a rosszabb 
tanulmányi eredményű gyerekek is, hiszen elismertté válnak más típusú pozitív 
értékeik, tulajdonságaik, teljesítményeik is.

Alapvetően a reformpedagógiai iskolák előtérbe helyezik a megerősítést, 
visszacsatolást, a diagnosztikai, fejlesztő, orientáló funkciókat, szinte nem is 
szerepel a szelekciós funkció. A diagnosztikus funkció viszont a pedagógus saját 
munkájának korrekciójára ad lehetőséget.

Az értékelés viszonyítási körét figyelembe véve kritériumra orientált (a ta-
nulók személyes teljesítményét értékeli a tantervi követelményekhez viszonyít-
va), normára orientált (az egyes tanuló teljesítményét az osztály teljesítményének 
átlagához viszonyítja) értékelést különböztetünk meg.

Az osztályozás egyik nagy csapdáját rejti, hogy nem tisztázták kellően, mikor, 
mi a viszonyítási alapja. Egyrészt a kritériumok, azaz a tantervi követelmények 
a gyakorlatban átszűrődnek a pedagógus személyiségén, gyakorlatán, s ezt még 
színezi, hogy megfogalmazásuk sem pontos, hát még az értelmezésük. És mi 
van a feleletekkel, röpdolgozatokkal, s főként az „otthon hagyta a felszerelését”, 
„zavarta az órát” típusú osztályzatokkal? A másik nagy csapda, hogy a pedagó-
gus az osztályzással úgy tesz, amikor egy feleletet osztályoz, mintha a tantervi 
követelményekhez viszonyítana, pedig tudja, hogy csupán a pillanatnyi tudást, 
ismereteket értékeli.

A szöveges értékelés kiegészíti, illetve összevonja, de elsősorban helyettesíti 
az előzőeket az önmagához mért, egyéni fejlődés értékelésével, azaz a viszonyítás 
alapja a tanuló maga. A kritériumra orientált értékelést a tanulási folyamaton be-
lül, az egyes tantervi témák lezárásakor, de elsősorban a tanév végén, vagy az 
általuk belső fejlődési szakaszoknak nevezett szakaszok végén alkalmazza. A 
szakaszokon belül az egyéni fejlődési, érési ütemnek megfelelően haladhatnak a 
tanulók. Mindez ugyanakkor nem jelenti az értékelés hiányát, hiszen az értékelés 
más funkcióit a tanulási folyamaton belül tudatosan alkalmazza. A tanulók pilla-
natnyi teljesítményét szinte csakis önmagához viszonyítja, s kerüli az egymáshoz 
hasonlítás bármilyen módját. Az ismeretek, készségek elsajátításában van egy 
optimálisan elérendő végcél, amelyet természetesen az ismeret, a készség sajá-
tossága határoz meg. A tanulási folyamaton belül valamennyien efelé haladnak, 
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viszont egyéni utakon, egyéni tempóban. A szöveges értékelés tehát elsősorban a 
formatív funkciót használva ezt az egyéni utat segíti.

Mit is értékelünk? Aktuális vagy tartós tudást? Ismereteket vagy készsége-
ket? Tudást vagy személyiséget? 

Ha tartós tudást értékelünk, akkor nincs jelentősége az osztályzatnak, érdek-
telen, hogy ki hányast kap a feleletére például január 3-án. Általában azt hisszük, 
hogy tudást értékelünk, pedig többnyire ismereteket, aktuális pillanatban aktuális 
ismereteket, melyeket többnyire becsléssel minősítünk, osztályozunk.

Ha aktuális tudást értékelünk, akkor érdekes lehet gyereknek, szülőnek 
egyaránt, hogy hányast kap január 3-án. Persze nem feltétlenül osztályzat for-
májában kellene megjelennie, hogy megtanulta-e a leckét, nem feltétlenül minősí-
teni kellene, hanem reagálni, s megbeszélni a felelővel és a közösséggel a fele-
let erényeit, hibáit, azaz formáló értékelést használni, amiből tudni fogja azt is 
miként tanulja meg a legközelebbi leckét, hogy sikeresebb legyen. Ezt a „Most 
Elégséges!” válasz nem adja meg.

A szöveges értékelés módot ad rá, hogy megtudja munkájának erényeit, hi-
báit, s azt is, hogy mitől jó vagy rossz az, amit éppen csinál vagy csinált, s amit 
kell tennie, hogy esetleges hibáit kijavítsa, teljesítménye jobb legyen.

Beszélünk különböző készségek alakításáról, de az iskola pillanatnyilag do-
minánsan ismeretközlő funkciója, s az ennek megfelelő tanulásszervezés erre al-
kalmatlan. Készségeket fejlesztő iskoláról beszélünk, mert ma ez a korszerű, de 
közben ismereteket értékelünk. Valóban könnyebb az ismereteket értékelni, hiszen 
az alapkészségek kivételével a gyakorlatban szinte teljesen kialakulatlanok a többi 
készség tartalma és módszerei. A frontális tanítás ezt a feladatot nem tudja ellátni. 
Hiszen a nagyon különböző gyerekek nagyon különböző készségeit, különböző 
fejlődési ütemének megfelelően, csak azokhoz rugalmasan alkalmazkodó, hozzái-
gazítható, differenciált tanulásszervezéssel lehet hatékonyan fejleszteni.

Összegezve tehát az értékelés nem csupán akciósorozat, hanem folyamat, 
amely szorosan összefügg a tanulásszervezési stratégiával, a tanulásszervezési 
módokkal, s amely a tanulási folyamat egyik legfontosabb eleme. Éppen ezért 
gyermekközpontú, szorongásmentes és az egyéni különbségeket tisztelő iskolát kell 
teremtenünk, amelyben a gyerekeket motiváljuk, érdekeltté tesszük a tanulás iránt, 
hogy ne csak passzív befogadói, hanem aktív résztvevői legyenek a folyamatnak.

„Ha valakit olyannak látsz, amilyen éppen most, ezzel visszatartod őt fej-
lődésében, de ha olyannak látod, amilyenné lehetne, ezzel előre segíted őt éle-
tútján.” (Goethe) 

Hozzá kell segíteni a felnövő embert ahhoz, hogy azzá legyen, akivé lehet. 
Ehhez valójában semmi mást nem kell tenni, mint biztosítani azokat a kedvező 
körülményeket, melyekben minden egyén ki tudja bontakoztatni magát. A pedagó-
gusnak ki kell lépnie a hírdető, frontális szerepből, olyan kooperatív tanulási tech-
nikákat kell megtanítani a gyerekeknek, melyekkel maguk is boldogulni tudnak. 
Így a gyerekek együttműködnek, beosztják idejüket, kölcsönös bizalom alakul ki 
köztük, fejlődik kommunikációs készségük és értékelést, önértékelést végeznek.

A képzésen több iskola értékelési rendszerével ismerkedthettem meg, akik a 
szöveges értékelést alkalmazták, de számomra egy volt a maradandó és megragadta 
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a figyelmemet, mivel ők nagyon ragaszkodnak a hagyományok ápolásához és a 
szülőkkel való szoros kapcsolattartáshoz. Most pedig a Lauder iskola értékelési 
rendszerét szeretném bemutatni inkább a gyakorlati oldaláról.

Az értékelés legfontosabb eszköze a gyakorlatban a töprengő készítése:
A gyerekeknek, a gyerekekről szóló füzet, amelybe ő, nárai, szülei, esetleg 

osztálytársai is írhatnak. Megkülönböztetett szerepe van az iskolai életben, s ezt 
külseje, szerkezete, tartalma egyaránt szolgálja. A formáról néhány fontos kül-
sőség: – A borítólap kívülről: a gyerekek közötti különbözőség, az egyéniség meg-
jelenik már a borítón is, ugyanis a gyerekek maguk készítik el a címlapra a képet, 
a rajzot, amely már kívülről is tükrözi személyiségüket. – A borítólap belülről: 
a tanév elvégzését igazoló Töprengő borítójának belsejében minden gyermekről 
egy jellegzetes helyzetben megörökített fénykép a meglepetés, melyet csak a tanév 
utolsó napján ragasztanak be. Ugyanitt olvashatjuk a kiadvány szerkesztőjének a 
nevét, amely maga a tanuló. A kiadás sorszáma az adott évfolyamot jelöli, a me-
gjelenés éve mellett pedig látható, hogy mindenik egyetlen példányban készült, 
tehát egyedi. A kiadó az iskola, felelős érte az iskola igazgatója.

A Töprengő tartalma, szerkezete: Az értékelés egyik alapvető célja, hogy a 
gyerekekben erősítsük a motiváltságot, önmaguk fejlődéséért érzett felelősséget. 
Saját maguk fogalmazzák meg céljaikat, első évfolyamon rajzok segítségével és 
szóban, de már második évfolyamon írásban. A későbbi évfolyamokon pedig már 
megadott szempontsorok alapján. Természetesen, hogy nincs két olyan gyerek, 
akinek a céljai teljesen azonosak lennének és ezek jelennek meg az „Amit szeret-
nék” című oldalon.

A Töprengő továbbá olyan részeket tartalmaz, mint:
Ahogy én látom: A félév elteltével a gyerekek érzékelni fogják, hogy mi a 

különbség a vágyak, a tervek és a célok között. Melyek azok a tervek, amelyek 
saját erőfeszítésük bevetésével vállnak valóra, melyekhez van szükség mások 
segítségére. A félév vége felé már bizonyos szempontok segítségével a gyerek 
önértékelését szorgalmazzák. Milyennek látja saját munkáját? Mit sikerült elérnie 
céljai közül, mit nem? Sorra kerülnek az egyes műveltségterületek, tantárgyak. 
Már harmadik osztálytól a gyerekek árnyaltabb szempontsor alapján számot vet-
nek eddigi munkájukkal. Ez a rész tükrözi önértékelési képességük, kritikai ér-
zékük, igényszintjük fejlődését.

Ahogy mások látják – Ahogy tanítóm lát: Ezen az oldalon – egyes szám máso-
dik személyben – arra válaszol a tanító, amit a gyerek önmagával kapcsolatban 
megfogalmazott. A pedagógusok az adott szempontoknak megfelelően árnyaltan 
reagálnak a gyerek önértékelésére, megerősítést adnak, illetve hozzáfűzik saját 
véleményüket. Igyekeznek segíteni abban, hogy mit, hogyan tehet a tanítvány 
azért, hogy célját valóban elérje. Az értékelési rendszerben tehát az a szemlélet 
dominál, hogy a fellelhető pozitívumok kiemelésével, azokból kiindulva meg-
kíséreljék tanítványaiknak megmutatni azt a kisebb vagy nagyobb, közelebbi vagy 
távolabbi lépést és célt, amelyet a jelzett módon elérhet.

Amit szüleim gondolnak: Ez szabadon kitölthető vagy üresen is hagyható 
rész, hiszen a szülőket lehet kérni, de nem lehet kötelezni. Fontos, hogy a gyereket 
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körülvevő felnőttek hasonló értékrendszerrel rendelkezzenek. Ebben az esetben a 
szülők partnerként osztják meg a nevelés során felmerült örömeiket és kudarcaikat.

Az egyéb szabadidős tevékenységek is helyet kapnak a Töprengőben, hiszen 
a tanulóról alkotott kép szerves részét képezik, mint ahogyan azok a mondatok, 
megjegyzések is, amelyeket a gyereket ismerő tanítók, tanárok fogalmaznak meg.

A Lauder iskola igazgatója szerint a Töprengő elkészítése segít abban, hogy 
tanítványaikat nagyon konkrétan, differenciáltan, valóban a személyiség érté-
keire odafigyelve, valós teljesítményeik alapján értékeljék, ugyanakkor arra is 
késztet, hogy megfogalmazzák az előrelépés útját. Egy ilyen Töprengő megírása 
nagy munkát jelent a pedagógusok számára, de kitöltése után vállnak igazán az 
iskola pedagógusaivá, mert a gyerekek számára készült eszközrendszer a peda-
gógusok továbbképzésének is az egyik legfőbb eszköze. Ez az az eszköz, melynek 
használatával az elmélet gyakorlattá válik.

„A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze, nemcsak 
szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen.”

(Hermann Alice)
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1. Zágon Bertalanné, Értékelés osztályozás nélkül, Nemzeti Tankönyvkiadó, 
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2. A kompetenciaalapú pedagógia lehetőségei a tanítási – tanulási folyamatban, 

Mozaik Kiadó, Szeged, 2009
3. Együtt tanulók kézikönyve, Mozaik Kiadó, Szeged, 2012

EVALUAREA PRIN APRECIERI  
VERBALE ȘI SCRISE

Evaluarea face parte integrală din procesul instructiv – educativ și nu este 
o etapă distinctă. Pedagogia tradițională evaluează prin puncte, calificative sau 
note, pe când cea alternativă urmărește îndelung procesul de dezvoltare al elevu-
lui, evoluția personală și evită alcătuirea unor clasamente pe comunități de elevi. 
Prin aprecieri verbale și scrise, în primul rând pozitive, se întărește încrederea 
elevului în forțele proprii și astfel se realizează funcțiile psiho-pedagogice ale 
evaluării. „Evaluarea este motorul învățării. Omul învață cum este apreciat și nu 
cum este învățat”
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JOCURILE DIDACTICE ÎN PREDAREA LIMBII MATERNE

Ozsváth Mária Magdolna, profesor 
învățământ primar, școala Gimnazială „Bordi 

András”, Idrifaia – județul Mureș

FEJLESZTŐ ANYANYELVI JÁTÉKOK  
A TANÍTÁSI ÓRÁKON

Ozsváth Mária Magdolna, Alsó tagozatos tanár, Bordi 
András Általános Iskola, Héderfája – Maros megye

„Aki nem szereti a magyar népet, leghamarább a gyermeken át fogja 
megszeretni, amint a játékok varázslatos kaleidoszkópjából felé sugárzó, 
s a pajkos hetykeségből gyengéd ellágyulásig váltakozó száz arcát figyeli 
és megismeri. Ezért a nevelő nem lehet el a játékok beható ismerete 
nélkül. ..”

Kodály Zoltán: A magyar népzene tára

A játék velünk született tanulási készség, képesség. Azok, akik nem tanul-
nak meg idejében játszani, később a komoly tanulási munkában gyakran szorul-
nak segítségre. Az aktív magatartást, ami nagyon fontos az iskolai munkában, 
játékközben lehet elsajátítani. Az iskolai tanításom során megfigyeltem, hogy a 
rosszul tanuló gyermekből hiányzik a játék befejezéséig tartó céltudatosság, fe-
ladatvállalás, abbahagyja a játékot még a cél elérése előtt.

A játékosságnak tanórán is bő teret kell adni. „A játék olyan módszer, mely-
ben a tanulók tapasztalati tanulás révén fogalmakat, eseményeket, jelenségeket 
sajátítanak el, tevékenységeket gyakorolnak be. „1

Az oktatási feladatokból bokros teendők várnak megvalósításra, amelyek le-
kötik az időt és az erőt, mégis azon kell fáradoznunk, hogy a tanítást minél játé-
kosabbá tegyük. Nem áltathatjuk magunkat azzal, hogy csak a játékkal érjünk el 
pedagógiai sikereket. Nem helyettesíthetjük vele a nevelő – oktató munkát, de a 
játékkal sokkal eredményesebbé tehetjük tevékenységünket. 2

Az ismeretek hatékonyabb és tartósabb elsajátítása céljából különböző játékos 
tevékenységeket szervezhetünk anyanyelv órákon. Sokan idegenkednek a játéknak 

1 Falus Iván: Az oktatás stratégiái és módszerei. Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 
1998, 309. old. 
2 Fodor Sándor József: A játék szerepe a kisiskoláskorú gyermek oktatásában, Közoktatás. 
XVII. évf. 2006/7, 6 – 7. old. 
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mint módszernek az alkalmazásától, talán, mert úgy gondolják, hogy annak komoly 
tartalmához nem méltó a játék. Viszont nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy 
a kisiskoláskor még a játék kora, ebben a korban játszanak a legtöbbet a gyerekek, 
és ez az a kor, amikor a játékos tanulással szívesen és legtöbbet sajátítanak el a 
tananyagból. Amikor játszva tanulunk, tanítunk tartsuk szem előtt, hogy nem 
ragadhatunk meg mindent egyszerre Isten igazságából, hanem mindig csak egy 
cseppet a tengerből, hogy aztán annak a cseppnek az ízét soha ne felejtsük el. 1

A játék olyan módszer, melyben a tanulók tapasztalati tanulás révén fogal-
makat, eseményeket, jelenségeket sajátítanak el, tevékenységet gyakorolnak be. 
A játék erősen motiválja a gyermeket, ha alkalmazásukra a „komoly tanulás” 
színesítése érdekében kerül sor. 2

Vigyáznunk kell arra, hogy ne vigyük túlzásba a játékok alkalmazását, mert 
fenn áll a veszély, hogy a túlzott játékkal elsiklunk a megvalósítandó feladat, a 
tanítás valódi célja mellett. A játékos elemet mint aktivizáló eszközt a tanítási óra 
különböző mozzanataiban alkalmazhatjuk didaktikai játék, vagy más tevékenység 
formájában, máskor meg (pl. ismétlés, rögzítés) az egész órát játékos formában 
lehet felépíteni. 3

Minden esetben gondoskodni kell arról, hogy az oktató játéknak legyen cél-
ja és felépítése, ne legyen pusztán időtöltés. „Egyetlen tanítási módszert sem 
szabad pusztán időtöltésre használni. Az ötletet ki kell próbálni a tanítási cél 
szempontjából.”4

Az alkalmazott játékok ki kell elégítsék a gyermek mozgásszükségletét s eme-
lett működtetniük kell a reproduktív és alkotó képzeletet is. A játékos mozgásos 
elemeknek nagy szerepe van az aktív figyelem felkeltésében és fenntartásában, 
a tanulási motiváció megteremtésében.

Az I.-II. osztályban a túlnyomóan mozgásos játék fokozatosan a csendesebb, 
„szellemibb” játékok felé tolódik, úgy, hogy a III.-IV. osztályban már egyre na-
gyobb tér jut a nyelvi játékoknak, keresztrejtvényeknek, az intellektuális játékok-
nak, amelyek a gyermek értelmi erőit intenzíven fejlesztik. A játékos tevékenység 
alkalmazása előtt figyelembe kell vennünk néhány lényeges tényezőt: hányadik 
osztályos, hány éves tanulókról van szó. Ez a kérdés nemcsak a játékforma ki-
választásában játszik szerepet, hanem a felhasználandó tananyagot illetően is. 
Milyen az osztály tanulmányi színvonala. A játékos feladat nehézségi fokának 
meghatározása ettől függ. A játék teljesen elveszti funkcióját, jellegét, ha a tanulók 
nehezen tudnak a feladattal megbirkózni, vagy túl könnyűnek tartják. Lényeges a 
tárgyi feltételek biztosítása, figyelembe vétele, mivel bizonyos feladatsorok elvé-
gzéséhez meghatározott eszközök szükségesek vagy előnyösek. Fontos tudnunk, 
hogy az osztály fegyelme, a tanulók önfegyelme meddig terjed. Lényeges szempont 

1 Balázs Gabriella: Kreatívítás a katekézisben – Játék, Studia Universitatis, Kolozsvár. 
2001/2., 143. old. 
2 Falus Iván: Az oktatás stratégiái és módszerei. Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 
1998., 309. old. 
3 Balázs Gabriella: i. m. 145. old. 
4 Maszler Irén: Játékpedagógia, Comenius BT kiadó, Pécs, 1996, 11. old. 
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a játékos és kevésbbé játékos vagy kifejezetten munkajellegű tevékenységek közt 
a helyes arányt megtervezni, megtalálni.

A játékok felkelthetik az érdeklődést óra elején, vagy szórakoztató módon zár-
hatnak le egy-egy tanulási szakaszt, de állhatnak egy-egy óra középpontjában, ha 
kognitív tartalmuk van, amely kötődik az éppen tárgyalt tananyaghoz. A tanulás 
komoly munka, amelyet időnként oldani kell, mivel a gyermek tudatos figyelmét 
csak rövid ideig képes irányítani. Ha nem oldjuk fel játékkal, játékos módszerek-
kel, figyelmetlenné, szétszórttá, fáradttá válik. A didaktikai játékok elűzik a fára-
dságot, felfrissítik a hangulatot, hasznosak a gondolkodás fejlesztésében, mert a 
jó didaktikai játék gondolkodtat, logikus gondolkodásra nevel. 1

Különösen kedveltek a kisiskolások körében azok a játékok, amelyek a beszéd-
készséget is fejlesztik és mellette mozgási lehetőséget is nyújtanak. A játék fon-
tosságát húzza alá kapcsolatteremtő szerepe is. A játékban felszabadultabban, 
könnyebben teremtenek kapcsolatot társaikkal, a nevelővel. A nevelő számára 
is jó ez a helyzet, mert jobban megismeri tanítványait, ugyanis a játék közben 
jobban feltárulkozik a gyermekek személyisége. „A legegyszerűbb játékban is 
kapcsolatteremtő, kapcsolattartó kommunikációra kerül sor. Feszültségtűrést ta-
nul, társadalmi szerepeket gyakorol a gyermek, akaratlanul is íratlan szabályok-
nak veti alá magát.”2

Az oktatási folyamatban a játékosságra a legjobb lehetőség az elmélyítés, me-
gszilárdítás, rendszerezés stádiumában van. Az óra felépítését tekintve a tananyag 
exponálásánál mindenütt előfordulhat didaktikai játék. 3

A didaktikus vagy oktatójátékoknak egyik legfőbb célja és eredménye, hogy 
a tanítás – tanulás folyamatában elsajátított ismeretanyagot játékos módon fe-
lidézzük, gyakoroljuk és rögzítjük, mélyítjük el, erősítjük meg. A játék izgalmat, 
feszültséget teremt a tanulóban. Összeszedi energiáit, fokozza teljesítményét, és 
így eredményesebbé tehetjük a bevésést és a megszilárdítást. A játék és a játé-
kosság emeli tehát a teljesítményt a tanulásban. 4

A didaktikus játék élénkséget visz a monoton gyakorlásba. A megszerzett is-
meretek önálló alkalmazására, a gyors és logikus felidézésre serkent. Megtaníthatja 
a tanulót a rendszeres, kombinatív gondolkodásra, s mindezt oldott hangulatban, 
játékos formában, pihentetésül teszi. A tanulókat olyan élménnyel ajándékozhatja 
meg, amellyel meg lehet szerettetni a tantárgyat és a tanítóját egyaránt. 5

Az iskola és a „játszó pedagógus” sokat tehet annak érdekében, hogy a játék 
elfoglalja méltó helyét a nevelés gyakorlatában. Céljuk, tartalmuk szerint az 
oktatójátékok változatosak, sokfélék lehetnek. Néhány példa:

A. Akusztikus (hangzással kapcsolatos) játékok
1. Magánhangzók rövidsége, hosszúsága
1 Bocz Irma: Oktató játékok és játékos gyakorlatok, Editura Didactică Și Pedagogică 
București 1972, 9 – 11 old. 
2 Dr. Hegedüs Ferencné: A tanító, Bp. 1984, XXI. évfolyam, 1. szám
3 Oros Erika: Módszerek a beszédkészség és kreatívítás fejlesztésére. Magiszter II. 
évfolyam, 2004/2, 39. old. 
4 Esztergályos Jenő: Oktatójátékok kisiskolásoknak, Zalaegerszeg 2001, 23. old. 
5 u. o. 23. old. 
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Természetesen itt is lehetőség van a totójátékra, amelynek „szabályai” sze-
rint 1-es akkor illet meg egy szót, ha csak rövid magánhangzó van benne, pl. bi-
ztat, toronydaru; 2-es akkor, ha csak hosszú (ízlés, félárú); X pedig, ha ez is, az is 
(bőrönd, tízes). Érdekesebb és hasznosabb az a játék, amelyben rövid és hosszú 
magánhangzóval egyaránt ejthető szó egyaránt szerepel, s a kettőnek a jogosságát 
a tanulóknak olyan példamondattal kell igazolniuk, amelyikben mindkettő benne 
van. Pl. : Előbb virágot tűzet gomblyukába, s csak ezután rak tüzet.
2. Mássalhangzók rövidsége, hosszúsága

Néhány szemléltető példa, hasonló a magánhangzók rövidségét, hosszúságát 
szemléltetőkhöz: A rőzsét cipelő lányon új cipellőt visel. Ez az a sok kötet, melyet 
bőrbe köttet. Ruhát vasal forró vassal.
3. Nyelvtörők

Többszöri gyors elmondatásuk a diákok által kedvelt, ugyanakkor pedig a jó 
artikulációt elősegítő játékos feladat.

Fekete bikapata kopog a fekete patikaköveken.
Egy kupac kopasz kukac meg egy kupac kopasz kukac az összesen két kupac 

kopasz kukac.
Nem minden szarka farka tarkabarka, csak a tarka farkú szarka farka 

tarkabarka.
B. Szavaink jelentése

1. Szinonimák � egy hangra! 
Horgony, A-val (vasmacska); palástol, Á-val (álcáz); ínség, O-val (nyomor); 

szelíd, É-vel (békés); hull, O-val (potyog); csalafinta, U-val (huncut); vaskos, 
dundi Ö-vel (köpcös) stb.
2. Ellentétek (egy betű, hang megváltoztatásával) 

öröm — üröm; hajdan — majdan; nyereség — vereség; tárt — zárt; gyász — 
nász; fűtés — hűtés; stb. Ugyanez egy betű (hang) elvételével vagy hozzátoldásá-
val: fosztogat — osztogat; enyészet — tenyészet; avul — javul; igazság — gazság; 
elvonul — felvonul; stb.
3. Ellentétek — egy szóban! 

Olyan szavak bemutatása — majd gyűjtetése —, amelyekben intarziaszerűen 
ellentétek lapulnak: hímzőnő (hím, nő); kapadohány (kap, ad); római (ó, mai); 
vadveszély (ad, vesz); feljelent (fel, le); bazárnyitás (zár, nyit); földéhség (föld, 
ég); fényesszárnyú (fény, árny); vállizület (áll, ül); stb.
4. Homonimák — egy mondatban! 

Az a …, ami a fazékban … ( fő). Az asszony a … mellett keservesen … (sír). 
Marika a … alatt gyöngyöt … (fűz). Óvatos …, mert ott egy …(légy)! A macska 
a … mellett egeret … (fal). A kutya olyan …, hogy elijedt a … (vad).

C. Szóalkotás, szóalakítás
1. Szótöbbszörözés magánhangzócserével

Néhány példa megadása után a diákoktól várjuk az alkotó ötleteket. Példák: 
tálal: talál, telel, tolul, tilol, túlél; szökés: szokás, szűkös, szikes, szakos, székes; 
béke: baka, bakó, boka, béka, bika, bukó, baki, be-ki, böki, stb.
2. Tréfás ragozás
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A tanulóknak az általunk megadott „ál” többes számú alakokból rá kell talál-
niuk a szabályos egyes számúakra. élnek elemek — élelem; villák mosnak — vi-
llamos; rágnak a lomok — rágalom.
3. Szóalkotás kettőzéssel

Megadjuk az általunk már előre látott, tudott szó jelentését, s a tanulóknak rá 
kell találniuk. Ehhez tudniuk kell, hogy a keresett szó két teljesen egyforma részből 
áll. Néhány példa: ’élelemmel lát el’ — etet, ’földkitermelés’ — ásás; ’Tetszetős 
felfűzhető golyócskán’ — gyöngyön; ’esetleg változást idéz elő’ — hathat; stb.

D. Játékos mondatszerkesztés, versjátékok
1. Mondatalkotás megadott kezdőbetűkkel

Szinte korlátlan lehetőségeket nyújtó, alkotó jellegű feladat. De célszerű olyan 
betűcsoportot megadni, amelyikből valamilyen természetes mondat, pl. közmondás 
is létrehozható. Pl. : JBNKC (Jó bornak nem kell cégér); EEPET (Elég egy pap 
egy templomban).
2. Kínrímfaragás

A rímelés kedvelt és hasznos időtöltés. Legjobb módja az, hogy egy kétsoros 
versikét elmondunk a kínrímig. A versek, a rímes versek megkedveltetésén jó 
nyelvi fantáziafejlesztő. Pl: Most vetted e két lemezt? — Én erősen…(kétlem ezt). Ne 
üljön le Ön Tiborral, — mert Ödön … (leönti borral). Megszelídül csakhamar. — 
Ne félj tőle, … (csak ha mar)! Költőnk verse nyáron — elkelt … (versenyáron). stb.

E. Játékok szólásokkal, közmondásokkal
1. Tematikus közmondás-és szólásgyűjtés

(Számok) Minden csoda … napig tart (3); … dudás nem fér meg egy csár-
dában (2);  a magyar igazság (3);   szónak is egy a vége (100); stb. (Helynevek) 
Több is veszett  . (Mohácsnál); Egyszer volt   Kutyavásár (Budán); Minden út  . 
vezet (Rómába); Él, mint Marci …. (Hevesen); Bekukkant, mint Bolond Istók  . 
(Debrecenbe); stb.

F. Találékonyság-és fantáziafejlesztő nyelvi játékok
1. Anagrammajátékok

Számos fajtájuk van: egy névből kirakni a név viselőjének foglalkozását (Tasi 
Kornél — klarinétos; Főző Endre — főrendező; Márton Arisztid — adminisztrá-
tor; Koszta Kató — szakoktató stb. ); valamely megadott szóból egy keresztnevet 
(szálló — László; kelta — Tekla; bogár — Gábor; tied — Edit; elérem — Elemér; 
magad — Magda; stb. ).
2. Intarziajátékok

Ezekről is bőven olvashatunk a nyelvi játékokat tartalmazó gyűjteményekben. 
Történetke, amelyben tíz keresztnév lapul meg intarziaszerűen: Végre már tavas-
zodik. Nem kell a kabát. A nap sugarai még ferdén esnek, de a felhőhasadékokon 
rád kacsint a napsugár. Hamar elő a hátizsákot! Alig várjuk már az új évad első 
kirándulását. Labdát kergető fiúk rohannak az erdei tisztásokon. Lányok nevet-
gélnek a tóparton. Árad a nóta és árad a dal. Senki sem indul haza egy szép ta-
vaszi csokor nélkül Ezek, sorrendben: Márta, Ella, Dénes, Konrád, Izsák, Éva, 
Anna, Kató, Sára, Kornél.
3. Palindromjátékok
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A játék lényege olyan szavak, nevek, mondatok kigondolása vagy — megadott 
definíció alapján — megtalálása, amelyek visszafelé vagy ugyanúgy olvashatók, 
vagy egészen más szót, mondatot adnak. A következő mondatokat egy-egy olyan 
szóval kell befejezni, amely oda-vissza ugyanaz! A vegetáriánusnak zöldség meg 
gomba az. .... (eledele). Ékszerben jobban szeretem a karkötőt a. .... (láncnál). 
Sürgősen a nagymamámhoz kell. ..... (mennem). Minden készen van, már az ár-
cédulákat is. ..... (kitehetik). Szokásom a vonatból zsebkendővel. .... (integetni). 
Legkedvesebb nyári sporteszközöm a. ... (kajak). stb.
4. Kengurujáték

A felsorolt 7-10 betűs szavakban egy 3-4 betűs értelmes szó rejtőzik, a fia-
hordó kenguruhoz hasonlóan. Ezt a rövid szócskát kiemeltük, s a maradék betűk 
alapján a játékos találja ki a teljes szót. Meg van adva a „lékelt” szó összes betűi-
nek száma, s a kiemelt szócska jelentése. Pl: du…kodik 10  (a fejünkön van)-haj; 
el. ..ogat 9 (házimunkát végez)-mos, stb.

A fenn felsorolt, általam alkalmazott nyelvi játékokat Szűts László1, 
Esztergályos Jenő2 és Szabó Kálmán3 gyűjteményes köteteiből válogattam.

KÖNYVÉSZET:
1. Falus Iván: Az oktatás stratégiái és módszerei. Didaktika. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Bp. 1998, 309. old.
2. Fodor Sándor József: A játék szerepe a kisiskoláskorú gyermek oktatásában, 

Közoktatás. XVII. évf. 2006/7, 6 – 7. old.
3. Balázs Gabriella: Kreatívítás a katekézisben � Játék, Studia Universitatis, 

Kolozsvár. 2001/2., 143. old.
4. Maszler Irén: Játékpedagógia, Comenius BT kiadó, Pécs, 1996, 11. old.
5. Bocz Irma: Oktató játékok és játékos gyakorlatok, Editura Didactică Și 

Pedagogică București 1972, 9 – 11 old.
6. Dr. Hegedüs Ferencné: A tanító, Bp. 1984, XXI. évfolyam, 1. szám
7. Oros Erika: Módszerek a beszédkészség és kreatívítás fejlesztésére. Magiszter 

II. évfolyam, 2004/2, 39. old.
8. Esztergályos Jenő: Oktatójátékok kisiskolásoknak, Zalaegerszeg 2001, 23. 

old.
9. Szűts László: Szójátéktár, Cicero Könyvstúdió, Budapest, 1999., 88. old.
10. Szabó Kálmán: Játékos nyelvtan, játékos helyesírás, Kriterion Könyvkiadó, 

Bukarest, 1978., 102. old.

REZUMAT

1 Szűts László: Szójátéktár, Cicero Könyvstúdió, Budapest, 1999. 
2 Esztergályos Jenő: Oktatójátékok kisikolásoknak, Zalaegerszeg RT, Zalaegerszeg, 2001.
3 Szabó Kálmán: Játékos nyelvtan, játékos helyesírás, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 
1978.
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Lucrarea definește importanța jocurilor didactice în procesul de predare-în-
vățare, precum și prezentarea câtorva jocuri didactice tematice, pe care le-am 
folosit cu succes la orele de limba maternă.

Reușita jocului didactic în procesul de predare-învățare este condiționată de 
proiectarea și de organizarea lui metodică, depinde de modul în care noi, învă-
țătorii, știm să asigurăm concordanța deplină între elementele care-l definesc.

Prin intermediul jocurilor didactice se pot asimila informații noi, se pot verifi-
ca și consolida priceperi și deprinderi, cunoștințele elevilor, se poate dezvolta capa-
citatea de gândire a elevilor. Jocul didactic poate fi folosit ca o tehnică atractivă de 
explorare, de exersare și de consolidare a cunoștințelor la orele de limba maternă.

Folosirea jocului didactic în procesul instructiv-educativ face ca elevul să 
învețe cu plăcere, să manifeste interes față de activitatea la care participă, oferă 
mai multă siguranță în găsirea răspunsurilor.
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INTERDISZCIPLINARITÁS, INTERKULTURALITÁS 
A ZENÉBEN ÉS MOZGÁSBAN

Profesor în învățământul primar, Papp Enikő, Școala 
Gimnazială „Europa” Tg. Mureș, jud. Mureș, profesor 

în învățământul primar, Molnár Margareta, Școala 
Gimnazială „Traian” Târnăveni, jud. Mureș

„Az emberi test magában hordja a zene két legdominánsabb anyagát: a han-
got és az időt. Ideje, mozgása, történése van életünknek és ideje, mozgása, tör-
ténése van minden zenei gondolatnak. Beszélünk továbbá a szív működésének 
ritmusáról, tempójáról, a szervek harmonikus működéséről, rendezettségéről vagy 
diszharmóniájáról. Dinamikája, tempója, hangszíne, dallama (hanglejtése) van 
beszédünknek.” (Oroszné Tornyai Lilla, 1999, 5. old. )

Az utóbbi évtizedek zenetanulást-tanítást vizsgáló tanulmányai alapján me-
gfogalmazódott azon következtetés, miszerint a zenei nevelés nélkülözhetetlen 
a személyiség kiegyensúlyozott fejlődéséhez, hatékonyan képes hozzájárulni 
az egyén általános tanulási teljesítményének eredményességéhez, és kedvezően 
befolyásolja a szocializációt.

A zenei nevelés sokkal többet jelent, mint zenét hallgatni és énekelni, mondó-
kázni, hiszen a zene második nyelvünk, amivel érzelemgazdagabban tudjuk ki-
fejezni magunkat. Lélekemelő és kiegyensúlyozottságot nyújtó tevékenység, az 
önkifejezés egyik formája. „A zene önmagunk feltérképezéséhez és az emberek 
közötti kapcsolatok jobbításához segíthet. És amíg a zene tovább él, fennmarad, 
ha titkát nem is tudjuk megfejteni, bízhatunk erejében.” (2., Bernstein, 1974)

„A népi hagyományok, az egyházi szertartások, valamint számos egyéb kul-
túrtörténeti, zenei és nem zenei emlék (rajzok, festmények, eposzok, mondák. 
..) őrzi az ember zenei megnyilvánulásait, a zenélés igényét.” (Oroszné Tornyai 
Lilla, 1999, 5. old. )

Az éneklés zenei alaptevékenység, melynek segítségével formálni lehet a 
gyermekek még kialakulatlan, illetve alakítható érzelemvilágát, segíteni lehet 
egész személyiségük alakulását. A magyar népi gyermek-és játékdalok éneklésével 
olyan közösséget lehet létrehozni, melyben jól érzi magát a gyermek, jókedvvel, 
oldottan képes azonosulni a dalok hangulatával. A népi játékok tanulása, játszása 
során felszabadult, de ugyanakkor fegyelmezett magatartásformát sajátítanak el 
a gyerekek, mely egyrészt segít az örömteli éneklésmód kialakításában, másrészt 
közösségformáló erővel bír. Az éneklés segítségével sikerélményhez juttathatjuk 
a gyerekeket, nyitottá tehetjük az újabb zenei élmények befogadására, és ked-
vet ébreszthetünk bennük újabb és újabb dalok megtanulására, zenei feladatok 
megoldására.
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A zene tehát, személyiségformáló hatású. Hatékony eszköze az emberré ne-
velésnek, harmonizálja a testet-lelket, oldja a feszültséget, fogékonnyá tesz a szép 
befogadására, formálja az ízlést és a magatartást.

A zene egyaránt nagy hatással van az agyra és a testre, olyan, mint egy egysé-
gesítő eszköz, mely segítéségével más képességek kifejlődnek, örömet szereznek és 
megértődnek. Fejleszti a gondolkodási műveleteket (zenei játékokkal) a rugalmas 
gondolkodásra, és eredetiségre való törekvés alapozható meg; a figyelem terje-
delme fokozatosan kitolódik a zenei játékokon, feladatokon keresztül; fejlődik a 
kreativitás és a képzelet, memória.

Mindezek mellet az ének-zene, mint tantárgy érezhetően és mérhetően jó 
hatással van a többi tantárgy tanulmányi eredményére. A kifejezőkészség, az 
összefüggések felismerésének képessége, a variációs képesség, a kreativitás, a 
memória fejlettségének, a koncentráció képességének, a fegyelmezettség, a gon-
dolkodási tevékenység, az alkalmazkodóképesség magasabb szintje a többi kö-
zismereti tárgy terén is megmutatkozik. A 2013-ban megjelent új zene és mozgás 
tanterv az előkészítő, illetve első és második osztályok számára is újszerű sajátossá-
gai közé sorolja többek között azt, hogy „lehetőséget nyújt a tantárgyak közötti 
szerves kapcsolódás kialakulására”. Valóban fontos ez a szerves kapcsolódás, a 
tanulók érdekét szolgálja, hiszen „Mind a művészetben, mind a tudományban 
egyaránt szükséges az intuíció, a képzelet, a gondolatok áramlása és rendezése, 
az összefüggések megkeresése vagy megteremtése. A zenei nevelés hozzájárul a 
magasabb rendű pszichikus funkciók fejlesztéséhez, melyek hatása messze túllépi 
a zene speciális tartalmának, anyagának határait.” (Programa școlară pentru mu-
zică și mișcare pentru școlile și secțiile cu predare în limba maternă maghiară, 
2013, 2., 3. old).

A kutatások felhívják a figyelmet a zenetanulás és a verbális anyanyelvi 
kompetenciák, valamint az olvasás közötti összefüggésre. Számos eredmény szól 
amellett, hogy a zenei képességek fejlesztése hozzájárulhat az olvasás elsajátításá-
nak sikerességéhez.

Azok, akik sokat foglalkoztak kisgyermekek tanításával talán egyet érte-
nek mégis a következő szavakkal: „Az irodalom és művészet nagy nevelő hatása 
nem szorul bizonyításra. A maga sajátos eszközeivel elsősorban az érzelemre hat 
– az érzelemre hatás pedig kisgyermekkorban sokkalta eredményesebb, mint az 
értelmi indoklás, bizonyítás.” (Szilágyi Anna, Kerekes Ella, Előszó: Lászlóffy 
Ilona, 1968, 6. old. )

A dalok és mondókák szinte észrevétlenül segítik az anyanyelv elsajátítását 
és gazdagítását: a ruházat, testrészek, cselekvés megnevezésével a szavak me-
gtanulásra kerülnek, illetve a szókincs bővül; a térbeli viszonyok és irányok me-
gtanulhatók: lent, fent, elől, hátul. Szemtől szembeni játszás, beszélgetés révén a 
magyar beszéd hanglejtésére, hangszínére, mondatalkotásra vonatkozó szabályait 
sajátíthatják el a gyerekek; a gyakorlás révén ügyesednek a beszédszervek. „A 
hangsúly, a beszéddallam, a szünet, a hangerő és a ritmus a szép, érthető beszéd 
alaptényezői, ugyanakkor elválaszthatatlan kapcsolatban vannak az értelemmel, 
a logikus gondolkodással. Ily módon a szöveg helyes értelmezését, a lényeg kie-
melését segítik elő. (...)Ritmusgyakorlatokat végeztethetünk az énekórán tanultak 
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alapján, verseket, mondókákat olvastatunk vagy mondatunk ritmizálva, különböző 
sebességfokozatokkal (lassú, élénk, pergő ritmusban) hangerőváltásokkal (Pl. las-
san-halkan, lassan-hangosan, gyorsan-suttogva, gyorsan-közepes erővel).” (Györfi 
Ibolya, Király László, 1997, 68-69. old. )

A mondókák gazdag nyelvi világa segíti a beszédtanulást – meggyorsíthatja 
azt, egyáltalán elindíthatja a beszédet; segít a helyes szótagolás elsajátításában, 
s talán egyik legfontosabb szerepe: a beszéd ritmusával kapcsolatos beszédhibá-
kat-hadarást, dadogást, javíthatja. A ritmus életünk minden megnyilvánulását 
jellemzi. Megfigyelhető, hogy éneklés közben a dadogó gyermek nem akad meg. 
Az éneklés folyamatossága csupán a súlyos dadogási esetekben törik meg. A ta-
nulók zenei hallása, ritmusérzéke (esetleges ritmuszavarok) és a helyesírás között 
is szoros összefüggés észlelhető.

„Az ének és beszéd egyazon szervnek ugyanazon funkciója. ..... Az ének 
nem más, mint felnagyított beszéd. Nagyobb hangerő, nagyobb hangterjedelem, 
nagyobb színskála jellemzi. Mindennek technikai keresztülviteléhez több levegő, 
s nagyobb, erőteljesebb artikuláció szükséges. Ez utóbbi nem annyira az ajakfor-
máláson, mint az áll-ejtésen, szájnyíláson érezhető.” (Kerényi Miklós György, 
1998, 183.old. )

Mindaz, ami anyanyelvi órákra vonatkozik, a román nyelv tanításában is al-
kalmazható. A mondókák, gyerekdalok (ha úgy válogatjuk meg, hogy szövegük, 
dallamuk a tanulók értelmi, zenei fejlettségének, meg a lecke témakörének me-
gfeleljenek) vonzóbbá, könnyebbé teszik a nyelv tanulását. A dalokkal, mondó-
kákkal hozzájárulunk szókincsük gyarapításához, a helyes kiejtés kialakításához, 
a helyes hangsúlyozáshoz.

Matematikában és természettudomány tantárgyakban is kimutatott tény a 
zene pozitív hatása. Sok olyan dalt és mondókát tanulunk, amelyek segítségével 
a testrészeket megtanulhatják a gyerekek (has, láb, kar stb. ), olyanokat is, ahol 
egy-egy testrész részeit is (arc, ujjak, …). A jobb és bal elkülönült érzete, vagyis a 
kezesség elsajátítása szintén a mondókák, dalok és a hozzájuk kapcsolódó mozgás 
segítségével lehetséges. Úgyszintén a nagyság megtapasztalása (pl. : összehason-
lítás, relációk), alaklátás, formák és méretek összehasonlítása, térpercepció fej-
lesztésére is szolgál: téri irányok megismerése saját testrészek segítségével. A 
matematikában megfigyelhető a számolásnál a hanglejtés görbéje: minden szám 
kiejtésénél az ereszkedő a helyes.

Személyiségfejlesztés, erkölcsi/polgári nevelés órákon nemzeti azonosság-
tudat, hazafias nevelés (hagyományok, ünnepek, szokások ismerete, különböző 
kultúrákkal való ismerkedés és azok tisztelete) valósítható meg a zene segítségé-
vel. Állampolgári tudatosságra és demokráciára nevelhetünk (el tudják magukat 
helyezni a közösségben, megértik a szabályok fontosságát, felismerik azokat a 
helyzeteket, amikor önkéntes aktivitásukkal lehetnek segítségére egyéneknek, 
szűkebb, tágabb közösségüknek); 

Kisiskolás korban a gyermeket leginkább a mozgás és a zene segítségével 
tudjuk fejleszteni.

Testnevelés órákon az énekléssel, mondókázással kísért járás, futás, ugrás, 
ugrálás fejleszti a nagymozgásokat, a finommozgás pedig az összes olyan 
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mondókánál fejlődik, ahol finom, apró kézmozgásokat, mozdulatokat végzünk 
(pl. csippentés, csipegetés, akár hangszerhasználat). Ugyanakkor a mozgással egy-
bekötött éneklés, énekléssel összekötött mozgás fejleszti a mozgáskoordinációt, 
mely az ügyességi játékok esetén gyümölcsöztethető. . A 2013-ban megjelent új 
zene és mozgás tantervben is megfogalmazódott ez a gondolat: „Ebben az élet-
korban az éneklés mindig szoros összefüggésben van a mozgással, a kettő együtt, 
egymás hatására fejlődik. Azt az örömet, amit a ritmus, a dallam és a mozgásos 
játék együttes hatása nyújt, nem lehet mással helyettesíteni.” (Programa școla-
ră pentru muzică și mișcare pentru școlile și secțiile cu predare în limba mater-
nă maghiară, 2013, 2. old) Említsük meg itt a gyermektáncot is, amely kisebb 
osztályokban már rászoktatja a tanulókat a ritmikus mozgásra, a szép járásra, az 
egyszerű, könnyed, harmonikus mozdulatokra 

A zene jelen van a plasztikai nevelés meg a kézimunka tevékenységek körében 
is. „Adjunk lehetőséget és ösztönzést gyermekünknek, arra, hogy az énekelt és 
hallott mondókákat, dalokat, zenei darabokat az ábrázoló tevékenységével újraal-
kossa! (...) Mondogassunk rajzoltató mondókákat! Mondogatás közben rajzoljuk 
is meg” (Komáromi Lajosné, 2012, 99. old. ). Készíthetünk hangszereket ezeken 
az órákon. Kapcsolatot teremthetünk például a zene, rajz, kézimunka, irodalom 
között egy-egy témakörben. Vigyáznunk kell viszont, ne essünk túlzásokba. Az 
is „veszélyes” lehet, ha egyszerűen például rajzolás vagy kézimunkázás közben 
zenét hallgattatunk, mivel egy rossz szokássá válhat az, hogy a zene csak ott van, 
de nem kell rá figyelni, egy amolyan „töltelék”. 

„A „komplex esztétikai nevelés”-nek nevezett eljárást rajz, olvasás, fogalma-
zás, gyakorlati foglalkozás órákon alkalmazzák. (.....) A fentiekben említett „kom-
plex” megoldásnak akkor lehet helye a zenei nevelés szempontjából, ha a tanulók 
– ismereteik alapján – maguk választják az adott vershez illő, szerintük „annak 
megfelelő” zenei anyagot, és választásukat indokoltatjuk is. Ilyenkor ugyanis arra 
késztetjük őket, hogy válogassanak a már ismert művek közül, elemezzék, elkép-
zeljék az adott verssel, vagy képpel együtt, indokolják, miért tartják megfelelőnek, 
tehát a zenei anyaggal kapcsolatban gondolati tevékenységet fejtenek ki, ami a 
későbbiekben a befogadói élményhez nélkülözhetetlen.” (Csillagné dr. Gál Judit, 
Kerecsényi László, 1989, 4. old. ) 

Tehát a gyerek korának megfelelő mennyiségű és minőségű zene és zenével 
összekötött iskolai és iskolán kívüli tevékenység inspiráló, fejlesztő hatású, min-
dez sok mozgással kombinálva úgy szórakoztatja, hogy közben kielégíti játék-és 
mozgásigényét, míg a nem neki való ricsajjal pont az ellenkezője érhető el. A sok 
pozitív hatástól a gyermek erősnek, magabiztosnak érzi majd magát. A zene és a 
mozgás együttesen ösztönzi a kreativitást és kinyitja a gyermek „kapuját” a szo-
ciális kapcsolatainak ápolása irányában.

A zene kapcsolatot teremt az emberek között és a beszéd mellett a legfontosa-
bb kifejezőeszközünk. Az ember a hangokon, ritmuson keresztül és általa ismeri 
meg, érzékeli a világot, teremt kapcsolatot az őt körülvevő világgal. A zenével 
történő foglalkozások hozzájárulnak a szociális kompetencia fejlődéséhez is, de 
segítséget nyújthatnak a szociális hátrány leküzdéséhez.
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„A zene a közösségi érzés, az összetartozás, a szeretet érzésének fejlesztésé-
ben is rendkívül fontos szerepet tölt be.” (Komáromi Lajosné, 2012, 10. old. )

A mindennapok során gyakran hajlamosak vagyunk arra, hogy csak a saját 
kultúránk normáit, értékeit, szokásait fogadjuk el igazán, ezt tartjuk jónak, kö-
vetendőnek. A gyerekek körében ez annál inkább is észlelhető, mivel az eltérő 
szokások tolerálása nem zökkenőmentes, ehhez megértésre van szükség. Pedig 
az iskola egy kisebb társadalom, ahol a multikulturalitás igenis jelen van. Mert a 
multikulturalitás szűkebb értelemben a körülöttünk élő etnikai kisebbségek kér-
dését jelenti, tágabb értelemben akár a nemi, vallási másságot, azaz a fogyatékkal 
élők elfogadását, legtágabb értelemben pedig a más népek és kultúrák kérdését. 
Ilyen megközelítésben a multikulturális nevelés „ egyik legfontosabb célja hozzá-
segíteni valamennyi diákot ahhoz a tudáshoz, olyan attitűdökhöz, viszonyulások-
hoz és képességekhez, amelyek egy plurális, demokratikus társadalom hatékony 
működéséhez szükségesek, és amelyek a különböző csoportokból származó em-
berek közötti interakciókat, a kommunikáció sikeres működését segítik annak 
érdekében, hogy a társadalom és a morál a mindenki számára előnyös, közös jót 
szolgálja.” (9., Banks és Banks 2001)

A zene és ének fontos szerepét támasztja alá az a tény is, hogy valamennyi 
kultúrának rengeteg zenés játéka van, nem is beszélve a népdalokról, melyek 
olyan hűen tükrözik egy-egy nép érzelem-és hitvilágát, valamint hagyományait, 
örökségét. A népek dalait bevinni az ének-zene órákba annyit jelent, mint érdekes 
világjáró kalandra invitálni őket-hiszen terítékre kerülhet a nép zenéje mellett a 
tánca, földrajza, történelme, irodalma vagy éppen képzőművészete.

Értékelendő, hogy az új, már említett tanterv már az előkészítő osztálytól 
kezdődően javasolja a rokon, a más népek gyerekdalainak tanítását is. Ezek ál-
tal megismerik, elfogadják, értékelik a más népek dalait, szokásait, kultúráját. A 
2008-ban megjelent, IV. osztály számára írt „Népdalkedvelők zenekönyve” című 
munkánkban például a melléklet más népek dalait tartalmazza, mivel-mint akkor 
is írtuk az előszóban-„A mellékelt dalok segítségével gyermekeink betekinthetnek 
más népek kultúrájába, népdalkincsébe, ezzel is gazdagítva zenei műveltségüket.” 
(Papp Enikő, Molnár Margit, 2008, 3. old)

Az egyénre gyakorolt pozitív hatásai mellett a zene a közösségi érzés me-
gélésével is megajándékozza az embert. Így a zene által egy olyan őszinte kap-
csolódás tud létrejönni gyerek és gyerek, ember és ember közt, amire a szíve 
mélyén mindenki vágyik.
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REZUMAT

INTERDISCIPLINARITATE ȘI 
INTERCULTURALITATE PRIN MUZICĂ ȘI 

MIȘCARE

Conform notei de prezentare a programei școlare în vigoare pentru clasa pre-
gătitoare, clasele I și a II-a, disciplina Muzică și mișcare are un caracter de noutate 
în raport cu celelalte discipline studiate, tocmai prin modul de abordare integrat. 
S-a optat pentru această variantă, pentru că „învățarea holistică la această vârstă…
este mai apropiată de universul cunoașterii”, „Abordarea integrată…mărește fle-
xibilitatea interacțiunilor” și „asocierea muzicii cu mișcarea are multiple valențe 
pedagogice”, ceea ce înseamnă că se reflectă pozitiv asupra celorlalte materii: 
limbă și literatură, matematică, educație civică sau arte. Are un rol important în 
socializarea școlarului mic, precum și în educarea lui în spiritul multiculturalității. 
La aceste aspecte se referă prezenta lucrare, arătând concret modalități de realizare 
a interdisciplinarității și interculturalității prin muzică și mișcare.
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KOOPERATÍV TANULÁS AZ ELEMI OSZTÁLYOKBAN

Profesor în învățământ primar Szász Judith,  
Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, 

Tîrgu-Mureș, Mureș

A kooperatív tanulás értelmezése és jellemzői:
A „kooperatív tanulás a résztvevők együttműködésén alapuló kiscsoportos 

tevékenység, mely különböző célok elérésére szerveződhet, segítheti az egyes ta-
nulók tanulmányi fejlődését, illetve hozzájárulhat az együttműködéshez szükséges 
képességek és készségek kialakulásához, a reális önértékelés és problémamegoldó 
gondolkodás fejlesztéséhez…lehetőséget nyújt a szociális magatartás gyakorlására, 
a saját gondolatok és érzések pontos és differenciált kifejezésére, a logikus érvelés 
és következtetés, a társak érzelmeit figyelembe vevő vitakészség elsajátítására. A 
közös célok, felelősség és az eredményekben való közös osztozás elősegíti mások 
iránti tisztelet és segítőkészség, a reális énkép alakulását”1– olvashatjuk a pedagó-
giai lexikonban Kotschy Beáta definícióját.

A kooperatív tanulás, tehát az iskolában, tanórán alkalmazott csoportmunka, 
amelyet a tanító szervez, tervez meg, jól meghatározott céllal és feladatrendszerrel.  
A csoportnak, mint kis közösségnek, nagy szerepe – a tanulás mellett – van a ta-
nulók személyiségének fejlesztésében is.

„A csoport – az állandó figyelem, a rendszeres visszajelzés, a megértő számon-
kérés eszközével – tagjai számára a legfontosabb viszonyítási pont. Az iskolában 
a csoporthelyzet biztosítja azt, hogy az önmagát felfedező, önismereti kalandra in-
duló tanuló visszajelzést kapjon viselkedéséről, úgy láthassa magát, mint tükörben, 
s ennek segítségével tágabb rálátást nyerjen a cselekvéseit irányító indítékrends-
zerre, önérvényesítési stratégiáira, új viselkedésmintákat próbáljon ki, s a próbac-
selekvések és a kölcsönös interperszonális tanulás során korrigálhassa nem kívánt 
magatartását.”2

Benda József ezt az újszerű tanulási és tanítási technológiát humanisztikus 
kooperatív tanulásnak nevezte el. Műveiben párhuzamot von a hagyományos és 
a HKT módszerei között.

„Olyan iskolai nevelésre van szükség, amely képes a tanulási környezetet 
a személyek közötti bizalom és együttműködés, a szeretetkapcsolatok alapjára 
építeni.”3

A kooperatív tanulás jellemzői:

1 KOTSCHY Beáta: Pedagógiai Lexikon, Budapest, Keraban, 1997
2 BRASSAI László: Személyiségfejlesztés az iskolában, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 
2003, 119. oldal
3 BENDA József: Örömmel tanulni, Agykontroll Kft, 2007, 14. oldal
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 - tanulók és pedagógus közös tevékenysége, amely a tanulók kérdésein és 
válaszain alapszik, amelyben a pedagógus szerepe alapvetően a megszer-
vezés, valamint a megfigyelés és a segítségnyújtás.

 - a tanulók között intenzív, kölcsönös felelősségen alapuló, egymást segítő, 
ellenőrző, megerősítő és támogató együttműködés alakul ki.

 - a feladatokat közösen tervezik, osztják el, koordinálják a csoporttagok mun-
káját és megszervezik a csoportok közötti kapcsolatokat.

 - a csoporton belül kialakulnak különféle szerepek, mint pl. a vezető, szervező, 
ellenőrző, jegyző, segítő, stb.

 - az egyéni és a csoportteljesítmények értékelése mellett közösen elemzik, ér-
tékelik az együttműködést.

 - „lehetővé teszi, hogy minden tudás, ismeret, ami egy gyermek birtokában van, 
hatást gyakorolhasson a másikra is, a közösség minden tagja megoszthassa 
tapasztalatait, mivel a saját maga identitását mindenki csak más által tudja 
felépíteni. S az ezekhez kapcsolódó érzelmek sokféleségének közegében fe-
jlődik igazán a gyermek érzelmi intelligenciája.”1

Csoportalakítás a kooperatív tanulás tevékenységeihez
A kooperatív tanulás a csoportmunka különböző formáját foglalja magába.
„A kooperatív tanulás a csoportmunkán alapul, de több a hagyományos 

csoportmunkánál. A csoporthatás optimális kihasználását a szociálpszichológia 
és a szervezetszociológia eredményeire épülő, szigorúan strukturált rendszer biz-
tosítja. A rendszer szabályozásának eszközei: a tervszerűen kialakított csoportok, 
a feladatok szerkezete, a tanulásszervezés és az értékelés rendszere.”2

A kooperatív tanulásnak nagyon fontos eleme a csoportalakítás. A csoporto-
kat az éppen kitűzött célunknak sikeres eléréséhez megfelelően kell kialakítani.

Az ideális csoportlétszám a négy fő, ugyanis pl. a három fős csoportnál három 
féle párt alakíthatunk, míg a négy fős csoportnál hat féle lehetséges párt, ugyana-
kkor mindenkinek jut pár, és senki sem unatkozik vagy ül tétlen.

A csoporttagok megismerik és elfogadják és támogatják egymást. Ha tartó-
san ugyanabból a négy gyerekből áll a csoport, erős pozitív összetartozás-tudattal 
rendelkeznek majd.

Ha az osztály létszáma nem osztható néggyel, akkor ötödiknek oda kell ül-
tetni gyereket, amelyik csoportnál a legtöbbet tanulhat.

A csoportok kialakításuk formája szerint lehetnek:
 - véletlenszerű csoportok
 - vegyes csoportok
 - azonos érdeklődésű csoportok

A kooperatív tanulás módszerei
1. Diákkvartett

1 LOCSMÁNDI Alajos: Ahol jó gyermeknek lenni, In: Új Pedagógiai Szemle, 2004. febr. 
, 54. oldal
2 BIRTA-SZÉKELY Noémi: Tanárok pedagógiai műveltsége, Ábel Kiadó, Kolozsvár, 
2006, 119. oldal
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Ez a módszer tökéletesen helyettesíti a hagyományos frontális ellenőrzést, 
amikor is a tanulók csak egy része figyel, néhányan jelentkeznek, hogy válaszol-
janak a feltett kérdésre, de ebből is csak egynek adunk lehetőséget a válaszadásra 
és nem is tudjuk pontosan ellenőrizni, hogy a többi gyerek, akár jelentkezik, akár 
nem, tudja-e a helyes választ.

A diákkvartett egy egyszerű módszer, ami négy lépésből áll:
 - a tanító számokat oszt a tanulóknak
 - a tanító felteszi a kérdést
 - a tanulók megbeszélik a választ
 - a tanító felszólít egy „számot”

Ez a módszer azért eredményesebb, mint a frontális ellenőrzés, mert a csoport 
minden tagja tudja a választ, hiszen megbeszélték a csoporttagok (aki addig nem 
tudta, az most kapott lehetőséget, hogy megjegyezze), valamint az összes diák 
figyel, felkészült a válaszadásra, mert nem tudják, hogy kinek a számát fogja a 
tanító szólítani. A tanulók lelkesen osztják meg a tudásukat a csoporttársaikkal, 
mert ha nem is őket szólítják fel, a helyes válasszal pontot szereznek a csoportnak.

Ha kevésnek tartjuk a választ egy gyerektől, és nem vagyunk biztosak ben-
ne, hogy a többi csoport is helyesen válaszolt volna, akkor lehet variálni ezt a 
módszert a válaszadással kapcsolatban, úgy hogy pl. minden csoportból az illető 
számú tanuló felírja a táblára egyidőben a választ, vagy a füzetbe, esetleg lapra. 
Ez a variáció az „egyidejű diákvartett”.

2. Ellenőrzés párban
Ezt a módszert akkor lehet használni, ha új készségeket kell begyakorolni, 

valamint fejezetvégi ismétlésnél. A tanulók feladatlapot kapnak, amelyet ketten 
kell megoldaniuk, vagyis két tanuló csak egy feladatlapot kap, és egyik feladatot 
egyik tanuló oldja, a következőt a másik. Amíg egyik dolgozik, a párja figyeli és 
figyelmezteti, ha hibázik, vagy segít megoldani. Ha valamelyik megoldásban nem 
értenek egyet, megkérdezik a csoport másik párját, ha nem tudnak közös nevezőre 
jutni, akkor kézfelemeléssel jelezve, a tanító segítségét kérik.

Nagyon fontos szinte szabályként kérni, hogy a jól végzett munkáért a ta-
nulók dicsérjék meg párjukat, ugyanis ez ösztönző hatású, motiváció minden 
gyerek számára.

A feladatlap megoldása után a csoport két párja összehasonlítja válaszaikat, 
ha helyesen dolgoztak, gratulálnak egymásnak.

Ha ezt a módszert alkalmazzuk, akkor nagyon fontos, hogy ne ugyanolyan 
teljesítményt nyújtó tanulók kerüljenek párba, hogy a gyengébben teljesítőnek 
legyen, aki segítsen.

Ezt a módszert nagyon eredményesen alkalmaztam a nyelvtan órákon, pl. 
egy szófaj tanulása alkalmával a tanulók átismételtek, gyakoroltak és ellenőriztek 
minden vele kapcsolatos tudnivalót.

3. Villámkártya
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A „villámkártya” a tények bevésésében, ugyanakkor az önellenőrzésben nyújt 
nagy segítséget. A villámkártyák lényege, hogy a kártyák egyik oldalán kérdé-
sek, feladatok vannak, a másik oldalán a válaszok, megoldások, meghatározások.

A villámkártyákat I-II. osztályban a tanító készíti el – az előző felmérések 
eredményeire alapozva-, olyan kérdéseket és feladatokat ír a kártyákra, amelyek 
megoldása nehézséget okoz, a nagyobb osztályokban, III-IV. osztályban a tanulók 
is elkészíthetik a kártyákat, olyan kérdéseket írva, amelyekre nem tudtak (pl. egy 
előző felmérőben) válaszolni.

A tanulók kártyákat cserélnek párjukkal. A kérdező felmutat egy kártyát, fe-
lolvassa a kérdést, majd megmutatja és felolvassa a választ is a kártya hátoldaláról. 
Ekkor a kérdező ismét felteszi a kérdést, és a válaszolónak kell válaszolnia. Mivel 
a választ közvetlenül a kérdés feltevése előtt hallotta, így a rövid távú memória 
segítségével, a tanulók szinte minden kérdésre tudnak válaszolni. Aki jól válaszolt, 
visszanyeri kártyáját. Ha véletlenül nem tudott válaszolni, akkor segítséget kap, 
ismét elolvashatja a kérdést és a választ, vagy a párja elmagyarázza, összefüggé-
seket keresnek együtt. A kártya viszont nem kerül vissza a gazdájához, hanem a 
többi kártya alá, és a többi kártya elolvasása után ismét sor kerül rá.

Amikor az összes kártyáját visszakapta a válaszoló, a két tanuló szerepet 
cserél.

Ha minden kérdésre jól válaszoltak, nehezíteni lehet a gyakorlatot, úgy, hogy 
nem nézik meg a válaszokat, hanem a kérdés felolvasása után válaszolniuk kell. 
Ebben az esetben már a hosszú távú memóriára van szükségük.

Ennél a módszernél is nagyon fontos a társak dicsérete. Arra kell megszoktat-
ni a tanulókat, hogy minden helyes válasz után dicsérjék meg egymást, találjanak 
ki jobbnál jobb elismerő szavakat.

Ezzel a módszerrel a gyenge képességű tanulók pótolják hiányosságaikat a tár-
gyi tudás terén, valamint a jó képességű tanulók átismétlik és ellenőrzik tudásukat.

A kártyákat a gyerekek elteszik, és egy más alkalommal ismét előveszik, 
hogy ellenőrizzék tudásukat, ismételjenek.

4. Feladatküldés
Ez a módszer hasonlít a „villámkártya” módszerhez, csak itt az a szabály, hogy 

minden tanuló egy kérdést ír kártyára és kimondottan ellenőrzéskor alkalmazzuk. A 
csoporton belül minden tanuló felteszi a kérdését, és közösen válaszolnak rá. Ha min-
den tag egyetért, felírják a választ a kártya hátoldalára. A csoportok kártyákat cserél-
nek, és szintén együtt válaszolnak a kérdésekre. Amikor „közös nevezőre” jutottak 
a választ illetően, megnézik a hátoldalán a másik csoport válaszát. Ha nem egyezik, 
de úgy gondolják, hogy jó a válaszuk, felírják a hátoldalra alternatív válaszként.

Amikor minden csoport kártyái körbejártak, minden csoport válaszolt rá, a 
kártyák visszakerülnek a küldő csoporthoz. Ekkor megbeszélik közösen a válas-
zokat, főleg, ha nem egyeznek meg.

A feladatküldésnél lényeges szempont, hogy a kérdések egyértelműek legye-
nek és gyorsan, röviden lehessen rá válaszolni, hogy minden kérdésnek legyen 
ideje eljutni minden csoporthoz.



358 Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

5. Csoportteszt
Teszt vagy felmérő dolgozat írása előtti napon a tanulók próbatesztet kapnak, 

amelyhez hasonló lesz majd a teszt, de most közösen, csoportban oldhatják meg, 
hogy másnap minden tanuló teljesítménye jó legyen. Tulajdonképpen gyakorol-
nak, ismételnek, de ugyanakkor ellenőrzik önmagukat, és esélyt kapnak pótolni 
hiányosságaikat. Vannak gyerekek, akik azt gondolják, első olvasásra, hogy meg 
tudják oldani a feladatot, de amikor önállóan, segítség nélkül kerülnek a feladat 
elé, akkor döbbennek rá, hogy nem is igazán tudják. Ez a módszer lehetőséget ad 
a gyereknek, hogy felmérje önerőit, felismerje hiányosságait és pótolja azokat.

A tesztet párban is ki lehet kiölteni, hasonlóan az „ellenőrzés párban” móds-
zernél, valamint csoportban, felosztva a feladatokat. Arra kell vigyáznia a tanító-
nak, hogy szabályként beszéljék meg, hogy mindenik gyakorlatot vagy feladatot 
egy gyereknek kell megoldania, sorban mindenki, míg a társai figyelik és ellenőr-
zik, nehogy fennálljon az a tévedés, hogy egy gyerek dolgozik, a többi meg „nézi”, 
még rosszabb esetben nem is nézi.

A tanulóknak szintén segíteniük kell egymásnak, és dicsérniük, bátorítaniuk 
kell társaikat. 6. KeRékasztal

A „keRékasztal” egy egyszerű kooperatív tanulási módszer, amely szinte 
bármelyik típusú anyanyelvi órán alkalmazható, általában a tanóra elején, de az 
óra bármely mozzanatába be lehet illeszteni.

A tanító olyan kérdést tesz fel, amelyre nagyon sok válaszlehetőség van. Egy 
papírra vagy táblácskára egy tanuló felír egy választ és továbbadja a lapot, a kö-
vetkező tanuló is ír egyet, és így jár körbe a lap, amíg lejár a feladat megoldására 
meghatározott idő.

Nagyon jó módszer, ha pl. szavakat kell gyűjteni megadott kritériumok 
alapján, pl. valamilyen betűvel kezdődő tulajdonneveket, vagy három szótagból 
álló igéket, stb.

Nagyon alkalmas versenyre is, hogy egy megadott idő alatt, melyik csoport 
gyűjt több szót, ami természetesen megfelel a követelményeknek is.

A kooperatív tanulás módszereinek bevezetése, harmonikus összefonása a 
hagyományos tanulási módszerekkel, mindenképpen hasznos a tanulók infor-
mációszerzésében, feldolgozásában, megőrzésében, felhasználásában, alkalma-
zásában, ugyanakkor a személyiségük pozitív alakításában.

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a kooperatív tanulás módszereinek be-
vezetése, használata által nemcsak tanítványaim, de én is megváltoztam, ponto-
sabban, ezekkel a módszerekkel a szerepem az osztályban teljesen más megvi-
lágításba került, munkám nagy része az előkészítésben, a megszervezésben van, 
a tevékenységek alatt irányítok, segítek, útbaigazítok. És merem megjegyezni, 
hogy nagy örömmel figyelem kis tanítványaimat, ahogy összedugják kis fejüket 
és halkan „csicseregnek”.

Ajánlom azoknak a kollégáknak, akik nem ismerik, nem merték használni 
a kooperatív tanulás módszereit, hogy bátran fogjanak hozzá és alkalmazzák, 
használják mindennapi munkájukban. Ha megismerik a módszereket, egy kis 
ötletességgel, kreativitással rengeteg variációját lehet kitalálni az éppen megva-
lósítandó célnak megfelelően. Az előkészítéssel járó munka meghozza gyümölcsét.
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JOCUL – METODĂ INTERACTIVĂ DE PREDARE

Prof. înv. primar Péter Kinga, Școala 
Gimnazială „Mihai Viteazul” Tîrgu-Mureș

”Jocul copilului nu este numai o oglindă fidelă a personalității sale în 
formare, ci poate fi utilizat și ca auxiliar educativ și chiar să servească 
drept bază metodelor de predare”

E.Planchard

Societatea prezentului, dar mai ales a viitorului se circumscrie unui timp al 
informației, al complexității. De aceea, investiția în inteligența, creativitatea și 
capacitatea de inovare a indivizilor, a grupurilor va fi extrem de rentabilă în viitor.

Unul din obiectivele fundamentale ale educației este imbunatațirea puterii de 
ințelegere a copilului și cultivarea dorinței acestuia de a invața.

Utilizarea metodelor interactive promoveaza invațarea prin faptul ca fieca-
re membru al grupului se simte oarecum responsabil în a rezolva sarcinile date 
grupului său, cautând să se implice, sa comunice cu colegii de grup, să asculte și 
să respecte părerile acestora și impreună să aleaga pe cea corectă. Astfel, elevul 
devine participant activ la activitatea de învățare.

Jocul didactic este un tip specific de activitate prin care profesorul consoli-
dează, precizează și chiar verifică cunoștințele elevilor, le îmbogățește sfera lor 
de cunoștințe, pune în valoare și le antrenează capacitățile creatoare ale acestora.

Atunci când jocul este utilizat în procesul de învățământ, el dobândește funcții 
psihopedagogice semnificative, asigurând participarea activă a elevului la lecții, 
sporind interesul de cunoaștere față de conținutul lecției.

Jocul reprezintă un ansamblu de acțiuni și operațiuni care urmăresc obiective 
de pregătire intelectuală, tehnică, morală și fizică a elevului.

Încorporat în activitatea didactică, elementul de joc imprimă acesteia un ca-
racter mai viu și mai atrăgător, aduce varietate și o stare de bună dispoziție func-
țională, de veselie și bucurie, de destindere, ceea ce previne apariția monotoniei 
și a plictiselii, a oboselii.

După obiectivele urmărite, jocul este folosit în cadrul tuturor ariilor curricu-
lare, iar după tipul lecției jocul este folosit ca mijloc de predare, asimilare, mijloc 
de consolidare, sistematizare, recuperare a cunoștințelor.

Indiferent de modul de folosire, jocul didactic îl ajută pe elev să-și angajeze 
întregul potențial psihic, să-și cultive inițiativa, inventivitatea, flexibilitatea gân-
dirii, spiritul de cooperare și de echipă.

In cazul în care jocurile organizate au scop educativ bine precizat, devin me-
tode de instruire, iar dacă jocul este folosit pentru a demonstra o caracteristică a 
unei lecții, acesta devine un procedeu didactic.
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Jocul didactic reprezintă o metodă de învățământ în care predomină acțiu-
nea didactică simulată. Această acțiune valorifică la nivelul instrucției finălitățile 
adaptive de tip recreativ proprii activității umane, în general, în anumite momente 
ale evoluției sale ontogenice, în mod special.

Prin joc, elevii pot ajunge la descoperiri de adevăruri, își pot antrena capa-
citatea lor de a acționa creativ, pentru că strategiile jocului sunt în fond strategii 
euristice, în care se manifestă istețimea, spontaneitatea, inventivitatea, initiațiva, 
rabdarea, îndrăzneala, etc.

Folosirea jocului didactic ca activitate de completare cu întreaga clasă aduce 
variație în procesul de instruire a copiilor, făcându-l mai atractiv.

Elementele de joc creează stări emoționale care întrețin interesul și dau un 
colorit viu activității.

În cele ce urmează voi enumera câteva tipuri de joc și momentele în care le 
putem folosi în cadrul unei lecții, având ca și grup-țintă clasele primare.
a) Pentru „spart gheața” un joc de genul „întrebări pentru aflarea adevărului” 

ar putea înlătura barierele în comunicare, i-ar putea face chiar și pe cei mai 
timizi sau mai puțin pregătiți elevi să participe. Acest joc este eficient atât, 
pentru elevii de nivel mediu și avansat pentru că încurajează interactivitatea. 
Învățătorul va alege un „voluntar” care va fi cel interogat. Colegii îi vor adresa 
întrebări în legătură cu ceea ce a făcut el, de exemplu la sfârșit de săptămână, 
cu o zi în urmă, folosind întrebări cu răspuns limitat „Da”, „Nu”. Exemple: „Ai 
fost ieri la cumpărături?”, sau „Te-ai uitat ieri la televizor?” Este important ca 
această activitate să se desfășoare într-un ritm alert și să nu dureze mai mult 
de zece minute. Învățătorul va corecta eventualele greșeli de gramatică sau 
de pronunție ale elevilor, dar nu va interveni pe parcursul desfășurării aces-
tei activități. O altă variantă a acestui joc didactic este „Cuvântul misterios”. 
Învățătorul va scrie pe tablă un cuvânt legat de vocabularul predat la clasă 
într-o oră anterioară. Un elev va sta cu spatele la tablă și va adresa colegilor 
întrebări pentru a afla cuvântul. Întrebările trebuie să fie cât mai variate. Dacă 
elevul numește cuvântul de pe tablă, el va avea dreptul de a scie alt cuvânt, 
care să fie descoperit de un alt coleg desemnat.

b) „Povestea” – o activitate antrenantă care încurajează creativitatea elevilor 
și dezvoltă lucrul în echipă. Elevii vor fi împărțiți în patru grupe. Fiecare 
grupă va scrie pe o foaie de hârtie câte patru sau cinci cuvinte, care au sau 
nu legătură între ele. Fiecare foaie va merge la cealaltă grupă, adică foaia de 
la grupa întâi va merge la grupa a doua, cea de la a doua la a treia și așa mai 
departe. Fiecare echipă va trebui să alcătuiască o poveste folosind cuvintele 
respective, respectând regulile gramaticale, nu neapărat și pe cele logice! Se 
pot compune povești amuzante sau science fiction – creativitatea nu are li-
mite! O altă variantă a acestui joc este scrierea unei poezii folosind cuvintele 
propuse. Paragrafele vor fi notate pe foi tip flip-chart și apoi vor fi prezentate 
colegilor de un purtător de cuvânt al fiecărei grupe. Învățătorul va avea rolul 
de evaluator al activității elevilor, evidențiind cele mai bune idei.

c) Secvența descrisă reprezintă activitatea de predare a adunării numerelor na-
turale formate doar din unități, în concentrul 0 – 20, cu trecere peste ordin. 
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Am pornit de la prezentarea unei probleme ilustrate despre Iepuraș, mascota 
clasei noastre. Copiii au observat imaginea și au formulat problema următoare:
Iepurașul dorește să își umple borcănașele cu miere. Pentru aceasta, le roagă 

pe albinițele Zuzu și Zizi să-i aducă miere. Zuzu îi aduce 7 găletușe, iar Zizi, 5 
găletușe.

Câte găletușe cu miere au adus, împreună, cele două albinițe? 

Copiii și-au dat seama că rezultatul va fi mai mare decât zece și nu-și vor mai 
putea folosi degetele de la mâini pentru a calcula. Atunci le-am prezentat metoda 
cofrajelor de ouă. Am adus două cofraje a câte 10 ouă fiecare, însă am folosit niș-
te ouă făcute din folie de aluminiu. Am cerut unui copil să așeze în primul cofraj 
atâtea ouă câte găletușe a adus Zuzu, adică 7, iar alt copil a așezat în al doilea 
cofraj câte ouă a adus Zizi, și anume, 5. 

Le-am dat puțin timp de gândire ca să găsească o soluție pentru a aduna mai 
ușor cele două numere, fără a folosi numărarea lor. Unii copii și-au dat seama că 
putem completa primul cofraj cu încă 3 ouă luate din al doilea cofraj, pentru a 
avea în primul 10 ouă, iar în al doilea cofraj au rămas 2 ouă. Așadar, exercițiul 7 
+ 5 s-a transformat logic în:

7 + 5 = 7 + 3 + 2 
   = 10 + 2 
   = 12
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După ce am scris exercițiul în caiet, le-am cerut copiilor să reprezinte grafic 
ceea ce am făcut cu „ouăle”. Noi obișnuim să reprezentăm unitățile prin cerculețe, 
iar zecile prin triunghiuri. De fiecare dată când se adună zece cerculețe (unități), 
acestea sunt înlocuite cu o zece, un triunghi. Copiii au desenat pe primul rând 7 
cerculețe, iar pe al doilea rând 5 cerculețe. Au format o mulțime de zece cerculețe 
(7+3) și au transformat-o într-un triunghi. Au obținut asfel 1 triunghi (o zece) și 
încă 2 cerculețe (2 unități). Numărul format dintr-o zece și două unități este 12.

Copiii au înțeles foarte bine adunarea prin completarea le zece și le-a făcut 
plăcere să se „joace” cu cofrajele.

Am încercat prin această activitate să ușurez însușirea logică a algoritmu-
lui de calcul mintal și să apropii lecția de matematică de activitatea atât de dragă 
copiilor – jocul.

Pentru obținerea acestor rezultate învățătorul trebuie să fie un mare „meș-
ter„în a știi când, cum, unde poate fi folosit jocul și mai ales, să fie un bun crea-
tor de jocuri, pentru care copiii, de orice vârstă școlară au o mare satisfacție când 
reușesc să le rezolve.

Poate că e bine să ne amintim, atunci când suntem în fața elevilor pe care le 
modelăm, că vârsta lor este vârsta jocului, iar în activitățile didactice ce le des-
fășurăm cu ei să fie folosite cât mai multe jocuri didactice, interactive și atunci. 
.....succesul este garantat.
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PACHET EDUCAȚIONAL PENTRU FORMAREA ȘI 
DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DE COMUNICARE 

ÎN LIMBA ROMÂNĂ LA CLASA PREGĂTITOARE ÎN 
CADRUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ÎN LIMBA MAGHIARĂ

Prof. înv. primar Karp Ágnes, liceul cu Program 
Sportiv „Szász Adalbert” Tg. Mureș, jud. Mureș; prof. 
înv. primar Makai Emese-Márta, școala Gimnazială 

nr. 2 „Diaconu Coresi” Brașov, jud. Brașov

Studiul disciplinei Comunicare în limba română în școlile și secțiile cu predare 
în limba maghiară, în clasa pregătitoare, urmărește fundamentarea și dezvoltarea 
competenței de comunicare orală în limba română a elevilor.

Programa școlară este structurată pe baza modelului comunicativ-funcțional, 
punând accent pe comunicarea orală, realizată prin diverse acte de vorbire. Astfel, 
permite o abordare didactică flexibilă care lasă loc adaptărilor la grupul de copii 
din perspectiva opțiunilor metodologice ale fiecărui profesor.

În clasele pregătitoare cu predare în limba maghiară, studiul disciplinei 
Comunicare în limba română vizează atât componenta cognitivă, cât și cea apli-
cativă a învățării limbii române, cu accent pe valorificarea experienței elevilor. 
Îmbinarea armonioasă a metodelor didactice clasice și moderne, a activităților 
individuale și de grup, stimulează implicarea activă și conștientă a elevilor în 
procesul de învățare.

Comunicarea orală trebuie privită sub două aspecte: pe de o parte, presupune 
capacitatea de receptare a mesajelor orale, pe de altă parte, producerea de mesaje 
orale. La copii, abilitățile de receptare a mesajelor orale se dezvoltă mai repede 
decât cele de producere. Astfel, pentru ei limba vorbită reprezintă modalitatea 
principală prin care învață cuvinte și structuri lexicale noi. De aceea, limba vor-
bită, pe care o ascultă și înțelegerea acesteia au un rol primordial în procesul de 
învățare a limbii române.

Procesul de receptare și înțelegere a mesajelor orale presupune două tipuri de 
cunoștințe: lingvistice (elemente de fonologie, lexic, morfologie, sintaxă) și non-
lingvistice (despre subiect, context etc. ). Elevii care învață o limbă nematernă, 
posedă doar o mică parte din aceste cunoștințe. De aceea, e foarte important ca 
ei să fie sprijiniți în procesul de decodare a semnalelor sonore și de transformare 
a acestora în cuvinte.

În cadrul activităților didactice care dezvoltă capacitatea de înțelegere a me-
sajelor orale, trebuie avute în vedere următoarele aspecte:

 - concentrarea asupra unor elemente de limbă pe care elevii să le poată utiliza 
în anumite scopuri,
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 - evitarea unor structuri lexico-gramaticale complicate, abstracte,
 - menținerea interesului prin utilizarea unor exerciții variate, scurte și sim-

ple, care să implice mișcarea, activitățile de manipulare a obiectelor sau a 
imaginilor,

 - utilizarea unor elemente de joc didactic, a cântecelor, a zicătorilor, a versu-
rilor, a cuvintelor care rimează,

 - evitarea supraîncărcării elevilor cu prea multe cuvinte noi deodată,
 - oferirea de modele ușor de înțeles (cuvinte simple, folosirea unei singure for-

me pentru un singur sens), folosirea de materiale auditive, vizuale atractive, 
oferirea de sprijin contextual (mimică, gesturi), 

 - folosirea nonverbalului atât de către profesor, cât și de către elevi pentru a 
facilita înțelegerea sensului unor cuvinte și structuri lexicale care denumesc 
obiecte, acțiuni, evenimente,

 - crearea unui climat de învățare prietenos, stimulativ (evitarea supraîncărcării, 
precum și a situațiilor de învățare stresante, profesorul să fie tolerant, înțele-
gător cu copiii care greșesc).
Dezvoltarea capacității de exprimare orală în limba română se bazează pe 

crearea unor situații de comunicare concrete, în cadrul cărora elevii pot exersa 
utilizarea formulelor uzuale, a cuvintelor și structurilor lexicale însușite. În toate 
activitățile didactice, accentul trebuie pus pe abordarea comunicativ-funcționa-
lă, care presupune luarea în considerare a nevoilor de comunicare ale elevilor, 
pornind de la experiențele și achizițiile anterioare ale acestora. Este important 
ca să se ofere posibilități de interacțiune de tipul profesor-elev, elev-elev, să se 
evite influența negativă a eventualelor blocaje emoționale sau a lipsei motivației. 
Totodată, se impune înlocuirea corectării cu autocorectarea și crearea unui climat 
de susținere și încurajare.

Capacitatea de exprimare orală presupune integrarea cunoștințelor de lim-
bă într-un context de comunicare orală, elaborarea și transmiterea unor secven-
țe (mesaje orale) cu sens, dar și participarea adecvată la un schimb de mesaje. 
În acest sens, dezvoltarea comportamentului de ascultător și vorbitor activ este 
foarte importantă.

În cadrul activităților didactice care dezvoltă capacitatea de înțelegere a me-
sajelor orale, trebuie avute în vedere următoarele aspecte:

 - concentrarea asupra articulării și pronunțării corecte a sunetelor specifice 
limbii române,

 - studiul gramaticii menținut la un nivel funcțional,
 - încurajarea descoperirii sensului unor cuvinte și a unor structuri lexicale în 

context,
 - oferirea de explicații în a doua limbă pentru elementele lexicale al căror sens 

nu poate fi dedus din context.
Pachetul educațional „Ne jucăm, învățăm, comunicăm”, apărut la Editura 

Kreativ cu avizul MEN, a cărui autori suntem, este un instrument didactic util 
pentru formarea și dezvoltarea competenței de comunicare orală în limba româ-
nă, în clasa pregătitoare. Este destinat elevilor și cadrelor didactice din școlile și 
secțiile cu predare în limbile minorităților naționale.
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Acest pachet educațional conține:
 - Carte pentru activitățile de dezvoltare a comunicării orale (Vol. I-II), 
 - Caiet de exerciții pentru dezvoltarea comunicării orale (Vol. I-II), 
 - Anexă pentru activitățile de dezvoltare a comunicării orale,
 - Suport audio (CD) pentru activitățile de dezvoltare a comunicării orale,
 - Jetoane cu imagini,
 - Planșe cu imagini aferente temelor.

Noutatea absolută a acestui auxiliar didactic constă în abordarea predării-în-
vățării limbii române din perspectiva modelului comunicativ-funcțional. Are în 
vedere formarea și dezvoltarea capacității de receptare a mesajului oral și de ex-
primare orală.

Prin conținutul bogat și variat, pachetul educațional vizează atât componenta 
cognitivă, cât și cea aplicativă a învățării limbii române, cu accent pe valorifica-
rea experienței elevilor.

Tratarea temelor se realizează prin activități de învățare bazate pe situații de 
comunicare concrete printr-o paletă variată de secvențe dialogate. Învățarea cu-
vintelor, a structurilor lexicale, a formulelor uzuale, precum și exersarea actelor 
de vorbire se realizează din perspectivă funcțional-aplicativă, pe baza unui bogat 
suport vizual și auditiv.

Cartea pentru activitățile de dezvoltare a comunicării orale și Caietul de 
exerciții pentru dezvoltarea comunicării orale urmăresc exersarea și aprofunda-
rea achizițiilor elevilor, oferă posibilitatea aplicării acestora în structuri didactice 
variate. Considerăm că scopul fundamental al aceastei discipline îl constituie cre-
area de situații de învățare interactive prin conținuturi, forme de lucru și metode, 
prin care elevii să fie parteneri activi în propria lor formare.

Pornind de la particularitățile de vârstă ale elevilor, în vederea formării și 
dezvoltării competenței de comunicare orală în limba română, propunem utili-
zarea jocului didactic și a exercițiilor-joc. Astfel, asigurăm un proces complex de 
formare de priceperi și deprinderi de comunicare orală, realizat într-o manieră 
conștientă, în care jocul constituie un mijloc și nu un scop al învățării. Prin joc 
oferim o gamă largă de mijloace, procedee și strategii de lucru, care activizează 
copilul din punct de vedere cognitiv, afectiv, acțional, punându-l în situația de a 
interacționa cu alții, exersându-și cunoștințele, îmbogățindu-și vocabularul și în-
vățând să comunice.

Competența de comunicare orală în limba română se formează pe baza acu-
mulării experienței verbale, în urma multor exerciții de comunicare. În acest sens, 
pe lângă jocuri, sunt utilizate activitățile interactive, axate pe situații de comu-
nicare concrete, activitățile în perechi, jocurile de rol, exercițiile-joc, învățarea 
de cântece și jocuri muzicale, care dezvoltă capacitatea de receptare a mesajelor 
orale, auzul fonematic, capacitatea de analiză și sinteză orală, capacitatea de ex-
primare în limba română.

Cântecele aferente temelor, jocurile muzicale, cântecele pentru copii cuprinse 
în anexă sunt utile pentru dezvoltarea interesului, motivației și a atitudinii pozitive 
față de comunicarea în limba română, asigurând atractivitatea și eficiența învățării.
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Pentru dezvoltarea capacității de înțelegere a mesajelor orale, pachetul edu-
cațional oferă următoarele tipuri de exerciții:

 - exerciții de identificare, selectare și ordonare a unor obiecte sau imagini, pe 
baza comenzilor didactice (Exemple: „Ascultă și încercuiește desenele des-
pre care auzi!”, „Pe baza dialogului ascultat, încercuiește jucăriile cu care se 
joacă Ana!”), 

 - selectarea de imagini potrivit unei teme date (Exemplu: „Încercuiește obiec-
tele pe care le folosești la școală!”), 

 - ilustrarea prin desen a semnificației unor enunțuri (Exemplu: „Pe baza di-
alogului ascultat, desenează rechizitele pe care le are Radu în ghiozdan!”), 

 - colorarea imaginilor pe baza unor enunțuri, indicații (Exemplu: „Colorează 
florile mici cu roșu, florile mari cu portocaliu!”), 

 - completarea desenelor pe baza mesajelor audiate (Exemplu: „Ascultă dialogul 
dintre Ana și Radu! Completează desenul pe baza dialogului!”), 

 - stabilirea corespondenței dintre obiecte, imagini (Exemplu: „Ascultă dialogul! 
Unește cu diferite culori rechizitele lui Radu și ale lui Emil!) , 

 - semnalarea prin mișcări (reacții adecvate, gesturi, mimică) a mesajelor au-
diate (Exemple: „Bate din palme dacă auzi nume de fetițe/ băieți!”, „Ascultă 
și bate din palme dacă nu este adevărat ceea ce auzi!”), 

 - jocuri de mișcare și deplasare în spațiul clasei (Exemplu: Jocul „Întâlnirea”: 
Copiii se plimbă liber prin clasă. La semnalul profesorului, se opresc, dau 
mâna cu cel mai apropiat coleg, se salută și se prezintă. ), 

 - participarea la jocuri simple, înțelegerea regulilor de joc simple (Exemplu: 
Jocul „Animal mic, animal mare”: Profesorul va rosti numele unor anima-
le. Copiii se vor ghemui dacă animalul respectiv este mic și se vor ridica în 
vârful picioarelor cu mâinile ridicate, dacă animalul este mare. ), 

 - ascultarea, interpretarea unor cântece în limba română (Exemplu: Ascultă 
cântecul „Animalele mele”! Repetă și mișcă-te în ritmul cântecului!) .
Pentru dezvoltarea capacității de exprimare orală, pachetul educațional con-

ține următoarele tipuri de exerciții:
 - exerciții-joc de pronunțare a sunetelor și de accentuare a cuvintelor (Exemplu: 

„Ascultă și repetă denumirea obiectelor din imagini!”), 
 - repetarea unor cuvinte, structuri lexicale, formule uzuale (Exemplu: „Ascultă 

și repetă cum salută copiii dimineața/ la prânz/ seara!”), 
 - repetarea unor enunțuri scurte despre activități sau persoane cunoscute 

(Exemplu: „Ascultă și repetă ce face Ana dimineața!”), 
 - exerciții-joc de denumire a unor obiecte, persoane cunoscute (Exemplu: 

„Spune pe cine vezi în imagini! Denumește jucăriile cu care se joacă acești 
copii!”), 

 - repetarea unei scurte secvențe dialogate pe baza modelului oferit de profesor 
(Exemplu: Ascultă dialogul dintre Ana și Radu! Repetă ce spun ei!”), 

 - lectura după imagini (Exemplu: Privește desenul! Spune ce vezi!”), 
 - jocuri de intonare a diferitelor tipuri de propoziții (Exemplu: „Privește dese-

nul! Ascultă ce întreabă bunica și ce răspunde Maria! Repetă ce spun ei!”), 
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 - formularea de enunțuri simple pe baza unui suport vizual despre teme cu-
noscute (Exemplu: „Privește desenul! Spune ce fac copiii în curtea școlii!”), 

 - exersarea oferirii de replici într-o situație de comunicare cunoscută (Exemplu: 
„Radu îi dă lui Emil un creion. Ascultă ce spun ei! Spune și tu!”), 

 - punerea în scenă a unui scurt dialog pe baza modelului prezentat de profe-
sor (Exemplu: Priviți imaginea! Ascultați ce spun copiii! Exersați dialogul 
dintre copii!”), 

 - jocuri de rol pe teme familiare (Exemplu: jocuri de tipul vorbitor-ascultător 
pe diferite teme: „La piață”, „În parc” etc. ), 

 - formularea de răspunsuri simple la întrebări despre teme cunoscute (Exemplu: 
„Privește desenul! Răspunde la întrebări!”), 

 - formularea de întrebări pe baza unui suport vizual, pe teme cunoscute 
(Exemplu: Activitate în perechi cu jetoane care reprezintă obiecte de îm-
brăcăminte sau încălțăminte, pe baza cărora se exersează formularea de în-
trebări și răspunsuri. Copiii vor alege, pe rând, câte un jeton. Unul dintre ei 
va întreba: „Cu ce îmbraci? / Cu ce te încalți?”, iar celălalt va răspunde: „Eu 
mă îmbrac/ mă încalț cu. ...”, denumind îmbrăcămintea sau încălțămintea. )

 - exersarea oferirii de informații simple despre sine, membrii familiei, persoane 
cunoscute (Exemplu: „Spune pe cine vezi în imagine și ce face el!”)

 - oferirea de informații despre activitățile zilnice pe baza unui model oferit de 
profesor (Exemplu: Privește și spune ce face Ana după-masă! Spune ce faci 
tu după-masă!”)
Sperăm că prin diversitatea activităților de învățare la care îndeamnă elevii, 

pachetul educațional este un instrument didactic plăcut, util și eficient.
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REZUMAT

În clasele pregătitoare cu predare în limba maghiară, studiul disciplinei 
Comunicare în limba română vizează atât componenta cognitivă, cât și cea apli-
cativă a învățării limbii române, cu accent pe valorificarea experienței elevilor. 
Îmbinarea armonioasă a metodelor didactice clasice și moderne, a activităților 
individuale și de grup, stimulează implicarea activă și conștientă a elevilor în 
procesul de învățare.

Pachetul educațional „Ne jucăm, învățăm, comunicăm” apărut la Editura 
Kreativ, a cărui autori suntem, este un instrument didactic util pentru formarea 
și dezvoltarea competenței de comunicare orală în limba română, în clasa pregă-
titoare. Este destinat elevilor și cadrelor didactice din școlile și secțiile cu predare 
în limbile minorităților naționale.

Noutatea absolută a acestui auxiliar didactic constă în abordarea predării-în-
vățării limbii române din perspectiva modelului comunicativ-funcțional. Are în 
vedere formarea și dezvoltarea capacității de receptare a mesajului oral și de ex-
primare orală.
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A PROJEKTMÓDSZER

profesor învățământ primar Kali Hajnal, Școala 
Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Tîrgu-Mureș, jud. Mureș

Sok pedagógusban felmerül a kérdés, hogy, a megszabott tananyagot mily 
módon származtassa át tanítványainak, hogy az hatásos is legyen, a gyerekeket 
megragadja, elgondolkoztassa és nem utolsó sórban további kutakodásra serkent-
se. Nem könnyü a XXI. század gyerekét tanulásra serkenteni.

Van egy módszer, egy hatékony oktatási stratégia, amely az egész életen 
át tartó tanulás alapja, melynek célja a konstruktív életvezetés, megvalósulása 
kitágítja az iskolai kereteket amelyhez nem kell más, mint kevés rugalmasság, 
kreativitás és türelem a tanárok részéről, a többit a tanulók végzik. Ez nem más, 
mint a projektmódszer.

M. Nádasi Mária a Projektoktatás (2003, 28 old. ) című művében a következő 
módon határozza meg a projektmunka fogalmát: „…valamely komplex téma, azaz 
pedagógiai projekt olyan feldolgozása, amelynek során a téma meghatározása, a 
munkamenet megtervezése és megszervezése, a témával való foglalkozás, a munka 
eredményeinek létrehozása és bemutatása a gyerekek valódi önálló (egyéni, páros, 
csoportos) tevékenységén alapul. A pedagógus feladata a gyerekek önállóságá-
nak helyt adni, ezt az önállóságot facilitátorként, szupervizorként, tanácsadóként 
segíteni. � 

A projektoktatás több mint százéves múlttal rendelkezik, nagyon régen jelen 
volt az iskolai gyakorlatban. A kompetencia alapú oktatás – nevelés mindennapi 
gyakorlata a világ nem kevés országában természetes és működőképes volt, hazán-
kban is megjelent körülbelül 20 éve a reformpedagógiai és alternatív módszerekkel 
működő osztályokban és csoportokban, vagy az iskolán kívüli tevékenységekben.

A projektmódszer alkalmazásával kilépünk a hagyományos időbeosztásból 
és a tantárgyi keretekből. Az ismeretszerzés a különböző tevékenységek során 
alkotó módon történik. Nem a pedagógus adja át az ismereteket, hanem a tanulók 
szerzik meg azokat a tevékenységek során. Tanítás, ismeretátadás, ismeretfelhal-
mozás helyett a tanulás, az ismeretszerzés, és a képességfejlesztés kerül előtérbe.

A projekt megvalósítása során a hangsúly az együttes munkálkodáson, egymás 
segítésén, elfogadásán, a kommunikációs készségek, technikák elsajátításán van. 
Ha ez valóban sikerül, akkor érvényesülhet a projekt didaktikai hármas alapelve: 
átélés – ismeretszerzés – megértés (Németh-Koncz-Bakacs-Kopp, 2004).

A módszer lényege tehát az egyéni vagy csoportmunkán alapuló, önálló, a 
pedagógus által rejtetten irányított tevékenység, melynek alapértéke épp az, hogy 
a tanulók munkájában a tervezéstől és a végrehajtáson át egészen az eredmény 
bemutatásáig érvényesül a spontaneitás, sokféle rögtönzés, de ezzel együtt a ter-
vszerűség is.
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A projektorientált tanulás nem külön tantárgyakra lebontva oktat, hanem 
interdiszciplináris megközelítésmódot igényel, összefüggő, komplex elméleti és 
gyakorlati munkát jelent. Ez a tanulás a kutató és felfedező, a játékos és fantázia-
dús, a kérdezni tudó és kérdezni akaró, kérdésekre válaszoló, a kooperatív és szo-
ciális tanulás lehetőségeinek megteremtését követeli meg (Kővári, Bogáth, 2010).

Ez a fajta tanulás színtere az iskola falain kívülre, úgynevezett „szabad 
terepre” tevődik át, az ismeretszerzés egy része ott bonyolódik le, alkalmazásá-
hoz, pedig különféle anyagok, helyek, és eszközök szükségesek. A módszer al-
kalmazása érdekében az iskolának nyitniuk kell különböző közösségek, a város, 
a távolabbi vidékek felé, fel kell térképezniük a különböző külső tanulást szolgáló 
színterek helyszíneit.

A közös (tanulók – tanár) témaválasztás kiindulópontja lehet az ötletbör-
ze (ötletroham, brain storming) technikája. Az ötletbörze első szakaszában az a 
szabály, hogy bárki bármit mondhat, javasolhat, azt a többiek nem kommentálják, 
nem kritizálják. Minden javaslat felkerül egy nagyméretű papírlapra (csomagoló-
papír, flipchart), hogy megmaradjon. A második fázisban megvitatódnak a téma-
javaslatok, és a kevésbé érdekesek, az „életképtelenek” kiszavazódnak. A harma-
dik fázisban azt kell eldönteni, hogy a megmaradt témák közül melyik kerüljön 
feldolgozásra. Ez akár szavazással is megvalósíthatjuk.

Javasolnám, hogy az első projekt – próbálkozásnál a tanár javasolja a feldol-
gozandó témát, a megvalósításának körülményeit, és feltételeit, a diákok, pedig a 
témán belül jöjjenek ötletekkel. Különben nagy zűrzavar támadhat, amit nem kön-
nyű visszaterelni az elképzelt mederbe és lehet, hogy a témában sem sikerül mege-
gyezni. Ha egy – két projekt megvalósítása után a gyerekeknek némi tapasztalatuk 
lesz a projektek terén, akkor jöhetnek ők a következő projekttémák javaslatával.

A legtöbb projektmódszert alkalmazó szakember véleményére támaszkod-
va és saját tapasztalataimból merítve javasolhatom, hogy érdemes a mindennapi 
élettel kapcsolatos, konkrét témákat, helyzeteket kiválasztani és feldolgozni egy – 
egy projektben, mivel ezek a témák a gyerekeket az életre készítik fel, társadalmi 
szempontból is fontos tapasztalatokat szerezhetnek.

„A VÍZ VILÁGNAPJA” projekt
1. Szervezés

A Víz Világnapja téma arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy az élet nél-
külözhetetlen eleme a víz. A növények és állatok sem élhetnek víz nélkül. Rengeteg 
vizet használunk fel ahhoz, hogy egy egyszerű reggeli vagy vacsora – legyen az 
egy szelet vajas kenyér, tej, felvágott, paradicsom – az asztalra kerüljön.

A tanórák keretén belül (anyanyelv, környezetismeret, matematika, művésze-
tek) lehetőség nyílik arra, hogy a gyerekek globális ismereteket szerezzenek a kör-
nyezetüket fenyegető veszélyekről, a Föld vízkészletének végességéről, a tudatos 
környezetvédelemről. Arra akartuk ösztönözni a családokat, hogy együttes erővel 
figyeljünk oda a mindennapi vízhasználatra legalább ilyenkor a Víz Világnapján.
2. Tervezés:

Résztvevők: a II. D. diszlexiás osztály tanulói (11) és ezek szülei (8 – 10)
A projekt szükségessége:

• Egy témakör komplex, több szempontú feldolgozása, megismerése.
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• A szülők bevonása az iskolai és iskolán kívüli tanításba,
• Az ismeretszerzés nem hagyományos módon történik, hanem a gyermekek 

érdeklődésének függvényében globális tudásra tehetnek szert a téma kapcsán.
• Fejlődik együttműködési képességük, toleranciájuk, kommunikációs képessé-

gük, szervezési és irányítási tapasztalataik bővülnek.
• A siker mindig az önmagukhoz mért fejlődés.

A megvalósítás helyszíne/helyszínei:
A „Nicolae Balcescu” Gimnázium C épületének tanterme, a Maros folyó 

partja.
A tevékenységek nagyrészt a tanteremben zajlanak a tanórák ideje alatt és 

után, tanórán kívüli tevékenység lesz a folyóparti (Maros) séta és szemét gyűjtés.
A megvalósítás időtartama:
rövid távú projekt (2 nap)
A projekt célja:
Önálló és csoportos tapasztalás öröme, összefüggést kereső és megtaláló 

felfedezés.
Módszerek, eszközök:
Beszélgetés, felfedezés, szemléltetés, magyarázat, kooperatív módszerek, 

ötletbörze, játékok, séta, gyakorlat, spontán és irányított megfigyelés.
Nagyméretű papírlap, színes filctollak, Larousse –, állat-és gyermekenci-

klopédiák, számítógép, világháló (internet) hozzáférés, nagyméretű kék színű 
kartonlap, színespapír, vízfesték, szívószál, szemeteszsákok, egyhasználatú 
műanyagkesztyűk.
3. Kivitelezés:

A gyerekek, a tanító és a szülők közös tevékenységei:
 - játékok, anyaggyűjtés, mondókák, csoportmunka, kézműves foglalkozások, 

marosparti séta, környezetvédelmi plakátkészítés.
A projekt produktumai: közös alkotások: az ötletbörze, a „A Nagy Tó” 

vegyes technikával készült alkotás, a plakát, fényképek, kiállítás a munkákból.
4. Felülvizsgálat / értékelés:

Az osztályom adottságait figyelembe véve (tanulási nehézségekkel küsz-
ködő gyerekek, szociális hátrányok), a szülők és gyermekek életvitelét tekin-
tve fontosnak tartom az iskola és a család együttműködését, ezért törekszem 
lehetőséget biztosítani a szülőknek, hogy bekapcsolódhassanak az iskola éle-
tébe, ugyanakkor a gyerekek „neveljék” a szüleiket, vigyék haza az iskolában 
kialakított higiéniai és környezetbarát szokásokat.

A gyerekek már tudják, hogy víz nélkül nincs élet sem, ezért vigyázni kell 
a vízkészletünkre, nem pazarolhatjuk el az ivóvizet, és nem szemetelhetünk 
egyfolytában, mert ezzel szennyezzük a természetben a vizet.

A gyerekek lelkesedve vettek részt a projekt tevékenységein, ismereteik 
integráltan gazdagodtak, a produktumokat szívesen tűzték az osztály falára, 
és napokig beszélgettek róla, ezért a projekt részben sikeresnek bizonyult. 
Másrészt nem volt teljes mivel, a szülők egy része teljes mértékben visszau-
tasította az „iskolás játszadozást” másik része időhiány miatt nem tudott 
részt venni, nem történt meg az elvárt közös élményszerzés.
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3. Továbbfejlesztés:
El lehet látogatni a Marosvásárhelyi Aquaserv vízszolgáltató vállalathoz, 

ahol több információt tudnak meg a víztisztításról, az ivóvízről. Lehetne fo-
glalkozni e téma keretén belül a városunk ivóvízrendszerének történetével, 
megismerkedve ez által városunk nevezetes személyiségeivel (Dr. Bernády 
György), amely egy újabb projekt témát eredményezhet, de talán nagyobb 
osztályokban.

A későbbiekben továbbfejleszthető a víz téma a higiéniai nevelés terüle-
tén, például részletesebben ki lehet térni a tisztálkodás fontosságára (helyes 
fogmosás, kézmosás, stb. ), ami egy újabb projekttéma lehet.

Köztudott tény, hogy a projhektmódszer alkalmazása több felkészülést, mun-
kát igényel a pedagógus részéről a tervezéstől kezdve egészen a kivitelezésig, mé-
gis érdemes gyakran alkalmazni.

„Minden témakörben érdemes a valóságból gyűjteni, gyermekeket érdeklő, 
indító problémát,

 - aztán körüljárni sok oldalról,
 - hozzákapcsolni az addig tanultakhoz, beilleszteni a rendbe,
 - a megértés után sok érdekes feladatokon gyakoroltatni,
 - végül valami olyan „játékot” készíteni vele, amellyel szívesen foglalkoznak, 

s észre sem veszik, hogy most gyakorolnak.” – Fábosné Zách Enikő

IRODALOMJEGYZÉK
Hortobágyi Katalin (2002): Projekt kézikönyv, Iskolafejlesztési Alapítvány, 

Budapest. (Alternatív füzetek 10.)
Nádasi Mária, M. (2003): Projektoktatás, Budapest, Gondolat Kiadói Kör, (Oktatás-

módszertani kiskönyvtár. )
Németh András, Györgyiné Koncz Judit, Kasnya-Kovácsné Bakacs Judit, Kopp 

Eika (2004): Alternatív-és reformpedagógia a gyakorlatban, Bölcsész 
konzorcium 

PROIECT EDUCAȚIONAL- Rezumat

Scopul procesului de învățământ primar este de a cultiva la copii trăsături 
cum ar fi curiozitatea, admirația, imaginația, gândirea critică, spontaneitatea și 
plăcerea în experiențele estetice. Acestea se pot face cu ușurință folosind meto-
dele alternative de învățare.

Problemele concrete de viată, ce trebuie rezolvate zi de zi, au un caracter in-
tegrat și nu pot fi solutionate decât apelându-se la cunostinte, deprinderi, compe-
tente ce nu sunt încadrate în contextul strict al unui obiect de studiu.

Pentru ca elevii zilelor noastre să facă fată solicitărilor lumii contemporane, 
trebuie să le formăm capacitatea de a realiza transferuri rapide și eficiente între 
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discipline, de a colecta, sintetiza și de a pune la lucru împreună cunostintele do-
bândite prin studierea disciplinelor scolare.

Acest lucru se poate realiza în cadrul proiectelor educaționale.
Dacă succesul scolar este dat de performanta elevului în cadrul contextelor 

disciplinare, succesul în viata personală, profesională și socială este dat tocmai de 
capacitatea de a iesi din tiparul unei discipline și de a realiza conexiuni și transfe-
ruri rapide între discipline, pentru solutionarea problemelor ivite.
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DRAMATIZÁLÁS, DRÁMAJÁTÉK MINT 
AZ EGÉSZ SZEMÉLYISÉG, GYERMEKI-

FELNŐTTI KREATÍVITÁS FEJLESZTŐJE

prof. Haller Katalin, inspector școlar, 
Inspectoratul Școlar Județean Mureș

„Mese, mese, kacsalábon most tipeg át a világon. Itt is megáll, 
ott is megáll, minden városnál, falunál. ahol nyitva ajtó, ablak, ahol jó 
gyermekek laknak, oda készül ez a mese, hogy mindenki megszeresse, 
s képeskönyvet, meséskönyvet szeret minden jó gyermek hol tündérek, 
törpék laknak, s Csipkerózsika szendereg.”

(Lászlóffy Aladár)

Dramatizálásnak nevezzük azt a játékcselekvést, amelyben a gyermek az 
eseményekben, életszerű helyzetekben, mesékben szereplő alakok szerepébe éli 
bele magát, átéli az eseményeket és egyéni átdolgozásban színműszerű megje-
lenítésre törekszik.

Ez már igazi alkotás, kreatív produkció, a gyerekek harmadik közkedvelt 
szerephangsúlyos játéka a szerepjáték és a bábjáték mellett.

A dramatizálás abban a bizonyos “harmadik kőzegben” keletkezik, amely 
sem nem reális, sem nem irreális. A játékban a tudati szféra hármas dimenzióban 
mozog: valóságtudat – me setudat – játéktudat.

Ez a játék is sajátos helyet foglal el a gyermek játékfejlődésének folyamatában.
Bár gyökerei a gyakorló játékig nyúlnak vissza, közvetlen játékelőzménye a sze-
repjáték és a bábozás. A mesedramatizálás a szerepjáték egy bizonyos fejlettségi 
fokán jelentkezik, akkor, amikor a gyermek játékának alakulására döntően hat a 
képi, majd a szimbolikus reprezentáció fejlettsége. Ez a játékforma előzetes játé-
kélmény hiányában nem jöhet létre, így a szerepjáték szerepmegformálásának 
tapasztalatain, a bábozás talaján indul el, az együttes játéktevékenység közösségi 
eseményein át és jut el a közös dramatizálásig.

Minden játék alapvető ismérve, hogy örömöt jelent a gyermeknek. Mivel a 
dramatizálás élményanyagát a mese alapmotívumaiból meríti a gyerek, sajátos 
örömforrások is jelentkeznek, mint például a veszély, a menekülés megélése, az 
elégtétel érzése, a jó győzelmével való azono sulás a rosszal szemben, varázslat, 
furfang, próbák kiállása, így felfokozott örömöt jelent a “mindenkit megmentő 
hős vagyok”, “igazságos király vagyok”,,,csodaszép hercegnő vagyok”,,,varázsla-
tos tündér vagyok”, vagy akár, ,gonosz boszorka vagyok” és, ,emberevő óriás 
vagyok” átélése. Mindemellett örömforrásként kezelhető az is, hogy az utánzás 
az átváltozás lehetőségét is magába foglalja, az illúzióknak pedig feszültségol-
dó-keltő hatásuk lehet.
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A különböző mesemotívumok már a mese hallgatásakor is örömöt ébresztenek 
a gyermekben és ez alapja annak a feszültségnek, amely a gyermekek egy részét 
cselekvő megjelenítésre ösztönzi  ugyanakkor a keletkezett érzelmek hatása így 
él tovább és válik a játék örömforrásává.

A dramatizálás, egyértelműen társas jellegű óvodában oly jól alkalmazott 
játékforma, csoportban zajlik, társszükségletű, mely egyben a közösségi élmény 
hordozója és fejleszti a gyerekek szocializációját, kreatívitását egyaránt.

Játszásához megfelelő színhely kialakítása szükséges, mesei színhelyek me-
gelevenítését kell biztosítani. Ezeket a helyszíneket a gyermekek a valóságban 
nem láthatták, de képzeletükben a valóságos tapasztalataik újszerű kombinálásá-
val megtudják jeleníteni. A játék során nem erőltetjük a mesei helyszínek “földi” 
másának rekonstruálását, mert ez már rombolná a játék illuzióját. Nagyon fontos, 
hogy az óvó néni bevonja a gyerekeket a helyszín kialakításába, mert ők egys-
zerű szimbólumokkal meg tudják oldani a hely és tér kialakításokat, amelyek a 
beleélést fokozzák.

A dramatizálás “mesei időben” játszódik, egy olyan időzónában, amely már 
kikerült a gyer mek közvetlen környezetéből. Dramatizáláskor vigyáznunk kell a 
játéktörténések egymásutáni ságára:,,egyszer volt hol nem volt, amikor a legkisebb 
királyfi elindult, amikor a kakas hármat kukorékol, amikor tizenkettőt üt az óra, 
amikor delelőre fordul a Nap.”

Dramatizáláshoz nélkülőzhetetlenek a megfelelő eszközök (jelmezek, dísz-
letek, kellékek), amelyeket elsősorban együtt állítunk elő a gyermekekkel. Itt is 
vigyázni kell, hogy ne halmozzuk túlságosan el eszközökkel a gyermeket, mert 
így könnyen megakadályozzuk a szerep eljátszásá ban.

Mindig annyi eszközt vegyünk igénybe, amennyi feltétlenül szükséges a me-
sei hangulat és világ megteremtéséhez. Ahhoz, hogy megkedvelje a gyerek a 
dramatizálást, lényeges, hogy rendszeres irodalmi, mesei élményhez juttassuk.

A mese kiválasztásánál is mindig tekintettel vagyunk arra, hogy a cselekmény 
könnyen utánozható és megjeleníthető legyen és adjon lehetőséget a gyermekc-
soport minden tagjának a bevonására.
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Nagyon fontos, hogy mi, óvó nénik játsszunk együtt a gyermekekkel, le-
gyünk modell számukra, vállaljunk szerepet, mutassuk be külsőnkkel, beszédün-
kkel, cselekedeteinkkel egy-egy mesealak életrekeltésének lehetőségeit, mert 
csak így fejlesztjük a gyerekek alkotó gondolkodását, képzeletét, ha velük együtt 
dramatizálunk.

A dramatizálás mellett egy nagyon fontos szerephangsúlyos játék a drámajáték 
is, ami hagyományos értelemben nem tekinthető játéknak, hanem inkább játé-
kirányítási technikának, módszernek, amely nemcsak a gyereket “változtatja át”, 
hanem a vele játszó felnőttet is, fejleszti mindkettő személyiségét.

Gabnai Katalin így határozza meg a drámajátékot: “minden olyan játékos em-
beri meg nyilvánulás, melyben a dramatikus folyamat jellegzetes elemei lelhetők 
fel”. Jó érzés ezt a játékot együtt játszani és úgy gondolom, hogy a gyerekek is 
boldogan, szívesen játsszák.

A drámajáték egy olyan személyiségfejlesztő nevelési módszer, amelynek 
eszköze minden olyan játék és gyakorlat, ami hozzájárul ahhoz, hogy könnyebben 
megérthessük egymást és magunkat, különböző készségek, jártasságok és képessé-
gek fejlődjenek, tökéletesedjenek és az ekképpen kimunkált személyiségünkkel 
könnyebben eligazodjunk szűkebb és tágabb környezetünkben.

A mai gyerekeknek már sokkal kevésbé „érték” az „egyszerű” ember, nekik 
a televizióban látott szuperhős az értékes, aki repülni, falramászni tud, robbant, 
vagy kilő gondolkodás nélkül. A mi feladatunk, hogy felfedeztessük a gyerekekkel, 
sőt a szülővel is, hogy jó együtt lenni egy „egyszerű” felnőttel is, akinek „csak” 
két keze van, csak egy feje van,  mosolygós szája, nagy, szerető szíve és ezek 
mind elegek ahhoz, hogy lehessen vele beszélni, énekelni, mesélni, JÁTSZANI. 

A drámajátékok legfőbb célja a emberépítés, a személyiség alakítása,  kap-
csolatfelvétel és kapcsolattartás, önmagunk, mások elfogadása és elfogadtatása, 
a közlés megkönnyítése.

Nagy hangsúlyt kap a gyerekek képzelete, fantáziája, kreatívítása, szerepjáté-
kra való, életkorukból fakadó képessége, empátiája.

A drámajátékokhoz tartoznak a népi gyermekjátékok, az improvizatív gyakor-
latok, lazító gyakorlatok, ritmusjátékok, mozgásfejlesztő, készség-képességfejlesztő 
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játékok (koncentráló, figyelem, memória, kommunikáció, stb. ), mindazok a  játé-
kok, amelyekhez szerepek vállalása szükséges. Ilyen szerepeket él át a gyerek a 
hétköznapok során nap mint nap, játéka közben. Ezekben a játékokban a gyermek 
a kettős tudat segítségével van jelen: pontosan tudja, hogy ő Zalán, aki az óvo-
dában van, de akkor ott mégis ő az a szakállas kapitány, aki a viharos tengeren 
viaskodik hajójával a hullámokkal, vagy ő Ágota, az a kiscica, aki megfogja a 
nála egy fejjel magasabb egeret, aki Szabolcs.

A dramatikus nevelés hatására fejlődik, önállósodik a gyermek gondolkodása, 
munkavégzése pontosabbá, megtervezetté válik, konfliktusait megtanulja demo-
kratikus úton rendezni, fejlődik humorérzéke, a másság elfogadásának képessége, 
önismerete, gazdagodik mozgás és kommunikációs készsége, tökéletesedik egész 
személyisége mind értelmi, testi, mind pedig érzelmi, erkölcsi, esztétikai téren. 
A drámajáték biztonságot nyújt, szilárd alapokat teremt a társadalmi élet szinte 
valamennyi területén (család, óvoda, iskola, TÁRSADALOM).

Óvodában, de óvodán kívül is a drámajáték közös munka (segíti a szorongások 
leküzdését) az óvó néniknek, a felnőtteknek együtt kell játszaniuk a gyerekekkel, 
úgy mint egy nagyobb játszótárs és nem mint a felnőtt  hatalom képviselője. Arra 
kell mindig törekednünk, hogy a kicsiket permanens sikerélményhez juttassuk, 
hogy együtt éljük át Karinthy Frigyes szavait:

„A szót, a titkot, a piciny csodát,  
 Hogy megkeressem azt a másikat 

S fülébe súgjam: add tovább!”
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COMPETENȚA – RESEMNIFICĂRI ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI

Dr. Daniel ANDRONACHE, Universitatea „Babeș-
Bolyai”, Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Mușata BOCOȘ, 

Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

I. Introducere în problematica pedagogică a competențelor

În literatura internațională de specialitate, precum și în cea românească există 
o mare varietate a perspectivelor de definire a competenței și, implicit, diferite 
definiții și operaționalizări ale acestui termen. Fiecare abordare și fiecare definiție 
în parte încearcă să surprindă relevanța competențelor în formarea profesională 
a individului și în dezvoltarea sa personală. Firește că, diversitatea perspective-
lor de analiză generează diverse definiții mai mult sau mai puțin cuprinzătoare, 
care pot păgubi prin caracterul lor reducționist și care pot genera neclarități sau 
chiar confuzii.

Inventariem în cele ce urmează câteva definiții operaționale ale termenului 
de competență, însoțite de analize interpretative:

 - Webster’s Online Dictionary precizează faptul că termenul de competență a 
fost utilizat pentru prima oară în literatura engleză înainte de 1590. Însă, după 
Barett și Depinet (1991), lucrarea „Testing for Competence Rather Than for 
Intelligence” (1973), circumscrisă domeniului resurselor umane, lucrare rea-
lizată de autorul David McClelland, poate fi considerată punctul de referință 
în impunerea termenului. Autorul menționat susține că evaluarea nivelului 
de inteligență și evaluarea personalității nu mai pot fi considerați predictori 
suficienți ai performanței și că evaluarea competențelor poate constitui o al-
ternativă viabilă. Așadar, se pare că termenul de competență a fost preluat 
în educație pornindu-se de la primele operaționalizări ale acestuia, realizate 
pentru domeniul resurselor umane și, posibil, ca o adaptare și ca un răspuns 
al școlilor și universităților la cerințele mediului de afaceri, în particular și 
ale celui socio-economic, în general.

 - Spencer și Spencer (1993) consideră competența ca fiind o caracteristică spe-
cifică și de durată unui individ, care face posibilă obținerea unor performanțe 
superioare în abordarea și realizarea sarcinilor profesionale. Așadar, în vizi-
unea autorilor, caracteristica de bază a competenței este aceea de anticipare 
a comportamentului manifestat de o persoană într-o varietate de contexte, 
situații și sarcini, pe baza unor criterii sau standarde specifice.

 - Herling (2000), definește competența ca fiind un comportament manifestat 
în cadrul unui domeniu de specialitate, sub forma unor acțiuni demonstra-
te în mod consecvent ca fiind realizate eficiente și cu rezultate concrete, 
observabile.
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II. Relația de interdependență funcțională 
competență-performanță

Competența include performanța și este inferată din performanță; pe baza 
performanțelor pe care le facilitează o competență, se pot realiza inferențe referi-
toare la comportamentul și la manifestările vizibile și cuantificabile ale indivizilor.

Așadar, performanța este considerată drept manifestare a competenței în 
contexte socio-profesionale sau de viață concrete. Altfel spus, nivelul unei per-
formanțe depinde atât de competența care există în stare latentă, potențială, 
cât și de factori corelativi contextului sau situației socio-profesional în care 
individul rezolvă o sarcină, activând astfel potențialitatea sau latența compe-
tenței. Acești factori, care pot fi obiectivi sau subiectivi, pot influența relația 
dintre competența și performanța individului, astfel explicându-se posibilita-
tea ca „transpunerea” competenței în performanțe să nu se realizeze complet 
și direct proporțional.

Se cuvine să mai amintim faptul că abordări recente ale conceptului de 
competență evidențiază nu atât produsul competenței, reprezentat de perfor-
manță, ci mai degrabă procesul de formare a acesteia. Astfel, definițiile multor 
autori, atât străini cât și români, (Parry, 1996; Mirabile, 1997; Jeris și Johnson, 
2004; Dooley et al. , 2004; Chiș, 2005; Bocoș, 2008; Potolea și Toma, 2010), 
la care aderăm și noi, consideră competența ca fiind un ansamblu de cunoș-
tințe, abilități și atitudini care, selectate, interrelaționate sistemic și utilizate 
adecvat, permit realizarea cu succes a unor sarcini în contexte profesionale 
sau sociale. De asemenea, conform metodologiei CNCIS din România (2005, 
p. 9), competența reprezintă capacitatea dovedită de a selecta, combina și uti-
liza adecvat cunoștințe, abilități și alte achiziții (valori și atitudini), în vede-
rea rezolvării cu succes a unei anumite categorii de situații de muncă sau de 
învățare, precum și pentru dezvoltarea profesională sau personală în condiții 
de eficacitate și eficiență.

III. Principalele atribute ale competenței

În vederea surprinderii principalelor atribute ale competenței, facem referi-
re la autori precum Kaufhold (2006) și Schiersmann (2007), care consideră că o 
competență presupune:
• Orientarea spre subiect – formarea competențelor este strict dependentă și 

influențată de individ deoarece, competența, cu toate componentele sale struc-
turale (cunoștințe, abilități, atitudini), se dezvoltă/ rafinează în raport cu intere-
sele, nevoile și caracteristicile de vârstă și particulare ale individului (cognitive, 
afectiv-emoționale, psihomotrice).

• Orientarea spre acțiune – existența unei competențe facilitează exersarea unui 
comportament, a unei acțiuni competente. Nu este relevantă doar transmiterea 
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de cunoștințe, formarea de abilități și atitudini, ci mai ales asigurarea interac-
țiunii acestora și „exploatarea” lor de către individ în situații concrete.

• Integralitatea – formarea și dezvoltarea unei competențe sunt posibile doar 
grație formării și dezvoltării progresive a componentelor sale structurale; fiecare 
dintre aceste componente este indispensabilă în construirea unei competențe, 
lipsa chiar și a uneia dintre ele sau formarea ineficientă a uneia, determinând 
diminuarea sau chiar anularea funcționalității celorlalte.

• Capacitatea autoorganizatorică – subliniază necesitatea implicării individului 
în propria învățare și în organizarea formării competențelor sale.

• Normativitatea deschisă – se referă la faptul că sistemul de norme, reguli 
socio-profesionale și culturale care orientează formarea competențelor, 
se află într-o dinamică generată de evoluțiile și nevoile societății. Astfel, 
orice competență și, implicit, componentele sale structurale au un carac-
ter deschis și flexibil, ele modificându-se funcție de cerințele actuale și de 
perspectivă ale societății.

Considerăm util demersul profesorului Florea Voiculescu (2012), care evi-
dențiază ceea ce nu este competența:
• Competența nu se rezumă la un ansamblu de cunoștințe. Simpla deținere 

de cunoștințe într-un domeniu, chiar dacă ele sunt cuprinzătoare/ vaste și re-
producea acestora nu sunt indicatori ai formării, deținerii sau manifestării unei 
competențe (G. Scallon, 2004, apud. Voiculescu, 2012).

• Competența nu se rezumă la suma unor deprinderi sau abilități deoarece 
a fi competent nu presupune doar a ști să faci ci presupune a ști când și cum să 
acționezi (Le Boterf, 2006, apud. Voiculescu, 2012). Astfel, un comportament 
poate fi competent nu doar atunci când este exersat corect din punct de vedere 
al deprinderilor sau abilităților, ci atunci când acestea sunt valorificate sistemic, 
interacționează dialectic și se manifestă la momentul și în contextul potrivit.

• Competența nu este echivalentă cu performanța – așa cum am arătat mai sus, 
efectele observabile ale competenței sunt exprimate sub forma performanțelor.

• Competența nu este o capacitate abstractă, izolată de orice context. O com-
petență nu poate fi nici exersată, nici observată „în vid” (Scallon, 2004, p. 103, 
apud. Voiculescu, 2012), ci doar într-o situație precisă și într-un context so-
cio-profesional real, prin acțiune concretă.

• Competența nu este apanajul individului izolat. Deși competența este atri-
buită individului, este proprie acestuia, în sensul că se formează și se dezvoltă 
prin contribuție și efort personal, ea nu se poate manifesta, valida sau evalua 
decât în urma interacțiunii cu ceilalți.

IV. Exersarea contextuală a competenței – abordare 
constructivistă

Din considerațiile de mai sus se poate constata diversitatea abordărilor pe-
dagogice ale termenului de competență. Deși nu se conchide că perspectivă sau 
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alta este greșită sau incompletă, Stoof et. al (2002), consideră că aceste definiții 
aparțin unui paradigme obiectiviste, care statuează faptul că în toate domeniile 
există un adevăr de necontestat, absolut. Autorii menționați susțin că existența 
unui consens și a unei definiții unice a competenței este imposibilă. De aceea, 
abordarea optimă a definirii conceptului de competență este cea constructivistă, 
abordare pentru care este importantă nu definiția în sine, ci dacă acea definiție 
s-a dovedit adecvată și viabilă în contextul în care a fost utilizată.

Semnificările de natură constructivistă (Eraut, 1995; Dall’Alba și Sandberg, 
1996; Stoof et al. , 2002; Sandberg și Pinnington, 2009, apud. Ripamoti și 
Scaratti, 2011) consideră că manifestarea calitativă a competenței este direct 
influențată și dependentă de context. De asemenea, se consideră că importante 
devin experiențele contextualizate pe care indivizii le trăiesc, în sensul că nu 
doar contextul în sine, ca întreg, poate influența calitatea manifestării/ exer-
sării unei competențe, ci și experiențele subiective ale indivizilor, determinate 
de contextul respectiv. Altfel spus, definirea competenței trebuie realizată în 
funcție de caracteristicile domeniului și ale contextului în care ea se manifestă. 
Spre exemplu, competențele de interrelaționare în domeniul educațional nu pot 
fi definite identic cu cele din domeniul relațiilor publice, al comunicării media 
sau din domeniul organizațional.

Pe lângă context, semnificările constructiviste iau în calcul alte două varia-
bile, și anume experții care definesc competența și scopul cu care este realizată 
definirea competenței (Stoof et al. , 2002). Referindu-se la experții care definesc 
competența, Stoof et al. (2002), consideră că, de cele mai multe ori, în definirea 
competenței nu este implicat doar un autor ci, o echipă de specialiști, care pot 
avea reprezentări și opinii diferite asupra conceptului, personalizate funcție de 
expertiza și experiența lor anterioară.

Referitor la cea de a treia variabilă, aceiași autori consideră că perspectiva 
din care este definită competența este direct dependentă de scopul cu care este 
formulată acea definiție, de ceea ce urmărește să surprindă acea definiție. Spre 
exemplu, definiția competenței poate fi realizată urmărindu-se scopuri, cum ar 
fi: de a dezvolta un curriculum sau un program de formare centrat pe competen-
țe, de a defini rolurile profesionale, de a selecta indivizii funcție de un profil de 
competențe, de a evalua competențele lor (Fletcher, 1997).

V. Concluzii

Competențele reprezintă rezultate educaționale complexe, aflte într-o relație 
de interdependență funcțională cu performanțele, din care ele se inferează. Având 
în vedere complexitatea competențelor, este necesar ca formarea și dezvoltarea lor 
să se realizeze progresiv și integrativ, prin articularea cunoștințelor, abilităților și 
atitudinilor, cu luarea în considerare atât a caracteristicilor domeniului, cât și ale 
contextului specific de manifestare.
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REZUMAT

Lucrarea de față propune o metaanaliză a abordărilor teoretice referitoare 
la conceptul de competență, concept intens dezbătut în literatura de specialitate. 
Urmărindu-se principalele perspective teoretice, internaționale și naționale, lucra-
rea surprinde o serie de resemnificări generate de utilizarea termenului de compe-
tențe în educație, precum și evidențierea relevanței acestora în formarea personală 
și profesională a individului. Considerațiile noastre sunt realizate din perspectivă 
constructivistă și prin relevarea importanței domeniului și a contextului specific 
în care sunt exersate competențele. În acest sens, cei mai mulți autori consideră 
că manifestarea calitativă a competenței este direct influențată și dependentă de 
factori obiectivi și subiectivi, de caracteristicile contextului și, mai mult decât atât, 
importante devin experiențele contextualizate pe care indivizii le trăiesc subiectiv.
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VULNERABILITATEA LA DEPRESIE 
LA COPII ȘI ADOLESCENȚI

Conf. Dr. Viorel Lupu – UMF „I.Hațieganu”, Cluj-Napoca 
– Medic, Psiholog Drd. , Prof. Logoped Izabela Ramona 
Lupu – Școala Gimnazială „I. Hațieganu”Cluj-Napoca

Începând cu anii 1960, când a fost introdusă, teoria cognitivă a vulnerabili-
tății la depresie a fost în centrul atenției, mai mulți autori analizând acest aspect. 
(Abramson și colab. , 2002; Clark și Beck, 1999; Nolen-Hoeksema și Corte, 2004).

Cercetările inițiale care au verificat validitatea acestei teorii s-au axat fie pe 
condiționarea reciprocă dintre factorii de vulnerabilitate și simptomele depresive, 
sau pe efectul principal al factorilor de vulnerabilitate asupra modificării simpto-
melor depresiei de-a lungul timpului. Primele studii din acest domeniu se pare că 
nu au examinat adecvat teoriile cognitive și nu au testat ipoteza centrală a teoriei, 
conform căreia subiecții vulnerabili din punct de vedere cognitiv sunt mai sus-
ceptibili decât alții să prezinte simptome depresive, doar în prezența unor eveni-
mente negative de viață, iar în absența acestora subiecții vulnerabili din punct de 
vedere cognitiv nu prezintă mai multe elemente depresive. (Abramson și colab. , 
1988; Alloy și colab. , 1988). 

Rezultatele unor studii, examinând prevalența depresiei la tineri, au indicat 
faptul că tulburările depresive sunt relativ frecvente la aceștia, peste 90% din aceș-
tia experiențiind un episod major depresiv până la vârsta de 14 ani (Lewinsohn și 
colab. , 1993). Rezultatele studiilor epidemiologice au indicat faptul că adolescența 
este perioda critică pentru înțelegerea depresiei și că în aceasta, majoritatea indi-
vizilor prezintă primul episod semnificativ clinic și tot în această perioadă apar 
diferențe legate de sex, privind rata depresiei. (Hankin și colab. , 1998). 

În ultimii ani, s-au dezvoltat foarte mult cercetările prospective legate de teoria 
vulnerabilității la depresie, pe loturi de copii și adolescenți. De exemplu din cele 
48 de studii prospective, 38 au fost efectuate în ultimii 6 ani. Acestea se datorea-
ză înaltei prevalențe, evoluției cronice și disabilității produse de depresie la copii 
și adolescenți (Shwarz și colab. , 1998). Un rol important l-au avut psihopatologii 
developmentali, care au subliniat importanța evaluării vulnerabilității cognitive 
din punct de vedere developmental (Garber, 2000). Există mai multe teorii cog-
nitive legate de vulnerabilitatea la depresie, și anume: 1)Teoria lipsei de speranță 
(Abramson și colab. , 1999); 2)Teoria cognitivă a lui Beck (1967); 3)Teoria stilu-
rilor de răspuns (Nolen-Hoeksema, 1991); 4)Teoria predispoziției personalității 
la depresie (Beck, 1983, Blatt și colab. , 1992).

Conform teoriilor cognitive, variabilele cognițiilor au implicații cauzale 
semnificative în apariția, menținerea și remisia depresiei. Conform acestor teorii, 
vulnerabilitatea este definită ca o trăsătura internă și stabilă a individului, care îl 
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predispune la apariția depresiei în condițiile unor evenimente negative de viață. 
(Ingram și colab. , 1999).Dovezile de până acum sugerează faptul că în condiții 
obișnuite, persoanele care sunt vulnerabile la depresie sunt greu de reperat în 
cadrul populației generale. La subiecții care prezintă factori de vulnerabilitate 
cognitivă, apariția unor evenimente negative declanșează un pattern negativ de 
procesare a informațiilor, ce duce la coborârea în spirală în depresie. Subiecții 
non-vulnerabili reacționează în împrejurări similare cu un nivel de distres și cu 
un nivel de trăire depresivă adecvate evenimentului, dar nu coboară în spirala 
depresiei. Teoriile vulnerabilității cognitive pot fi conceptualizate ca un conti-
nuum în care se regăsesc anumiți subiecți care prezintă nivele de vulnerabilitate 
cognitivă mai ridicate decât alții. În mod similar, și evenimentele negative pot 
fi conceptualizate ca un continuum în care anumite evenimente negative sunt 
mai semnificative decât altele. Conform acestei perspective, cel mai ridicat nivel 
de vulnerabilitate cognitivă poate provoca, la cel mai puțin stresant eveniment, 
apariția simptomelor sau episoadelor depresive. Invers, atunci când tinerii pre-
zintă nivele medii sau scăzute de vulnerabilitate cognitivă, pot avea un risc de 
apariție a depresiei numai dacă sunt confruntați cu eveniment stresante puter-
nice. Depresia la tineri poate exista într-un continuum de severitate, începând 
cu reacțiile depresive semnificative (Hankin și colab. , 2005). Statusul cognitiv 
poate declanșa fie o reacție depresivă subclinică, fie un episod semnificativ, în 
funcție de severitatea stresorilor și de generalizarea cognițiilor depresogene de-
clanșate de stresori. Cei mai studiați factori de vulnerabilitate cognitivă pentru 
depresie la copii și adolescenți, sunt: stilurile inferențiale depresogene legate de 
cauze, consecințe și de propria persoană (Abramson și colab. , 1988); atitudinile 
disfuncționale (Beck, 1967); tendința de ruminație, ca răspuns la starea depre-
sivă (Nolen-Hoeksema, 1991); predispoziția personalității la depresie (Beck, 
1983; Blatt și Zuroff, 1992).

Teoria lipsei de speranță(disperării).

Această teorie reflectă concepția cognitivistă asupra corelației dintre starea 
afectivă și stres, care presupune interacțiunea mai multor factori cauzali care îm-
preună generează un anumit subtip de depresie, depresia-disperare (Abramson 
și colab. , 1989).

Există 3 stiluri depresogene inferențiale, care duc la apariția acestui tip de 
depresie: Tendința de a atribui apariția evenimentelor negative unor cauze stabile; 
Tendința de a percepe evenimentele negative ca având mai multe consecințe de-
zastruoase; Tendința de a vedea propria persoană ca fiind slabă și nepregătită în 
fața evenimentelor negative. Fiecare din aceste 3 stiluri inferențiale depresogene 
predispun subiecții la depresie-disperare. Disperarea este definită ca fiind aștepta-
rea ca evenimentele negative care vor avea loc sau cele pozitive care nu vor apărea, 
sunt implacabile. Atunci când se instalează disperarea, depresia devine inevitabilă.
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Teoria cognitivă a lui Beck.

Similar teoriei disperării, teoria cognitivă a lui Beck, este o teorie care pune 
accentul pe relația dintre stres și vulnerabilitate, care presupune interacțiunea unor 
cauze cu altele, care culminează cu depresia (Beck, 1967-1983).Aspectul esenți-
al în teoria lui Beck este reprezentat de constructul schemei. În accepțiunea lui 
Beck, schema este definită ca esență a cunoașterii (de ex. , reprezentări mentale 
ale self-ului și ale experiențelor anterioare) care este durabilă și caracterizează din 
punct din punct de vedere cognitiv, o persoană. Când un individ este confruntat cu 
o anumită situație, se activează schema cea mai relevantă pentru situația respec-
tivă. Activarea schemei influențează în subsidiar felul în care persoana percepe, 
înregistrează și regăsește informațiile referitoare la situația dată. Beck afirmă că 
anumiți indivizi posedă scheme depresogene, care le conferă vulnerabilitate la 
depresie. El a emis ipoteza că schemele depresogene sunt organizate tipic, ca setări 
ale atitudinilor disfuncționale, cum ar fi: „Eu sunt un nimeni dacă persoanei pe 
care o iubesc nu-i place de mine” sau „Dacă am un eșec, atunci sunt în general un 
ratat”.Astfel de scheme sunt activate în urma apariției unor evenimente negative. 
O dată activate, schemele depresogene declanșează un patern de biasări negative, 
privind interpretarea proprie a informațiilor, caracterizate prin erori negative în 
gândire (de ex, interpretări negative ale evenimentelor de viață, cum ar fi supra-
generalizarea și catastrofarea).

Teoria stilurilor de răspuns.

Această teorie afirmă faptul că felul în care fiecare persoană răspunde la pro-
priile simptome depresive determină severitatea și durata simptomelor (Nolen-
Hoeksema, 1991). Există 2 tipuri de răspuns: ruminația și distragerea. Cei care 
se angajează în răspunsuri ruminative sunt predispuși la simptome severe și de 
durată, în timp ce cei care au forma de distragere dezvoltă simptome mai puțin 
severe. Această teorie își propune să explice și diferențele privind prevalența mai 
crescută a depresiei la sexul feminin, decât la cel masculin, femeile având un stil 
preponderent ruminativ, în timp ce bărbații au unul preponderent de distragere. 
S-au făcut până acum 7 studii prospective pe copii și adolescenți care au verificat 
această ipoteză și au ajuns la concluzia că, într-adevăr ruminația se asociază cu 
severitatea simptomelor depresive. În schimb, nu s-au confirmat cealaltă ipoteză 
privind diferențele legate de sex, decât începând cu vârsta adolescenței. Astfel, 
Abela și colab. , 2008, au efectuat un studiu pe 140 de copii cu vârste între 6-14 
ani, care aveau un părinte cu tulburare afectivă și care au fost urmăriți timp de 1, 
5 luni, obținând următoarele rezultate: ruminația a favorizat amplificarea simpto-
melor depresive; distragerea a prezis descreșterea simptomelor depresive; raportul 
dintre ruminație și distragere a prezis o creștere a simptomelor depresive, fără a 
apare diferențe legate de se în acest sens.
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Predispoziția personalității la depresie.

Cercetători de diferite orientări teoretice au propus că anumite trăsături de 
personalitate constituie factori de vulnerabilitate la depresie (Beck, 1983; Blatt și 
Zuroff, 1992). Deși există diferențe privind conceptualizarea, fiecare teorie pro-
pune o predispoziție a personalității fie axată pe considerente interpersonale, fie 
pe considerente dobândite. Teoreticienii de orientare psihodinamică consideră ca 
trăsături de personalitate care predispun la depresie, dependența și autocriticis-
mul, în timp ce teoreticienii de orientare cognitivistă consideră ca fiind important 
elementul sociotropic și autonomia. Trăsăturile pregnante de dependență\socio-
tropie se corelează cu aspectele interpersonale; aceștia au nevoie în permanență 
de aprobarea celorlalți pentru a se simți bine. Indivizii dependenți/sociotropici se 
consideră că sunt predispuși la riscul de a dezvolta depresie atunci când percep 
perturbări în relațiile cu ceilalți și /sau rejecție socială. Subiecții care prezintă au-
tocriticism/autonomie sunt predispuși și ei la depresie; ei trebuie să satisfacă un 
anumit standard impus de ei sau de ceilalți, pentru a se simți bine.

Aceștia din urmă riscă să dezvolte depresie atunci când consideră că nu înde-
plinesc aceste standarde. Ipoteza vulnerabilității specifice consideră că indivizii 
care au predispoziții ale personalității cu risc pentru depresie vor dezvolta depresie 
numai în timpul apariției unor evenimente negative, congruente cu vulnerabilitățile 
de personalitate. Această teorie a fost probată și în urma unor cercetări pe copii 
și adolescenți. Astfel, 5 studii recente au confirmat faptul că autocriticismul con-
feră vulnerabilitate la depresie la tineri (Abela și colab. , 2007; Adams și colab. , 
2007; Shahar și colab. , 2004). 

Concluzii

Numeroasele cercetări recente care au studiat modelele cognitive ale vul-
nerabilității la depresie, la copil și adolescent, au confirmat validitatea acestora; 
fundamentand unele programe eficiente de prevenție pentru cei care sunt la risc.
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REZUMAT 

Rezultatele unor studii, examinând prevalența depresiei la tineri, au indicat 
faptul că tulburările depresive sunt relativ frecvente la aceștia, peste 90% dintre 
ei experiențiind un episod major depresiv până la vârsta de 14 ani. Există mai 
multe teorii cognitive legate de vulnerabilitatea la depresie, care vor fi analizate 
și anume: 1)Teoria lipsei de speranță (Abramson și colab. , 1999); 2)Teoria cogni-
tivă a lui Beck (1967); 3)Teoria stilurilor de răspuns (Nolen-Hoeksema, 1991); 4)
Teoria predispoziției personalității la depresie (Beck, 1983, Blatt și colab. , 1992).

Concluzii: Numeroasele cercetări recente care au studiat modelele cogniti-
ve ale vulnerabilității la depresie, la copil și adolescent, au confirmat validitatea 
acestora; fundamentand unele programe eficiente de prevenție pentru cei care 
sunt la risc.
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COMUNICAREA AUGMENTATIVĂ ȘI ALTERNATIVĂ 
– O SOLUȚIE EFICIENTĂ ÎN CAZUL PERSOANELOR 

CU TULBURĂRI GRAVE DE LIMBAJ 

Asist. Univ. Dr. Crișan Claudia, Universitatea 
„Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, jud. Cluj

De-a lungul timpului, domeniul comunicării augmentative și alternative, cu-
noscut sub acronimele AAC (engl = augmentative and alternative communication) 
a trecut printr-o perioadă de stabilire a terminologiei unanim acceptată de către 
specialiști și practicieni, dar și a definirii acestor termeni (Dascăl Crișan, 2012). 
În acest context, descriptori precum „non-verbal”, „non-vocal”, „non-oral” sau 
„comunicare neverbalizată” au încercat să definească domeniul în sine, însă aceș-
tia au fost ulterior abandonați ca o consecință a incapacității de a descrie în mod 
acurat întreaga gamă a persoanelor care utilizau AAC (unele dintre acestea fiind 
capabile să verbalizeze) (Glennen și DeCoste, 1997). Așa se face, ca începând cu 
anul 1985, Lloyd să revizuiască terminologia existentă și să propună utilizarea 
termenului de comunicare augmentativă și alternativă, unde augmentativ defi-
nește procesul de stimulare a abilităților verbale dobândite, iar alternativ vizea-
ză mijloacele de substituire a aspectelor verbale deficitare (Lloyd, 1985). Având 
în vedere tendințele actuale a lumii științifice de a crea acronime, comunicarea 
augmentativă și alternativă a fost repede restrânsă la AAC, care rămâne descrip-
torul standard acceptat pentru acest domeniu (Glennen și DeCoste, 1997). Chiar 
dacă această terminologie este în prezent larg acceptată, mai există voci care aduc 
contra argumente utilizării ei. Astfel, Zangari și alții (1994) a propus restrângerea 
terminologiei la comunicare augmentativă, plecând de al faptul că, în permanență 
în cadrul intervenției se pune accent pe îmbunătățirea abilităților de comunicare 
ale individului (Glennen și DeCoste, 1997). 

Conform prezentării oferite de către ASHA (American Speech-Language-
Hearing Association), AAC este definită ca fiind o arie a practicii clinice, care 
încearcă să „compenseze (temporar sau permanent) pattern-urile deteriorate și 
deficitare ale indivizilor cu tulburări severe în sfera comunicării expresive”, iar 
intervenția prin natura sa, implică o abordare multimodală, care are menirea de 
a sprijini aceste persoane în a utiliza întreaga gamă de abilități de comunicare pe 
care le posedă, inclusiv „vorbire reziduală sau vocalizări, gesturi, semne sau co-
municare asistată”(ASHA, 1991, p. 10). În acest context, AAC este privită ca fiind 
zona de cercetare și practică ce semnalează suplimentarea sau înlocuirea limbajului 
natural și/sau scris, apelând la simboluri asistate și/sau neasistate (Lloyd, Fuller și 
Arvidson, 1997, apud Son Seung-Hyum, 2005). În aceste condiții, comunicarea 
augmentativă și alternativă nu poate a fi considerată un substitut pentru modul 
actual de comunicare al individului cu deficite severe ale limbajului verbal, ci mai 
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degrabă este privită ca un instrument prin care se vizează sprijinirea și stimula-
rea procesului de comunicare prin înlocuirea acelor elemente care se dovedesc a 
fi lipsite de inteligibilitate, neacceptate social sau dăunătoare persoanei sau celor 
din jurul său (Smith și Connolly, 2008).

Plecând de la aceste aspecte, AAC este reprezentată prin orice sistem, dis-
pozitiv sau metodă, care are rolul de a facilita procesul de comunicare a nevoilor 
fiecări persoane, în funcție de competențe, nivel de dezvoltare, partener și context. 
Chiar dacă termenul este adesea utilizat cu referire la dispozitive și sisteme for-
male, cum ar fi limbajul semnelor, planșe de comunicare sau orice alt dispozitiv 
asistat cu output vocal (VOCAs – Voice Output Communication Aids), sistemul 
poate include și mijloace mai puțin sofisticate, cum ar fi expresii faciale, ges-
turi ideosincrazice și altele. Conform definiției oferite de către ASHA, un sistem 
AAC reprezintă „un grup integrat de componente, incluzând simboluri, mijloace 
ajutătoare, strategii și tehnici utilizate de către individ, pentru a-și îmbunătăți 
comunicarea” (ASHA, 1991, p. 10). Prin urmare, acest tip de comunicare poate 
include limbajul semnelor, semne manuale, imagini, fotografii, obiecte, desene, 
pictograme, semne grafice sau cuvinte scrise, utilizate fie separat, fie în combina-
ții cu planșe sau cărți de comunicare, VOCAs sau tastaturi (Dascăl Crișan, 2012)

Alături de celelalte componete, mijloacele AAC au stârnit la rândul lor nume-
roase controvese, însă odată cu introducerea conceptului de simbol, terminologiile 
coexistente au început să capete contur. ASHA, definește termenul de simbol cu 
trimitere directă la metoda utilizată, mai precis acesta este „reprezentarea vizuală, 
auditivă și/sau tactilă a conceptelor convenționale (spre exemplu, gesturi, fotogra-
fii, seturi/sisteme de semne manuale, pictograme, cuvinte scrise, obiecte, cuvin-
te rostite, Braille)” (ASHA, 1991, p. 10). În plus, Beukelman și Mirenda (2005) 
aduc o serie de completări acestei definiții considerând că utilizarea comunicării 
gestuale care include expresiile faciale, contemplările vizuale, posturi corporale 
și semne manuale intră sub incidența definiției AAC și implicit a mijloacelor uti-
lizate în scop comunicativ.

Interesul lumii științifice în a contura cât mai clar conceptul de simbol, i-a 
determinat pe Lloyd și Fuller (1986) să clasifice aceste mijloace de comunicare în 
simboluri asistate și neasistate, unde simbolurile neasistate fac referire la itemii 
care nu necesită nici un sprijin sau dispozitiv pentru a fi realizați, iar simbolurile 
asistate implică utilizarea unor dispozitive sau echipamente, pe lângă „comunica-
torii corporali folosiți” (Lloyd și Fuller, 1986, p. 168, apud. Glennen și DeCoste, 
1997). Astfel, în categoria simboluri asistate sunt incluse obiectele reale și/sau în 
miniatură, fotografii, desene alb-negru, pictograme etc, iar sub cupola simboluri-
lor neasistate sunt încadrate expresiile faciale, semnele manuale, vocalizările sau 
limbajul verbal. Adițional acestor termeni, adesea în literatura AAC se vorbește 
despre mijloace ajutătoare (engl. = aid) definite ca fiind acele „obiecte sau dis-
pozitive utilizate pentru a transmite sau recepta mesaje (cum ar fi spre exemplu: 
cărți sau planșe de comunicare, dispozitive mecanice sau electronice, compute-
re)” (ASHA, 1991, p. 10). 

Ca în orice proces, utilizarea eficientă a mijloacelor implică folosirea unei 
strategii. În contextul AAC, strategia este definită de aceeași asociație ca fiind 
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„modalitatea specifică la care se recurge pentru a eficientiza utilizarea mijloacelor 
ajutătoare, simbolurilor și/sau tehnicilor [AAC] în scopul îmbunătățirii comuni-
cării” (ASHA, 1991, p. 10). În consecință, jocul de rol, prompting-ul, modelarea 
și imitarea sunt doar câteva dintre strategiile la care se optează adesea în cadrul 
intervenție AAC. În plus, tot mai frecvent sunt amintite strategiile care oferă in-
put, output augmentativ sau o combinație dintre cele două (Mirenda, 2001; Dascăl 
Crișan, 2012; Crișan, 2013). În strânsă legătură cu strategiile se află tehnicile care 
nu sunt altceva decât „o metodă de transmitere a mesajului (vizual, auditiv, tactil)” 
(ASHA, 1991, p. 10). Cele patru componente, respectiv, simbolurile, mijloacele 
ajutătoare, strategiile și tehnicile, reprezintă elementele de bază ce compun orice 
intervenție AAC (Beukelman și Mirenda, 1999). 

O altă terminologie controversată, face referire la descriptorii populației de 
indivizi cărora le este adresată comunicarea augmentativă și alternativă. Au existat 
multe discuții și multe terminologii, însă, până în prezent nu s-a ajuns la un con-
sens între specialiști și oameni de știință ai acestui domeniu. Totuși, ASHA oferă 
o caracterizare a utilizatorilor tipici de AAC, conform căreia, aceste persoane sunt 
descrise ca fiind “indivizii cu tulburări de comunicare severă care beneficiază de 
AAC – cei pentru care comunicarea gestuală, verbală și/sau scrisă este temporar 
sau permanent inadecvată pentru a-și satisface nevoile de comunicare. Deși unii 
indivizi sunt capabili să emită la nivel limitat sunete sau expresii verbale, acestea 
sunt inadecvate și insuficiente pentru a sprijini nevoile variate de comunicare. 
Inițial au fost utilizate numeroase terminologii, însă, în prezent foarte rar mai 
sunt menționați termeni precum muți, non-oral, non-vocal, nonverbal și afonic” 
(ASHA, 1991, p. 10). De asemenea, intermitent s-a folosit termenul de paravocal, 
însă nici acesta nu este unamim acceptat în rândul cercetătorilor și practicienilor. 
În consecință, termeni precum: utilizatori AAC, beneficiari AAC, consumator 
AAC, comunicator augmentativ sunt doar câțiva dintre cei vehiculați în lucrările 
de specialitate (Glennen și DeCoste, 1997). 

În ultimul deceniu, domeniul AAC a început să fuzioneze cu cel al tehnologiei 
asistate (AT), prin oferirea unor mijloace de comunicare tehnologizate. Intrând 
sub incidența acestui concept umbrelă, acestea sunt descrise ca fiind instrumen-
te asistate în scopul îmbunătățirii competențelor, abilităților, stilului de viață și a 
independenței persoanelor cu dizabilități (Glennen și DeCoste, 1997). Văzute din 
acestă perspectivă, Cafiero (2005) clasifică mijloacele AAC asistate în trei mari 
categorii, respectiv sisteme „no-tech” sau non-tehnologice (simple instrumente fără 
baterii sau circuite, precum cardurile tri-/bi-dimensionale cu simboluri sau cuvinte 
scrise), „low-tech” (VOCAs simple, capabile de a reda un mesaj înregistrat de la 
câteva secunde până la opt minute) și „hi-tech” sau înalt tehnologice (dispozitive 
VOCAs sofisticate, cu capacitatea de a genera sute de mesaje).

Plecând de la paradigma comunicării totale (Hathazi, 2008; Dascăl Crișan 
2012), în mod ideal AAC nu include doar un singur sistem sau metodă, ci mai 
degrabă minim două dintre acestea, în funcție de nivelul de dezvoltare, compe-
tențele utilizatorului, preferința pentru anumite sisteme sau simboluri, nevoile 
de comunicare, situație, partener, activitate, mediu sau context. Deși utilizarea 
AAC în cazul indivizilor cu tulburări severe de comunicare este o practică larg 



396 Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

acceptată, există puține cercetări în a ghida terapeuții în a alege dispozitivele sau 
strategiile adecvate, pliate pe nevoile fiecărui individ în parte (Porter și Cafiero, 
2009; Dascăl Crișan, 2012; Crișan, 2013).
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REZUMAT:

Domeniul comunicării augmentative și alternative, vizează preponderent per-
soanele ce manifestă tulburări severe ale limbajului expresiv și implicit ale comu-
nicării. Cunoscut sub acronimele AAC, domeniul a trecut printr-o perioadă de 
stabilire a terminologiei unanim acceptată de către specialiști și practicieni, dar 
și a definirii termenilor aferenți acestuia: sistem AAC, simbol AAC, strategiie 
AAC, tehnici AAC, beneficiari AAC etc.
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PARTICULARITĂȚI ALE CITIT-SCRISULUI 
LA ELEVII CU ADHD. STUDIU DE CAZ

Asist. univ. dr. Grec Claudia Doina, Lector univ. 
dr. Olga Chiș, Facultatea de Psihologie și Științe ale 

Educației, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Introducere

Fiecare copil este unic, la fel, fiecare familie sau cultură, deosebirile fiind 
date de rezultatul căilor alternative în ceea ce privește dezvoltarea. Pe parcursul 
evoluției comportamentului uman se întâlnesc atât aspecte intolerabile, neaccep-
tate, cât și aspecte apreciate; în momentul depistării unor probleme o importanță 
deosebită o are nivelul de dezvoltare în acel moment.

Este important să se ia în considerare aspectele procesului de învățare care 
pot să fie compromise la elevii cu deficit de atenție și hiperactivitate. Pe măsură 
ce elevii percep, primesc, procesează, înregistrează și rememorează informații, 
aceștia activează trei sisteme de prelucrare care sunt utilizate în gândire: atenția, 
funcția executivă și memoria de lucru. Se dezbate dacă acestea sunt trei sisteme 
separate sau dacă formează un singur sistem mare. În acest sens, trebuie să luăm 
în considerare modul în care funcționează și efectul lor asupra învățării. Fiecare 
elev are un anumit grup de puncte forte și punctele slabe în aceste sisteme de 
gândire. Fiecare dintre sisteme, depinde de complexitate: cu cât este mai comple-
xă sarcina, cu atât este mai mare cererea de la sistem. Prin urmare, elevii nu vor 
întâmpina dificultăți academice până când sistemul lor specific nu este copleșit.

Au fost supuși studiului privind aspectele particulare în domeniul citit-scrisu-
lui, mai mulți elevi cu deficit de atenție și hiperactivitate care urmează cursurile 
primare în clase diferite. Voi prezenta cazul unui elev diagnosticat cu deficit de 
atenție și hiperactivitate tipul combinat pentru a observa dificultățile cu care se 
confruntă în sfera scris-cititului.

I. Date de identificare ale subiectului

S.R., în vârstă de 10 ani, elev în clasa a III-a, face parte dintr-o familie legal 
constituită. Relațiile interpersonale în familie sunt bazate pe înțelegere, fiind fa-
vorabile creșterii și dezvoltării echilibrate ale copilului. Părinții sunt interesați de 
dezvoltarea, instruirea și educarea acestuia. Este singurul copil, iar părinții sunt 
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îngrijorați deoarece prezintă probleme la școală atât comportamentale cât și privind 
rezultatele la învățătură. Condițiile materiale și igienico-sanitare sunt modeste.

II. Informații referitoare la istoria personală a cazului

Clasa I debutează pentru S.R. cu dificultăți de adaptare, tulburări de compor-
tament, dificultăți de concentrare, probleme cu care se confruntă și în perioada 
preșcolară. În clasa a II-a, S.R. a fost diagnosticat medical cu deficit de atenție 
și hiperactivitate tipul combinat. Părinții acceptă greu situația, mama devine și 
mai preocupată de fiul ei, lucrează mai puțin tocmai pentru a-l ajuta pe copil să 
se integreze cât mai bine în școală. Există o permanentă legătură între familie și 
școală. S.R. urmează un tratament medicamentos care este administrat conform 
indicațiilor medicului specialist.

III. Referințe pentru care se face evaluarea 
psihopedagogică

Învățătoarea elevului S.R. afirmă că acesta prezintă o slabă capacitate privind 
performanțele școlare, este incapabil să își mențină atenția în diferite sarcini de 
lucru la școală dar și în alte activități, nu pare să asculte atunci când i se vorbește, 
nu reușește să fie atent la detalii sau face greșeli din neatenție în diferite sarcini 
de lucru, reușește să se concentreze pentru scurt timp, are probleme în organi-
zarea activităților. În timpul orelor se agită, dă din mâini și din picioare când stă 
pe scaun, uneori își părăsește locul în clasă, se mișcă permanent, pune frecvent 
întrebări, aduce completări verbale în diverse situații, este incapabil să își aștepte 
rândul și îi întrerupe pe ceilalți.

În timpul recreației, prezintă dificultăți în a se juca cu colegii, vorbește foarte 
mult, și nu respectă regulile.

Din informațiile primite de la psihologul școlii aflăm că elevul S.R. prezintă 
intelect de nivel mediu și beneficiază de intervenție psihologică.

IV. Instrumentarul psihopedagogic

S-au utilizat mai multe instrumente de evaluare: Scala de evaluare compor-
tamentală, Proba de dictare și de redare în scris a unor idei, Testul Text de Trei 
Minute (TTTM), Proba de comprehensiune a unui text scris, Proba de evaluare 
a exprimării în scris – după o imagine, Scala disgrafiilor Ajuriaguera – cotare și 
Testul Rey-figura complexă.
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V. Observații relevante din timpul examinării

Proba de dictare și de redare în scris a unor idei dintr-un text audiat s-a aplicat 
la toți elevii, astfel că S.R. a putut fi observat cum se manifestă în timpul unor ac-
tivități la clasă. În timpul dictării este într-o continuă mișcare, parcă nu își găsește 
locul, își ridică picioarele pe scaun, le dă jos, se ridică în picioare, iar se așează. 
Permanent pune întrebări sau face diverse conexiuni cu alte întâmplări.

La evaluarea individuală, în cabinet, din când în când pune întrebări referi-
toare la timpul de lucru, aduce comentarii la imaginea existentă în proba de eva-
luare, permanent are ceva de spus.

VI. Rezultatele la testele psihopedagogice

Scala de evaluare comportamentală a confirmat diagnosticul de deficit de 
atenție și hiperactivitae tipul combinat.

La proba de dictare, s-au întâlnit puține erori și anume, omisiuni de litere 
de exemplu: gingșă (gingașă), inversiunide litere și silabe: atsfel (astfel), gedecel 
(Degețel), substituiri ale africatelor: gedecel (Degețel) etc. În una din propozi-
țiile izolate scrie mai întâi opusul cuvântului dictat deschide, apoi corectează și 
scrie cuvântul corect închide. A fost eliminat i final în cazul pluralului: călători 
(călătorii), de asemenea numele propriu nu a fost scris cu majuscule. Nu foloseș-
te semnele de punctuație în cazul propozițiilor izolate decât la prima propoziție.

Redarea în scris a ideilor unui text audiat evidențiază faptul că S.R. nu a 
reținut toate personajele din text aducând pe scenă un alt personaj iepurele, omite 
ideea de salvare a iepurașului specificând doar finalul, și anume, retragerea șarpe-
lui. Nici la această probă nu sunt folosite semnele de punctuație la nici o propoziție.

Textul din TTTM (Testul Text de Trei Minute) a fost citit destul de corect. 
S-au întâlnit substituiri la un singur cuvânt rumet (rumen), o adăugire recitate 
(recitat) și o omisiune hipertofică (hipertrofică). Două cuvinte au fost citite diferit 
pornind de la prima silabă citită corect, față de cele existente dezoltat (devotat) și 
rotirea (rotiseria). Reușește să citească 112 cuvinte în trei minute, adică aproximativ 
42, 3% din numărul total de cuvinte din text, din care citește corect 107 cuvinte.

Performanța în ceea ce privește valoarea morfologică a cuvintelor citite a fost 
puțin scăzută în cazul substantivelor și mai scăzută în cazul adjectivelor.

Din punctul de vedere al numărului de silabe într-un cuvânt, performanța 
citirii a scăzut odată cu creșterea numărului de silabe.

În ceea ce privește performanțele realizate, în funcție de tipul de silabe (des-
chise sau închise), se poate spune că au existat dificultăți mai mari în cazul sila-
belor deschise.

S.R. a întâmpinat dificultăți în cuvântul cu hiat rotiseria. Cuvintele care aveau 
în componența lor grupurile de litere ce, ci, ghe au fost citite corect. Propozițiile 
monomembre au fost citite corect, respectând întonația. Intonația a fost respectată 



401Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

în cazul propozițiilor exclamative, exceptând propoziția interogativă care este in-
tercalată între propozițiile enunțiative.

La proba de comprehensiune a unui text scris se străduiește să răspundă la 
toate întrebările (itemii). Primul item, care evidențiază inferențe predictive, dă frâu 
liber imaginației, astfel că S.R. se descurcă bine, iar răspunsul dat este formulat 
bine din punct de vedere gramatical. La itemul al doilea care vizează inferențe-
le anaforice, răspunsul nu este complet decât parțial. Dimensiunile care vizează 
informații factuale au fost atinse de către S.R. însă parțial, deoarece crângul a 
fost înlocuit de cuvântul câmp. La cei doi itemi care stabilesc relația cauză-efect 
răspunsurile sunt simpliste, fără detaliere. Ultimul item care solicită evaluarea 
comprehensiunii a două cuvinte crâng și desiș a căror înțeles poate fi dedus din 
context, a fost rezolvat doar parțial, S.R. putând să explice doar cuvântul crâng, 
cuvântul desiș nu a fost recunoscut din context. Unele propoziții sunt formulate 
alambicat (Să meargă pe câmp lea fost hotărârea), e prezentă disortografia lea 
(le-a), sau (s-au), omisiunile u (un), copii (copiii), meară (meargă).

Proba de evaluare a exprimării în scris – după o imagine a provocat ima-
ginația elevului S.R., însă există o singură frază cu foarte multe propoziții inco-
recte din punct de vedere gramatical. Nu folosește nici un semn de punctuație, 
lipsește coerența: Era ziua copilului părinți leau făcut o supriză și leau spus că 
mergem în spania când au ajuns copiii au despachetat și sau dus la plajă fratele 
cel mai mic și ea o geamân au făcut un castel de nisip și cel mai mare frate au 
făcut o bae noaptea sa lăsat și părinți iau chemat pe copiii seară. De asemenea 
s-au întâlnit omisiunile de litere bae (baie), părinți (părinții), precum și disorto-
grafia: leau (leau), sau (s-au). Nu sunt utilizate majusculele.

Scara disgrafiilor Ajuriaguera a fost utilizată ca formă de cotare a mate-
rialului grafic obținut în urma aplicării probelor anterioare. Astfel, nota pe scara 
disgrafiilor este 9. Ansamblul lucrării este murdar, unele litere în cuvinte sunt 
înghesuite aproape suprapuse, spațiile dintre cuvinte au o neregularitate discretă 
ceea ce caracterizează proasta organizare a paginii. În ceea ce privește neînde-
mânarea, literele au contururi neregulate, foarte urâte, unele litere sunt corecta-
te, îngroșate cu creionul datorită corecturilor, unele litere sunt arcuite, altele au 
formă greu de recunoscut. Dimensiunile literelor nu sunt regulate și câteva litere 
atrofiate. Erorile de formă și de proporții sunt evidențiate prin litere cu formă prea 
vagă, forme inadecvate ale unor litere, scrisul este superior normei, ca mărime, 
este prea lăbărțat, având proporții exagerate ca mărime.

La Testul Rey-figura complexă, imaginea a fost realizată de către S.R. prin 
tipul de copiere numit de Ostevrieth, juxtapunerea detaliilor, elevul a juxtapus 
detaliile unele peste altele, din aproape în aproape, ca la puzzle. Ansamblul este 
recognoscibil, fiind aproape perfect. Totalul punctelor este 30.5, se încadrează în 
centilul 50, corespunzător vârstei de 10 ani. Timpul de copiere este de aproape 8 
minute, ceea ce corespunde vârstei, situându-se tot în centilul 80. Reproducerea 
figurii complexe s-a realizat utilizând detalii pe un fond confuz, grafismul a fost 
nestructurat, sunt recunoscute doar unele elemente. Punctajul realizat este de 22.5 
corespunzător vârstei de 8 ani.
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VII. Interpretarea rezultatelor 

Dictarea, prin ritmul și condițiile efectuării ei, potențează tocmai acele osci-
lări, nesiguranțe, nefixări ale deprinderilor de scriere fonetică etc. , care generează 
greșelile existente la copiii școlari din primele clase. La elevul S.R. s-au întâlnit 
omisiuni de litere, inversiuni de litere și silabe, substituiri ale africatelor, însă în 
număr destul de redus, ceea ce denotă posibilitatea existenței unor dificultăți în 
ceea ce privește conștiința fonematică. Prin faptul că scrie mai întâi opusul unui 
cuvânt dictat și apoi corectează și scrie cuvântul corect denotă dificultatea de 
menținere a atenției, care revine până la urmă.

Au fost comise greșeli în folosirea lui „i” în vorbirea scrisă, ceea ce ne înfăți-
șează o tendință de pendulare între negare și conturare prin transformări îndelungi 
a normei ortoepice existente deja în vorbirea curentă și în limba literară, dar nefi-
xate în deprinderile fonetice ale copiilor. Nesiguranța, oscilația, pe plan psihologic 
– în special în procesele corticale de analiză și sinteză a schemei fonovizuale și 
grafice – duce la o anumită tensiune, intensificând astfel confuzia.

Deoarece omisiunile și inversiunile au fost prezente în număr redus, se poate 
spune că e posibil să se datoreze tulburărilor de menținere a atenției.

Proba de redare în scris a unui text audiat evidențiază faptul că S.R., nu a re-
ușit să rețină toate personajele din text, deși textul a fost citit de două ori, și nici 
tot mesajul textului, ceea ce denotă că prezintă dificultăți în utilizarea memoriei 
de lucru care joacă un rol esențial în exprimarea scrisă, deoarece selectează și 
alătură cuvinte și imagini verbale pentru a transmite diverse înțelesuri.

La Testul Text de Trei Minute, subiectul aflat în studiu, are dificultăți în citirea 
cuvintelor formate din mai multe silabe, ceea ce denotă dificultăți ale realizării 
analizei și sintezei silabei/cuvântului. Citirea unor cuvinte care nu există în text, 
dar care încep cu aceleași silabe, se explică prin faptul că S.R. anticipă propria lui 
formulare fără să fie acel cuvânt la care gradul său de înțelegere îi permite să se 
aștepte. Acest fenomen dinamic care este premergătorul lecturii se completează 
cu aporturi succesive care formează împreună un ansamblu structurat rămânând 
stocat, în timp ce activitatea lexică se continuă. Acest ansamblu cere o urmare și 
tinde să se continue sau să se desăvârșească prin tot ceea ce poate să-l ducă sau 
să îl împlinească în mod logic, ajutat în acest sens de presiunea formulării. Acest 
aspect dinamic este responsabil de greșeala de lectură. Printre cuvintele cerute 
de antecedentul lor va fi formulat cel care se potrivește, în același timp cel care 
există în bagajul de cunoștințe al cititorului.

S-au întâlnit situații de omisiuni, substituiri, adăugiri de litere însă în pro-
porție foarte redusă. Actul lexic deficitar se datorează tulburărilor de la nivelul 
percepțiilor acustico-vestibulare și în general, de la nivelul proceselor cognitive 
ce au implicații negative asupra efectuării operațiilor de analiză și sinteză și dis-
criminării simbolurilor verbale.

Performanța privind valoarea morfologică a cuvintelor citite a fost puțin 
scăzută în cazul substantivelor și a adjectivelor, determinată de numărului de 
silabe dintr-un cuvânt. Dificultățile citirii cuvintelor au crescut odată cu crește-
rea numărului de silabe dintr-un cuvânt. În ceea ce privește grupurile vocalice, 
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s-au înregistrat dificultăți în cazul hiat-ului, însă, doar în situația în care hi-
atul a fost întâlnit în cuvintele formate din mai multe silabe. S-au înregistrat 
dificultăți aproximativ egale în ceea ce privește performanța citirii cuvintelor 
formate atât din silabe deschise cât și din silabe închise. Citirea se realizează în 
ritm lent, se înregistrează poticneli în cazul cuvintelor formate din mai multe 
silabe, cuvinte, care în final sunt citite. Astfel că S.R. citește aproximativ 42, 
3% din text, în trei minute.

La proba de comprehensiune a unui text scris, dificultățile de înțelegere au 
fost generate în primul rând de dificultățile de atenție și ale memoriei de lucru.

Performanțele reduse ale lui S.R. la întrebările inferențiale pot fi explicate prin 
caracterul rigid al conținutului memoriei episodice a textului. Itemul care solicită 
evaluarea comprehensiunii a două cuvinte și care a fost rezolvat doar parțial, se 
datorează vocabularului sărac și a memoriei de lucru.

Dificultățile în ceea ce privește formarea și organizarea frazei se remarcă 
și la proba de evaluare a exprimării în scris după o imagine, problemele pe care 
le prezintă în utilizarea memoriei de lucru fiind prezente și aici. Este prezentă 
și disortografia, precum și substituirile de litere. De asemenea, se constată că 
S.R. se exprimă greoi, dispune de un vocabular sărac și prezintă dificultăți în 
a asocia imaginea cu denumirea obiectului, existând o mare discrepanță între 
gândirea interioară și exprimarea verbal. Se observă dificultatea de selectare 
și de alăturare de cuvinte și imagini necesare transmiterii diverselor înțelesuri, 
specifice memoriei de lucru.

Dificultățile de organizare, planificare specifice copiilor cu deficit de atenție 
și hiperactivitate au fost remarcate la toate probele scrise. Utilizând scara disgra-
fiilor Ajuriaguera ca formă de cotare s-au observat dificultăți de organizare în pa-
gină precum și aspectul murdar dat de spațiul neregulat dintre cuvinte, îngroșările 
unor grafeme, literelor care par suprapuse în unele cuvinte. Dificultățile motrice 
specifice copiilor cu tulburări de comportament și impulsivi, neîndemânarea a 
fost evidențiată prin trăsăturile de proastă calitate, a marginilor neregulate ale tex-
tului. De asemenea revenirea asupra literelor, corectarea lor, forma neregulată a 
arcadelor la litere denotă tulburări ale coordonării vizuo-motorie specifice acestor 
copii. Aceste aspecte sunt completate cu dimensiunile neregulate ale grafemelor. 
Majoritatea literelor sunt deformate, nu respectă estetica și nu sunt adaptate la 
desfășurarea grafismului, de parcă ar fi uitat forma corectă a lor și a înlocuit-o 
cu altă formă. Scrisul este destul de mare și disproporționat.

Copierea figurii complexe din testul Rey nu s-a realizat după o organiza-
re prealabilă. Faptul că perceperea datelor nu s-a realizat inteligibil, nu a avut o 
semnificație și o organizare definită nu a rezultat învățarea, astfel că reactivarea 
datelor nu a avut loc, iar reproducerea nu a fost prea fidelă. Reproducerea s-a 
realizat tot prin juxtapunerea detaliilor, însă fără un traseu de bază, detaliile au 
fost utilizate pe un fond confuz, nestructurat, diagonalele sunt reproduse înain-
tea dreptunghiului, apar elemente noi. Ansamblul este parțial recognoscibil, iar 
punctajul realizat corespunde vârstei de 8 ani.
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Concluzii

S.R. prezintă dificultăți de citire și scriere, procesare lentă de informație, 
dificultăți în a-și reaminti regulile gramaticale, dar și informații din textul citit. 
Răspunde cu dificultate la întrebările ale căror răspunsuri trebuie gândite, orga-
nizate și prezentate într-o manieră concisă. Are scris urât, iar organizarea în pa-
gină este deficitară.

În urma evaluării efectuate se poate afirma că subiectul aflat în studiu pre-
zintă tulburări lexico-grafice determinate de tulburări de percepție vizuală, de 
percepția auditivă, de probleme de coordonare oculo-motorie. Prezintă probleme 
în comunicarea gândurilor proprii, răspunde la întrebări specifice dar prezintă 
disgrafie în situațiile în care trebuie să-și planifice și organizeze propriile idei.

Dificultățile de organizare-planificare, de susținere a atenției influențează 
performanțele citit-scrisului, deosebit de importante în dezvoltarea cognitivă și 
lingvistică.

Întrucât elevii cu deficit de atenție și hiperactivitate sunt diferiți și fiecare 
dintre ei au atât particularitățile lor cu aspecte pozitive, dar și negative se suge-
rează un plan de intervenție individualizat și alegerea unei strategii care să vi-
zeze nevoia elevului și în același timp, să îmbunătățească performanțele școlare.

Profesorii care au succes în educarea copiilor cu deficit de atenție și hiperacti-
vitate folosesc o strategie cu trei componente. Ei încep prin identificarea nevoilor 
unice ale copilului, profesorul determină cum, când și de ce copilul este neatent, 
impulsiv și hiperactiv. Profesorul selectează apoi diferite practici educaționale 
asociate cu instruirea academică, intervențiile comportamentale și sala de cla-
să, adecvate pentru a satisface nevoile acelui copil. În cele din urmă, se combină 
aceste practici într-un program educațional individualizat pe care îl integrează în 
activitățile educaționale oferite celorlalți copii din clasă.
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REZUMAT

Elevii diagnosticați cu deficit de atenție și hiperactivitate integrați în învă-
țământul de masă, prezintă de cele mai multe ori dificultăți de învățare. Există 
mai multe dovezi care atestă întârzierea proceselor cognitive la copiii cu deficit 
de atenție și hiperactivitate, procese care preced acțiunea motorie, decizia de a 
răspunde și procesele de organizare a răspunsului.

Studiul de caz prezentat încearcă să reflecte specificul funcționării executive 
și impactul asupra scris-cititului la elevii cu deficit de atenție și hiperactivitate. 
Funcțiile executive procesează în permanență și includ gândirea controlată, au-
tomonitorizarea și autoevaluarea, planificarea, succesiunea și organizarea. Este 
important să se ia în considerare aspectele procesului de învățare care pot să fie 
compromise la elevii cu deficit de atenție și hiperactivitate.
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PSIHOTERAPIA POZITIVĂ, RESURSĂ 
PENTRU ÎNVĂȚAREA PRIN INSIGHT

Psiholog, masterand Belegan Crenguța Nicoleta, 
Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Tg-Mureș

INTRODUCERE: Este bine știut faptul că acei pedagogi care apelează la glu-
me, povestioare și introduc materialul informațional într-un mod relaxat, au mai 
mult succes în angajarea autentica a elevilor în procesul de învățare decât acei pe-
dagogi, chiar foarte pregătiți, dar care livrează informația într-un mod anost și brut.

SCOP: Pornind de la premizele că un elev învață cu adevărat ceea ce un pe-
dagog oferă cu iubire și că un pedagog adevărat nu livrează material informațional 
ci inspiră, scopul acestei lucrări este de a oferi o modalitate relativ particulară ce 
poate fi utilizată în procesul de învățare.

BAZE TEORETICE: Găsirea căii de a oferi o informație nouă, un compor-
tament nou, ca model de dorit, elevilor, implică un proces creativ atât din partea 
pedagogului ca sursă, cât și din partea elevului ca receptor și utilizator. Înțelegerea 
unei probleme are loc prin intermediul raționalului dar mai ales prin intermediul 
intuiției. Utilizând intuiția putem iniția acele procese de insight prin care de la o 
configurație perceptivă inițială trecem la o configurație superioară în care ele-
mentele sunt regrupate, reorganizate, oferind sugestii care clarifică și ridică pe o 
treaptă superioară prima configurație. Configurația perceptivă inițială reprezintă 
experiența individuală a fiecărui elev, respectiv informațiile achiziționate până 
la acel moment1.

Psihoterapia pozitivă, fondată de prof. Nossrat Pesseschian, pornește de la 
premiza că omul este bun prin natura sa și are „in dotare” patru tipuri de capaci-
tăți: fizice, mentale, sociale și spirituale. Această formă de psihoterapie face parte 
din familia terapiilor umaniste, psihodinamice și transculturale și are la bază fo-
losirea poveștilor și metaforelor multiculturale care conduc la activarea propriilor 
capacități latente direcționate către „problema” întâmpinată2. 

Dacă avem în vedere etapele înțelegerii/învățării prin insight, și anume:
• Direcționarea spre scop (în cazul nostru achiziția de informații/modele 

comportamentale); 
• Oferirea unei perioade de repaus, care precedă găsirea soluției particulare, in-

dividuale, perioadă în care elevul explorează experiența individuală mai mult 
sau mai puțin conștient;

• Descompunerea scopului în subscopuri și ocolul – renunțarea temporară la sco-
pul major pentru a găsi un mijloc necesar rezolvării problemei, un subscopul 
temporar (căutarea de căi de scurtcircuitare); 

• Folosirea unui operator cunoscut (experiență trăită, informație cunoscută); 
• Repetarea soluției deja găsite într-o situație identică;



407Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

• Generalizarea soluției la probleme asemănătoare,
observăm că oferirea unei povești, metafore, mai ales în cazul introducerii de com-
portamente de dorit, poate fi cel mai ușor și lipsit de rezistență mod de a obține un 
proces de angajare, implicare și asimilare autentică din partea elevului.

Ce alte beneficii aduc poveștile, metaforele? 
 - povestea, metafora iluminează, deoarece se adresează intuiției și fanteziei, 

lărgind spațiul interior al subiectului
 - povestea și metafora sunt vehicule foarte potrivite pentru comunicarea de 

modele comportamentale și valori morale, schimbarea de poziție îi este doar 
sugerată și are mai mult caracter de joc

 - mesajul este preluat la fel ca mesajul unui vis, care în funcție de experiența 
vieții reale, face ca asimilarea să fie de la sine.

 - povestea sau metafora nu declanșează rezistențe 
 - povestea sau metafora aduc soluții cu totul neașteptate, cu efort emoțional 

pozitiv, ajungând chiar să contrazică logica și obișnuința;
 - mesajul comunicat se tezaurizează, el putând fi imediat, aparent, deghizat 

sau ascuns, făcând ca ambiguitatea să favorizeze efectul „retard” și făcând 
ca mesajul să poată fi reactivat în alte situații 

 - subiectul are posibilitatea să lărgească sensul original al mesajului utilizând 
propria creativitate
Abordarea gestaltista a creativității, reprezentata prin W. Kohler, M. 

Wertheimer, R. Arnheim, R.L. Mooney, prezintă demersul creativ nu ca pe un 
demers aleator, ci se raportează permanent la întreg, la structura internă a fenome-
nului respectiv, la găsirea relației dintre forma și volum3. Conform gestaltiștilor, 
înțelegerea unei probleme are loc prin intuiție, procese de insight, nu pe cale rațio-
nală, prin urmare invitația la introspecție, travaliu interior pe seama propriei expe-
riențe, după o poveste bine aleasă, poate fi un instrument valoros pentru pedagog, 
în achiziția informațională sau a modelului comportamental de dorit de către elev.

C. Rogers apreciază ca factorii interni ai gândirii creatoare sunt următorii: 
deschiderea fata de experiențele noi, toleranța la ambiguitate; autoevaluarea pro-
duselor creatoare de către creator însuși; aranjarea spontana și inedita, neobișnuita 
a elementelor (idei, forme) (C. Rogers, 1959). 

Același autor consideră că asigurarea unor condiții de securitatea psihologi-
ca constituie premisa pentru dezvoltarea potentelor creative. Aceasta securitate 
psihologică poate fi obținută prin următoarele modalități:

 - individul trebuie să se simtă acceptat așa cum este, să se simtă valorizat, ast-
fel putând încerca autoactualizarea

 - asigurarea unui climat în care este înlăturata critica;
 - înțelegerea empatica, prin care eul se poate dezvolta și exprima în forme 

diverse.
CONCLUZIE: Luând în considerare că procesul de achiziție a unei noi in-

formații este un proces de creație și având în vedere că factorii menționați de 
gestaltiști, C. Rogers sunt respectați de utilizarea poveștilor în procesul de învă-
țare prin insight, concluzionez că instrumentele utilizate de psihoterapia pozitivă, 
poveștile/metafora, reprezintă resurse în procesul de învățare, resurse poate prea 
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puțin exploatate de pedagogi la momentul actual. Bineînțeles că nu sunt excluși 
toți factorii limitatori care pot surveni, după caz, în alegerea poveștii celei mai 
potrivite, particularizate de către pedagog pe profilul problematicii de transmis 
și pe profilul experienței comune colectivului receptor. Dar această variabilă este 
un alt aspect care implică de această data creativitatea pedagogului.

PREZENTARE DE CAZ: ora de dirigenție clasa a VII-a, cu tema: Ce în-
seamnă pentru voi examenul de capacitate din clasa a VIII-a? 

Răspunsuri: teamă de nou, întrebări de genul „Voi face față la….?”, „Mă voi 
ridica la așteptările…..”

Astfel identificăm ca problemă că elevii sunt neîncrezători în propriile forte, 
temători în viitorul necunoscut.

Ce resurse și ce obiective ne propunem să dezvoltăm prin utilizarea poveștilor: 
descoperirea propriei valori și conștientizarea că utilizând ceea ce asimilează zi de 
zi vor face față examenului de capacitate. Și, de ce nu, lărgirea scopurilor în a-și 
dezvolta propriul bagaj informațional pentru a fi mai bine pregătiți pentru examen.

Intuitiv, utilizând propriul proces creator, aleg Povestea omului care stătea 
un timp îndelungat intr-un singur picior. După o vreme ii amorțesc mușchii, pi-
ciorul pe care se sprijină începe sa doară. El nu va mai fi în stare sa-si păstreze 
echilibrul. și nu îl va durea numai piciorul, întreaga musculatura începe, intr-o 
astfel de poziție neobișnuita sa se tensioneze și sa se crispeze. Apăsarea dure-
roasa va deveni de nesuportat, omul va striga după ajutor. în aceasta situație, el 
întâlnește diferite persoane care vor dori sa îl ajute. (…) Una din aceste persoane 
va începe sa-i maseze piciorul împovărat și crispat. Un altul se va ocupa de por-
țiunea crispata a cefei și o va masa ca la carte. O a treia persoana vede ca omul 
mai are puțin și își pierde echilibrul și ii va oferi brațul sau ca sprijin. Cei din jur 
îl vor sfătui sa-si folosească ambele mâini astfel încât statul intr-un picior sa nu 
i se mai para așa de dificil. Un bătrân înțelept ii va spune sa se gândească cat 
de bine ii este de fapt, în comparație cu alții care nu au deloc picioare. Un altul 
va insista, rugându-l sa-si imagineze ca este ușor ca o pana, caci, cu cat se va 
concentra mai intens, cu atât vor ceda mai repede durerile sale. Un alt înțelept 
va adăuga cu bunăvoința: „Timpul le va rezolva pe toate”… în cele din urma, 
un privitor se va apropia de suferind și îl va întreba: „De ce stai numai intr-un 
picior?” Îndreaptă-l și pe celalalt și lasă-te pe el. Ai, totuși, doua picioare, nu 
unul singur! 2

La final discut pe seama fiecărui sfat primit cu elevii și observ ce am dez-
voltat. În funcție de experiența fiecăruia și mai ales de conștientizarea fiecăruia 
de ce atuuri și ce lipsuri are, am primit răspunsurile următoare:

-”trebuie să mă folosesc de tot ceea ce am achiziționat”
-”sa mă uit la ce am ca bagaj, să ascult sfaturile și să văd ce-mi e util”
-”trecerea timpului nu îmi e suficientă”
-”realizez ca am cam pierdut timp”
-”unii îmi sugerează că mai sunt și alții mai slabi ca mine”
-”o să găsesc eu o cale să mă descurc cumva”
-”să nu mai gândesc că se rezolvă cu timpul”
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-”de ce să nu mă folosesc în fiecare zi în a mă pregăti să las și celălalt picior 
jos, gata de examen”.

Discuțiile deschise, în colectiv au un rezultat amplificat tocmai datorită re-
cadrării, calibrării răspunsurilor acestora cu cele ale colegilor.

Ce am obținut ca pedagog? Am stimulat trebuința de autorealizare a elevului 
printr-o modalitate nondirectivă, fără a declanșa în elev rezistența la sfaturi ca-
racteristică vârstei. Am incitat la calibrarea bagajului individual al elevilor și am 
motivat extinderea de scopuri individuală, după experiența fiecăruia.

BIBLIOGRAFIE: 
1. Valeria Negovan, 2009, Psihologia Învățării, Ed. Credis, București 
2. Nossrat Pesseschian, 2007, Psihoterapia Pozitivă, Ed. Trei, București 
3. Gabriela Popescu, 2004, Psihologia Creativității, Ed. Fundației România de 

Mâine, București

REZUMAT:

Pornind de la premizele că un elev învață cu adevărat ceea ce un pedagog 
oferă cu iubire și că un pedagog adevărat nu livrează material informațional ci 
inspiră, scopul acestei lucrări este de a oferi o modalitate relativ particulară ce 
poate fi utilizată în procesul de învățare. Psihoterapia pozitivă, fondată de prof. 
Nossrat Pesseschian, are la bază folosirea poveștilor și metaforelor multiculturale 
care conduc la activarea propriilor capacități latente direcționate către „problema” 
întâmpinată. Beneficiile aduse de povești, metafore sunt multiple iar avantajul 
principal este acela că nu produce rezistență din partea elevilor. Utilizând poveș-
tile, indirect intuiția putem iniția acele procese de insight prin care de la o confi-
gurație perceptivă inițială trecem la o configurație superioară în care elementele 
sunt regrupate, reorganizate, oferind sugestii care clarifică și ridică pe o treaptă 
superioară prima configurație.
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DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII ELEVILOR CU 
POTENȚIAL ÎNALT CREATIV  

PROIECTUL „START PENTRU TALENTAȚI”

Psiholog Dosa Eugen, Centrul Județean de Asistență 
Psihopedagogică Mureș; Psiholog Moldovan Adrian, 

Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Mureș; 
Psiholog Cerghedi Adriana, Centrul Județean de Asistență 

Psihopedagogică Mureș; Psiholog Muica Ottó, Liceul 
Tehnologic „Avram Iancu”, Tîrgu-Mureș, Mureș

Argumentarea proiectului
Educația elevilor cu potențial ridicat de creativitate necesită o preocupare spe-

cială de stimulare, de îngrijire a capacității de creație și dezvoltarea unor strategii 
pentru valorificarea acestui potențial pe termen lung. Acești elevi vor fi creatorii 
noilor valori, calea lor fiind presărată cu solicitări constante, succese și eșecuri. 
De aceea, se impune nu doar dezvoltarea creativității, ci și sprijinirea formării 
unei personalități armonioase, capabilă de automobilizare și prelucrare eficientă a 
problemelor apărute. Grupurile din cadrul proiectului au în componență elevi cu 
înclinații în domenii diferite-artistic, filologic, logico/matematic, tehnic și spor-
tiv-această varietate oferindu-le posibilitatea de a percepe soluționarea unor pro-
bleme, creația și performanța din perspective diferite.

Scopurile
 Dezvoltarea complexă a creativității, a capacității de concentrare și de mobi-

lizare a resurselor personale în vederea atingerii performanței;
 Sprijinirea formării unei personalități capabile să se orienteze adecvat în spa-

țiul problemelor personale și în relațiile interpersonale și sociale;
 Lărgirea orizontului de interese și a abilității de prelucrare complexă a 

evenimentelor;
 Prelucrarea efectelor situațiilor stresante și a blocajelor de tip emoțional;
 Formarea unor deprinderi de organizare personală, în sensul alternării judi-

cioase a etapelor de solicitare, de relaxare și de achiziție.
Grupul țintă și selecția
Sunt urmăriți elevi din clasele a VII-a de la ambele secții, română și maghia-

ră. Selecția este realizată în baza a trei criterii semnificative: a) potențialul pentru 
flexibilitate, originalitate și fluență în rezolvarea unor sarcini, b) implicarea în 
activități cu caracter creativ, care indică preocupări constante dincolo de obligati-
vitatea disciplinelor școlare și c) motivația pentru implicarea într-un proiect solici-
tant cognitiv și emoțional. Selecția urmărește identificarea și ierarhizarea elevilor 
cu cele mai bune rezultate, raportat la criteriile mai sus amintite. Instrumental, 
sunt folosite probe cognitive, tehnici proiective, cerințe care solicită interpretări 
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neconvenționale; de exemplu, completarea unor imagini, interpretarea unor pasaje 
muzicale, decodificare proverbelor. Este folosită și presiunea timpului, ca factor 
de stres. Adițional, s-au dovedit utile de-a lungul timpului și interviurile cu diri-
ginți, profesori și părinți ai elevilor, privind abilitățile elevilor implicați în selecție.

Întrucât proiectul „Start pentru Talentați” se află la a patra generație de elevi, 
în anul școlar 2013-2014-fiecare generație parcurge structura programului timp 
de un an-, a fost concepută o modalitate de de a continua formarea și pentru cei 
care au încheiat programul în anii trecuți, în forma unor întâlniri periodice, cu 
prezența elevilor din fiecare generație. Astfel, deși grupul țintă tradițional este 
reprezentat de elevi de clasa a VII-a, în anul școlar 2013-2014 au participat la se-
siunile periodice și elevi din clasele a VIII-a, a IX-a și a X-a.

Metoda
Premisa fundamentală a proiectului este că, atunci când vorbim despre crea-

tivitate, o facem la un nivel global. Cu alte cuvinte, urmărim nu atât dezvoltarea 
creativității într-o arie specifică-ex. desen sau creație literară-cât cultivarea unor 
trăsături la nivelul esențial, al personalității, favorabile flexibilității, originalității 
și fluidității, în mai multe arii ale vieții. Activitățile din cadrul proiectului ating 
teme precum structura psihicului, aptitudinile, inteligența, gândirea creativă; afec-
tivitatea, voința, motivația; relațiile interpersonale, comunicarea și conflictul.

Activitățile se desfășoară săptămânal, într-o întâlnire cu durata de două ore, 
pe toată perioada anului școlar. Pot să facă excepție acele perioade în care progra-
mul elevului este foarte încărcat, datorită tezelor și olimpiadelor. În cadrul aces-
tor întâlniri și în baza temelor mai sus amintite alternăm următoarele intervenții:
 Exerciții specifice de stimulare a potențialului creativ al elevilor; spre exem-

plu, probe care solicită găsirea unor soluții neobișnuite.
 Exerciții de mobilizarea a resurselor interne și de depășire a obstacolelor; sunt 

introduse, intenționat, elemente care frustrează elevul, dar și căi de gestionare 
a acestui stres.

 Întâlniri cu artiști plastici, muzicieni, specialiști în mișcare, informaticieni, 
reprezentanți ai altor culturi; o dată la trei săptămâni. Scopul acestor întâl-
niri constă în familiarizarea elevului cu alte stiluri de creație, dar și de viață, 
precum și contactul cu personalități din varii domenii de activitate.

 Organizarea de competiții și proiecte interne; spre exemplu, concurs de 
fotografie.

 Utilizarea muzicii, a desenului și a mișcării în scopuri psihologice. Sunt ex-
plorate, în baza acestor mijloace, atitudini personale, limite, posibilități de 
dezvoltare ale elevului.

 Excursii
 Întâlniri periodice cu părinții, atât pentru informare cât și pentru intro-

ducerea unor concepte psihologice; ca exemplu, caracteristici de vârstă la 
preadolescenți.
Rezultatele
Oferim o apreciere preponderent calitativă a proceselor ce au loc ca urmare a 

parcurgerii acestui program. În plan social, componența grupurilor este stabilizată 
în primele două luni de la inițierea programului. În baza observațiilor, constatăm 
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o ajustare a membrilor la ritmul global al grupului. Astfel, elevii care erau mai 
timizi la început reușesc să se exprime la un nivel care permite conlucrarea, iar 
elevii care tindeau să domine grupul prin intervențile lor, devin mai temperați și 
intervin atunci când este oportun. Inclusiv menținerea grupului pe durata a 20 de 
sesiuni în timpul anului școlar-desfășurate în ziua de sâmbătă-constituie o reali-
zare; asta în contextul în care media întâlnirilor pentru un grup psiho-educațional 
este cuprinsă între 8 și 10 întâlniri(Gladding, 2008, p. 12). Esențial, sunt dezvol-
tate prietenii, iar prin prisma sentimentului de apartenență la o categorie aparte 
de elevi, aceste prietenii devin factori de perpetuare a influenței pogramului și 
după încheierea sa formală.

În planul performanței, este semnificativ modul de raportare la sarcină. Cu 
alte cuvinte, ca rezultat al expunerii constante la sarcini neobișnuite, care solicită 
spontaneitate și renunțarea la un plan prestabilit și rigid, se evidențiază la aceș-
ti elevi întâmpinarea pozitivă a sarcinilor neconvenționale, cu caracter spontan. 
Astfel, elevii nu ezită atunci când se confruntă cu o problemă care implică noutate, 
dimpotrivă, manifestă încredere în potențialul lor de rezolvare a problemelor. Acest 
aspect este esențial, mai ales în baza factorului psihologic de auto-eficacitate. Mai 
concret, dacă am încredere că pot, încerc; dacă încerc, cresc șansele să reușesc.

Nu în ultimul rând, mulți elevi iau contact cu noi categorii de interese și, ast-
fel, posibilități de dezvoltare. Întâlnirile cu personalitățile din domenii diferite 
de activitate le oferă posibilitatea de a experimente trăiri, preocupări și reușite 
noi, dar și de a percepe anumite situații în moduri mai complexe-aici, rolul mo-
delului ca sursă de motivație și tipar comportamental (Parsons R., 2007, pg. 61).
Disponibilitatea acestor personalități de a fi alături de acești elevi, constituie, în 
sine, un mesaj puternic de încredere în potențialul elevilor, aceștia identificându-se 
cu atribuirile adulților cu privire la capacitățile lor.

Direcții
Proiectul „Start pentru Talentați” este într-o permanentă deschidere către îm-

bunătățire. Prin scopurile sale, propune o direcție foarte importantă, atât pentru 
grupul țintă, cât și pentru comunitatea în care acești elevi își vor face simțită pre-
zența la vârsta adultă. Fiind un proiect coordonat de o echipă de psihologi, trans-
mite un mesaj puternic; anume, psihologii nu sunt responsabili doar de tratarea 
sau ameliorarea unor tulburări, ci au și un rol cheie în identificarea și sprijinirea 
valorificării acelor capacități umane care pot sta la baza reușitei personale și so-
ciale a individului, la apropierea de o existență echilibrată și armonioasă.

BIBLIOGRAFIE
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REZUMAT

În lucrarea de față prezentăm structura și rezultatele unui proiect unic în ju-
dețul nostru, proiect ce accentuează o abordare globală și complexă a creativității 
în rândul adolescenților din Tîrgu-Mureș. Prin această inițiativă a psihologilor 
din cadrul Centrului Județean de Asistență Psihopedagogică, începând cu anul 
2009, au fost identificați și incluși în program peste o sută cincizeci de elevi, la 
secțiile română și maghiară, în baza unui potențial ridicat al acestora privind di-
mensiunea creativității.

În cadrul acestui program sunt desfășurate întâlniri săptămânale cu elevii, 
după o structură precisă. Sunt vizate domenii precum structura psihicului, cre-
ativitatea, performanța și echilibrul cogniție-afectivitate, gestionarea stresului 
asociat performanței. Activitățile nucleu constau în ateliere de lucru, întâlniri cu 
personalități din artă, știință sau sport, precum și în utilizarea proiectivă a artei și 
mișcării. Rezultate notabile sunt observate în plan social și în modul de raportare a 
elevilor la sarcini și problemele complexe, ce solicită spontaneitate și flexibilitate.
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ARTA DE A PREDA ȘI DE A ÎNVĂȚA

Profesor metodist/Profesor consilier școlar Maria 
Oana Cordoș, Casa Corpului Didactic Mureș

Nu de puține ori cadrele didactice remarcă faptul că sunt clase la care este 
dificil să deruleze activități de predare, spunând că diferențele dintre elevi în ceea 
ce privește gradul de asimilare și valorificare a informațiilor, competențelor, abi-
lităților dobândite se află într-o paletă vastă.

Plecând de la această idee s-a pus în discuție diversitatea metodele de pre-
dare pe care un cadru didactic le poate aplica la oră, stilul de învățare al elevului 
și domeniul activității psihice implicate (domeniul cognitiv, domeniul afectiv și 
domeniul psihomotoriu).

În dezvoltarea personalității elevului este importantă o îmbinare armonioasă 
a sferelor domeniului activității psihice, prin formularea obiectivelor cognitive 
– asimilarea de cunoștințe, formarea unor capacități și deprinderi intelectuale-, 
afective – formarea convingerilor, sentimentelor, atitudinilor-, psihomotorii – for-
marea deprinderilor motrice și operațiunilor manuale (Mara, 2006).

Personalitatea cadrului didactic este de asemenea un factor important în ca-
drul procesului de predare – învățare, aceasta fiind determinantă pentru modul 
de predare, coordonarea activității elevilor, evaluarea rezultatelor învățării.

Putem desprinde mai multe stiluri de predare, și anume: „după ponderea 
metodelor de predare (exploziv, interogativ), după mobilitatea comportamentului 
cadrului didactic (adaptabil, flexibil, rigid, inflexibil), după modalitatea de con-
ducere (autoritar, democratic, laissez-faire), după poziția partenerilor în activita-
tea didactică (centrat pe profesor, centrat pe elev, interactiv), după raportarea la 
nou (deschis spre inovație, rutinar), după climatul afectiv (apropiat, distant, im-
pulsiv)” (Mara, 2006).

Știm că există mai multe clasificări ale stilului de învățare. David A. Kolb a 
elaborat teoria cunoscută sub denumirea de ciclul învățării care cuprinde patru 
faze și anume: observație reflexivă, experiență concretă, experimentare activă și 
conceptualizare abstractă. Individul utilizează diferite stadii ale ciclului învățării 
utilizând stilurile de învățare: adaptiv, divergent, asimilator și convergent.

Alte clasificări ale stilurilor de învățare utilizate mai frecvent în determina-
rea stilului predominant al elevului sunt: clasificarea în funcție de emisfera ce-
rebrală activată predominat – stilul global și stilul analitic și clasificarea stilului 
de învățare în funcție de componența genetică – stilul auditiv, stilul vizual, stilul 
tactil și stilul kinestezic.

Foarte importante în procesul de învățare, un proces complex, nu este o sim-
plă memorare, – encodare, stocare de informații și reactualizare a acestora, să se 
aibă în vedere dezvoltarea de abilități și competențe la elevi în ceea ce privește 
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organizarea materialului și a timpului, dezvoltarea de strategii de învățare, precum 
și dezvoltarea de abilități de utilizare a acestor informații în domenii diferite, atât 
în plan teoretic cât și pragmatic.

Pornind de la aceste aspecte, combinate cu modurile în care elevii asimilează 
informația, o structurează și restructurează pentru utilizarea ei în diverse situații 
școlare și de viață am aplicat în decursul a doi ani școlari 2011-2012 și 2012-2013 
chestionare pentru evaluarea stilurilor de învățare care au în vedere componenta 
genetică (auditiv, vizual, tactil, kinestezic), la elevii de nivel liceal (clasele IX – 
XIII) de la Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai Tg. Mureș. Acest chestionar iden-
tifică stilul predominant preferat de elevi în procesul de învățare.

Subiecții acestui studiu au fost din elevii a 33 de clase liceale și anume 675 
elevi din care 136 fete. Centralizarea datelor a fost atât individual /elev cât și pe 
clasă pentru a determina stilul predominant al clasei, scopul fiind de a informa 
cadrele didactice care predau la clasă referitor la acest stilul predominant al clasei 
pentru a adapta metodele de predare la stilul predominant al clasei pentru o mai 
bună înțelegere, asimilare a informațiilor prezentate în timpul actului instruc-
tiv-educativ, precum și transpunerea lor în situații concrete de viață.

Rezultatele chestionarelor au fost următoarele având în vedere stilul predo-
minant al clasei:
• 15 clase au stilul de învățare predominant kinestezic 
• 14 clase au stilul de învățare preponderent vizual
• 4 clase au stilul de învățare predominant kinestezic-vizual.

Aceste rezultate au fost comunicate elevilor, diriginților și cadrelor didactice.
Elevii au participat la activități care au avut ca temă managementul infor-

mațiilor, abordându-se aspecte care vizau abilități de căutare și utilizare a infor-
mațiilor, dezvoltarea abilităților de căutare a informațiilor, modul de prelucrare 
a informațiilor, dezvoltarea abilităților de organizare și structurare a informați-
ei, identificarea metodelor de învățare specifice pentru fiecare tipuri de materii, 
adoptarea de soluții creative identificarea principalelor caracteristici ale notițelor 
și Rezumatelor eficiente, deprinderea unui mod de schematizare a unui materi-
al care urmează a fi înțeles și învățat și nu în ultimul rând gradul de înțelegere a 
materialului informatic studiat, conștientizarea factorilor care motivează procesul 
de învățare al elevului.

Concluziile în urma aplicării chestionarului, a activităților desfășurate cu 
elevii, precum și activitățile demarate cu cadrele didactice au fost următoarele:

 - Este nevoie de multă măiestrie în a îmbina stilul de predare, metodele de pre-
dare cu stilul predominant al fiecărui elev. Gradul de complexitate al actului 
de predare se ridică în momentul în care cadrul didactic are în vedere faptul 
că pe lângă competențele, abilitățile, sfera cognitivă pe care le dezvoltă la elev 
prin procesul instructiv educativ, el dezvoltă și latura afectivă.

 - Faptul că majoritatea claselor au ca stil predominat de învățare kinestezic și 
vizual, a surprins cadrele didactice, determinând o revizuire a metodelor de 
predare aplicate, orientându-se cele dinamice și vizuale.
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 - Printre aspectele negative se numără faptul că în cadrul predării unor mate-
rii este foarte dificil aplicarea metodelor dinamice care să favorizeze actul 
învățării.

 - Un aspect remarcat de elevi prin activitățile desfășurate la clasă a fost aspectul 
de a „învăța să înveți”. Elevii erau interesați de a chestiona cadrele didactice de 
modul în care ele asimilau informația, o translatau de la o arie/materie la alta.

 - Fiecare oră, fiecare lecție predată poate fi o nouă experiență prin care cadrul 
didactic acumulează și restructurează atât informația acumulată dea lungul 
timpului cât și diversitatea modul în care va avea posibilitatea să o expună în 
viitor. Creativitatea, ingeniozitatea, personalitatea și flexibilitatea joacă un 
rol important în arta actului instructiv educativ.
Pentru un alt studiu ne-am propus evaluarea laturii afective și în special as-

pectele legate de sentimente și atitudini ale elevilor precum și moduri de dezvol-
tare a laturii afective.

De asemenea un alt studiu propus ar fi de comparare a stilului predominant de 
învățare având în vedere fetele și băieții extinzându-se eșantionul având în vedere 
că în prezentul studiu clasele erau formate din efective majoritare de băieți unele 
clase fiind exclusive din băieți, liceul fiind tehnologic cu profil auto.
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REZUMAT 

Actul instructiv – educativ / predare – învățare poate fi considerat o opera de 
artă dacă este privit din perspectiva unui pictor care etalează prin forme, culoare, 
umbre un tablou care îmbină armonios personalitatea cadrului didactic, modul 
în care predă cu personalitatea elevului, stilul acestuia de a învăța precum și cu 
obiectivele pe care dorește să le atingă în sfera cognitivă, psihomotorie și afectivă.

Un cadru didactic își poate desăvârși opera de artă cu fiecare moment în care 
are deschidere spre nou, sper a învăța din fiecare oră pe care o desfășoară la clasă 
și fiecare moment în care îl sprijină pe elev să „învețe cum să învețe”.
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ASPECTE ALE ADAPTĂRII SOCIO-EMOȚIONALE LA 
ȘCOLARII AFLAȚI ÎN ABANDON PARENTAL TEMPORAR

Profesor psiholog școlar Daniel Țeculescu, Centrul 
Județean de Asistență Psihopedagogică Mureș,  

Tg-Mureș, Mureș

Adaptarea – proprietate fundamentală a organismului de a-și modifica adec-
vat funcțiile și structurile corespunzător modificărilor cantitative și calitative ale 
mediului înconjurător – în concepția piagetiană desemnează procesul de stabilire 
a echilibrului între asimilare și acomodare. Adaptarea implică acțiunea de modi-
ficare, de ajustare, de transformare a copilului pentru a deveni apt pentru școală, 
capabil de a face față cerințelor educative, de a fi compatibil sub aspectul dis-
ponibilității bio-psiho-socio emoționale, în acord cu normele și regulile pretinse 
de școală și societate pentru dobândirea cu succes a statutului și rolului de elev.

Ținând cont de schimbările simultane, evoluția personalității copilului și exi-
gențele școlare din ce în ce mai ridicate pentru evaluarea adaptării socio-emoți-
onale trebuie să raportăm particularitățile mediului școlar la o anumită etapă de 
dezvoltare a personalității. Forma, stadiul și nivelul de dezvoltare a interacțiunii 
dintre personalitatea în formare a elevului și adaptarea socio-emoțională vor de-
termina o gamă extinsă de posibilități adaptative. Mayer și Salovey (1990, 1993) 
consideră că inteligența emoțională inplică: a) abilitatea de a percepe cât mai co-
rect emoțiile și de a le exprima, b) abilitatea de a accede sau genera sentimente 
atunci când ele facilitează gândirea, c) abilitatea de a cunoaște și înțelege emoțiile 
și de a le regulariza pentru a promova dezvoltarea emoțională și intelectuală. În 
viziunea lui Daniel Goleman inteligența emoțională este compusă din următoa-
rele constructe:
• conștiința de sine-încredere în sine;
• autocontrol-dorință de adevăr, conștiinciozitatea, adaptabilitatea,
• motivația-dorința de a cuceri, dăruirea, inițiativa, optimismul;
• empatia-a-i înțelege pe alții, diversitatea, capacitatea politică;
• aptitudinile sociale-influența, comunicarea, managementul conflictului, stabi-

lirea de relații, colaborarea, cooperarea, capacitatea de lucru în echipă.
Dezvoltarea emoțională a preadolescentului și rolul comunicării în relația 

părinte-copil reprezinta un element cheie în consolidarea și dezvoltarea ulterioara 
a puberului, context în care M. Debesse denumește această perioadă de evoluție 
psihică drept „stadiul neliniștilor pubertare”. Această perioadă marchează trece-
rea de la copilărie la adolescență, perioada pubertății este una de complexe trans-
formări, de accelerare a ritmului creșterii, de maturizare sexuală, de dezvoltare a 
capacităților de cunoaștere. Această perioadă de evoluție este marcată de instabi-
litate emoțională, hipersensibilitate și uneori perioade de „criză.”
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Pentru elevii aflați în abandon parental temporar, centrul de greutate al co-
municării se deplasează de la nivelul exclusiv al familiei la nivelul grupului de 
colegi și prieteni

Obiectivele cercetării 
a).Identificarea potențialului emoțional pe care-l prezintă elevii aflați în aban-

don parental temporar.
b).Elaborarea unui program de intervenție care să vizeze dezvoltarea stimei 

de sine a elevilor aflați în abandon parental temporar.
c).Dezvoltarea atitudinii pozitive față de propria persoană.
d).Investigarea consecințelor pe care plecarea părinților o are asupra perfor-

manțelor școlare.
Ipotezele
1.Elevii aflați în abandon parental temporar prezintă o stimă de sine scăzută 

față de cei cu ambi părinți alături.
2.Stima de sine a copiilor aflați în abandon parental temporar poate fi îmbu-

nătățită în mediul școlar prin integrarea acestora într-un program de intervenție 
care vizează dezvoltarea emoțională.

3.Plecarea părinților în străinătate duce la scăderea performanțelor școlare 
și probleme disciplinare 

Subiecții
-30 elevi de la Școala Generală „Ioan Vlăduțiu”Luduș clasele VII – VIII care 

au ambii părinți în țară;
-30 elevi de la Școala Generală „Ioan Vlăduțiu”Luduș clasele VII – VIII care 

au un părinte sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate.
Instrumente de cercetare
Chestionar  (Scala Stima de sine – Rosenberg)  
Cuprinde 10 itemi, 5 itemi sunt cotați direct, 5 itemi cotați invers (3, 5, 8, 9, 

10), punctajul minim este de 10 puncte, și maxim de 40 puncte
Chestionar care măsoară interesul și evoluția rezultatelor școlare
Itemii 1, 3, 5, scot în evidență motivația și rezultatele școlare ale elevilor îna-

inte de plecarea părinților în străinătate.
Itemii 2, 4, 6, scot în evidență motivația și rezultatele școlare ale elevilor după 

plecarea părinților în străinătate.
Analiza documentelor școlare
Analiza situației școlare a constat în compararea mediilor anuale la purtare 

între cele două grupuri (grupul elevilor cu ambii părinți în țară și grupul elevilor 
cu unul sau cu ambii părinți plecați la muncă în străinătate). Am recurs la aceas-
tă comparație pentru a putea evidenția conduita celor două grupuri: care trăiesc 
alături de părinți și cei cu părinții plecați.

Procedura
Pentru a testa ipotezele menționate am folosit două grupuri experimentale:
G1 – elevi cu ambii părinți acasă;
G2 – elevi cu unul sau cu ambii părinți plecați la muncă în străinătate.
Subiecții din cele două grupuri experimentale au completat individual Scala 

stimei de sine (Rosenberg), chestionar care măsoară interesul și evoluția rezultatelor 
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școlare. De asemenea, am luat în considerare și rezultatele la învățătură și purtare 
ale elevilor din anul școlar 2010-2011. 

Prelucrarea, analiza și interpretarea datelor
Vom aborda pe rând fiecare ipoteză a cercetării, în scopul confirmării sau 

infirmării acestora.
1. Elevii aflați în abandon parental temporar prezintă o stimă de sine scă-

zută față de cei cu ambii părinți alături de ei.
În această ordine de idei s-au constituit două grupuri de copii unul de control 

(cei cu părinții alături), și unul experimental (cei cu părinții plecați în străinătate) 
notate în derularea experimentului cu G1 respectiv G2. În derularea experimen-
tală s-a folosit testul Rosemberg, iar punctajele rezultate se evidențiază în cele 
două grafice de mai jos:

Stima de sine - G1

24232221201918171615

N
r.S

ub
ie

ct
i

7

6

5

4

3

2

1

0

2

3

22

1

5

2

4

6

3

Stima de sine - G2

161514131211109

N
r.S

ub
ie

ct
i

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
1

2

9

4

7

33

1

Tabelul nr. 1 comparatii intre G1 și G2 în ceea ce priveste stima de sine

În cadrul analizei statistice se poate observa din tabelul de mai sus o dife-
rențiere a mediilor și a abaterii standard între cele două grupuri astfel: grupul cu 
părinții alături (G1) a obținut o valoare a mediei superioară față de grupul experi-
mental (G2). Valoarea testului t pentru eșantioane independente indica o valoare 
de 10.895 cuantificată la un prag de semnificație <0.01. 
2. Stima de sine a copiilor aflați în abandon parental temporar poate fi îm-

bunătățită în mediul școlar prin integrarea acestora într-un program de 
intervenție care vizează dezvoltarea emoțională.
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În privința celei de a doua ipoteze am apelat la un program de intervenție care 
vizează dezvoltarea emoțională. Pe parcursul derulării experimentale am ales mo-
dalitatea de a compara rezultatele școlare ale elevilor din lotul experimental (G2) 
înainte de plecarea părinților și după plecarea acestora în străinătate. S-a folosit 
ca instrument de lucru un chestionar care vizează motivația, interesele și perfor-
manța școlară. Astfel rezultatele fiind edificatoare după cum se poate observa din 
cele două grafice de mai jos.

Performante scolare -inainte de plecarea parintilor
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Performante scolare -dupa plecarea parintilor
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Tabelul nr. 2 Comparatii G2 – Performanta scolara

Rezultatele școlare evidențiate pe grupuri se caracterizează prin diferențierea 
mediilor astfel: înainte de plecarea părinților media grupului a fost de 16.17, iar 
după plecarea acestora media a scăzut la 10.07. Pentru a evidenția statistic această 
diferență datele au fost introduse și prelucrate cu ajutorul testului t iar rezultatul 
și de această dată fiind elocvent t = 14.889 iar pragul de semnificație p<0.01 și 
aici reprezentând o puternică diferențiere statistică.
3. Plecarea parintilor în strainatate duce la scaderea performantelor sco-

lare și probleme disciplinare 
Această ipoteză este strâns legată de ipoteza nr. 2 defalcată de această dată 

strict pe notele la purtare care oglindesc fenomenele comportamentale și atitudi-
nale ale copilului în societate iar în cazul de față relația acestora cu ceilalți copii 
și cu cadrele didactice.
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Note la Purtare - G1
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Tabelul Nr. 3 Comparatii G1 – G2 Notele la purtare

Pentru evidențierea diferențierii între cele două grupuri am folosit testul t 
=4.959 reprezentat de un prag de semnificație p<0.01 reprezentând o puternică 
diferențiere statistică. Media grupului G1 fiind superioară (9.93) mediei grupului 
experimental (9.10). Ipoteza confirmată. Pornind de la aceste constatări am ela-
borat un program de consiliere psihologică a elevilor aflați în abandon parental 
temporar care să reducă efectele psihologice negative cauzate de plecarea părin-
ților la muncă în străinătate.

Planul de interventie
Cuprinde un număr de 16 activități interactive structurate în trei capitole:

1. Autocunoaștere;
2. Identificarea, exprimarea și gestionarea emoțiilor;
3. Comunicare și relaționare.

Activitățile sunt organizate după următorul model:
 - obiective,
 - metode utilizate în desfășurarea activității,
 - materiale utilizate,
 - -durata 

Scenariul activității care cuprinde:
 - un exercițiu de încălzire(cu rol de pregătire al elevilor pentru activitate), 
 - activitatea propriu zisă (ex. exercițiu pentru dezvoltarea stimei de sine) 
 - evaluare a activității (de exemplu, fișe de evaluare). 
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Intervenția terapeutică crește stima de sine la copii cu părinți plecați la 
muncă înstrăinătate

Aplicarea chestionarului Rozenberg după intervenția terapeutică s-a obser-
vat o creștere semnificativă a mediei grupului de la 12, 67 la 16, 00 puncte, astfel 
media grupului a crescut cu 3, 33 puncte, acest punctaj cuantificat și exprimat 
statistic releva un scor al testului „t” = 10, 947 raportat la p< 0, 01 reprezentat de 
o puternica diferentiere în cadrul procesului interventional, astfel putem spune 
ca actul terapeutic a fost un succes.

BIBLIOGRAFIE
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REZUMAT

În urma acestor cercetări, am subliniat necesitatea unui acord privind rolul 
deosebit al părinților și al celorlalte persoane semnificative din viața copiilor și 
adolescenților, precum și al altor instituții) implicate în formarea unei stime de 
sine pozitive. Așadar, stima de sine este un factor important în procesul de dez-
voltare a copilului, aflat în abandon parental temporar afirmându-se chiar că ea 
este esența dezvoltării personale. În concluzie elevii cu unul sau ambii părinți 
plecați la muncă în străinătate prezintă stimă de sine scăzută comparativ cu elevii 
care trăiesc alături de ambii părinți. Elevii aflați în abandon parental temporar au 
motivație școlară diminuată, rezultate școlare mai slabe în comparație cu ceilalți 
elevi care trăiesc alături de părinții lor. Abandonul parental crează prejudicii și 
probleme disciplinare.
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ASPECTE ATITUDINALE ÎN COLECTIVITĂȚILE 
ȘCOLARE PRIVIND INTEGRAREA ELEVILOR 

CU TULBURĂRI DE LIMBAJ

Profesor consilier școlar: Cosmina Daniela 
Andrecuț CJRAE Mureș; Profesor consilier 
școlar: Gheorghina Stanciu CJRAE Mureș

Considerând școala ca principala instanță de socializare a copilului, inclusiv a 
copiilor cu tulburări de limbaj, integrarea școlară reprezintă o particularizare a pro-
cesului de integrare socială a acestei categorii de copii, proces care are o importanță 
fundamentală în facilitatea integrării ulterioare în viața comunitară prin formarea 
unor conduite și atitudini, a unor aptitudini și calități favorabile acestui proces.

Atitudinile sunt procese psihologice latente sau manifeste ale tuturor persoa-
nelor, care sunt exprimate sau formulate când sunt evocate de stimuli (Antonak și 
Linveh, 2000). Ele se formează în timp, prin experiențe, sunt construite social și 
reprezintă atracții sau repulsii, evaluări favorabile sau nefavorabile ale obiectelor, 
oamenilor, evenimentelor, ideilor și reacțiile la acestea. Atitudinile, ca modalități 
relativ constante de raportare a individului/ grupului față de anumite laturi ale 
vieții sociale sau față de propria persoană, pot furniza informații cu privire la mo-
dul în care sentimentele și părerile influențează cunoașterea socială și producerea 
comportamentului social (R.F.Antonak, H. Livneh în A.Timuș, 2013). Atitudinile 
au la bază procese care nu pot fi observate în mod direct, deoarece sunt interne 
subiectului. Atitudinile se exprimă însă în răspunsurile evaluative ale indivizilor 
cu privire la obiectul atitudinii, pe o axă de la pozitiv la negative (Petty, Wegener 
și Fabrigar, 1997). Aceste structuri psihice sunt orientări personale sau de grup, 
rezultate din combinarea de elemente afective, cognitive și conative, care exer-
cită influențe de direcționare, motivare sau evaluare asupra comportamentului. 
Eaglz și Chaiken (1993) explică modul în care pot genera atitudinile răspunsuri 
cognitive (de exemplu, credințe cu privire la obiectul atitudinii), răspunsuri afec-
tive (de exemplu, emoții sau sentimente față de obiectul atitudinii) și răspunsuri 
comportamentale (spre exemplu, intenția sau efectuarea unor acțiuni asupra obiec-
tului atitudinii). 

Tulburările de limbaj reprezintă rezultatul disfuncțiilor apărute în recepțio-
narea, înțelegereea, eleborarea și realizarea comunicării scrise și orale din cauza 
unor afecțiuni de natură organică, funcțională, psihologică sau educațională, care 
acționează asupra copilului mic în perioada apariției și dezvoltării limbajului.

Limbajul în structurarea și desfășurarea proceselor cognitive are o deosebită 
importanță și, conform studiilor de specialitate, orice afectare a acestuia influen-
țează calitatea operațiilor gândirii, relațiile cu cei din jur, structurarea personali-
tății copilului și adolescentului.
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În practica de zi cu zi se observă că pot exista elevi care acceptă și chiar mani-
festă simpatie pentru elevii care au tulburări de limbaj sau, dimpotrivă, manifestă 
ambivalență, indecizie, respingere și chiar se ajunge la conflict și discriminare.

Identificarea tulburărilor de limbaj reprezintă pentru logopezii și psihologii 
din școli o prioritate ce poate garanta reușita implementării unor programe spe-
cifice de intervenție. Cei doi specialiști pot studia împreună terapia tulburărilor 
de limbaj pentru a găsi metode și procedee specifice în scopul prevenirii efectelor 
negative asupra comportamentului logopaților. Astfel s-a ivit ideea un unui pro-
gram de consiliere psihopedagogică a populației școlare din clasele în care există 
elevi cu tulburări de limbaj.

Pornind de la aceste considerente, în anul școlar 2012-2013, la Școala 
Gimnazială „Dr. Bernady Gyorgy” Tg. Mureș, în colaborare cu logopedul șco-
lar, am propus și realizat un program de consiliere colectivă care a avut ca scop 
dezvoltarea unor atitudini de acceptare și de toleranță a elevilor care întâmpină 
dificultăți de comunicare. Astfel, după identificarea claselor în care existau ast-
fel de subiecți, s-a trecut la aplicarea unor teste sociometrice care ne-au furnizat 
informația primară în legătură cu atitudinile manifestate în plan relațional la ni-
velul clasei. În urma răspunsurilor la itemii structurați pe acceptare/respingere, 
s-au evidențiat obținut următoarele rezultate (vezi tabelul nr 1): 

Tabel nr. 1: Tabel număr de alegeri/respingeri rezultate din anchetele 
sociometrice
Subiecți B.B C.M. C.A. K.E. MA N.A R.C. S.C. S.D. T.D T.A. Z.A.
Total 
alegeri 0 0 0 0 4/4 0 0 0 0 2/3 0 0

Total 
respingeri 7/13 6/12 7/15 8/19 1/3 7/14 6/12 8/18 6/11 1/3 11/23 9/16

Procedându-se la analiza „centrilor de afinitate” se pot identifica elevii cu 
status superior în grup, acceptați și integrați în număr de 2, adică 16, 66% din 
numărul total de elevi cu tulburări de limbaj. Ceilalți, cu status inferior în grup,”-
centrii de respingere” fiind 10 elevi, reprezintă 88, 33% din numărul total de su-
biecți cu dificultăți de limbaj.

I.Radu în cartea sa intitulată „Psihologie socială”(1994, p. 220) îi citează pe V. 
Ceaușu și M.Teodorescu (1969) care asociază „centrii de afinitate” temperamentu-
lui sangvin în proporție de 37%, în timp ce niciunul nu aparține tipului coleric. Pe 
de altă parte,”centrii de respingere” recrutează elevi din categoria tipului flegmatic 
43% și a celui coleric 28%. Cotele mari de alegeri se asociază cu însușiri pozitive 
de personalitate, în timp ce la „centrii de respingere” se întâlnesc frecvent elevi 
care acuză egoismul. După același autor, alte studii constată asocieri destul de 
nete între cotele superioare la alegeri și firile deschise, comunicative și sociabile.

Inspectând tabelul nr. 1, se poate observa că 10 elevi nu au primit nicio alegere, 
ceea ce ne-a determinat să aplicăm un test de temperament. Această situație ne-a 
confirmat și nouă că cele expuse mai sus se verifică și în cazul studiului nostru.
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Rezultatele obținute ne-au ajutat la formularea scopului și obiectivelor unui 
program de consiliere psihopedagogică, cu un parcurs de șase întâlniri, cu fiecare 
dintre cele șase clase a III-a, a IV-a și a V-a. Scopul programului a urmărit creș-
terea nivelului de acceptare/toleranță față de colegii lor. În funcție de activitățile 
desfășurate, obiectivele au vizat:

 - Stimularea comunicării asertive („ Comunicare asertivă”; „ Învățăm să spu-
nem: „NU „)

 - Înlăturarea barierelor în comunicare(„Ce fac dacă cineva mă critică”; „ Masa 
rotundă”)

 - Creșterea stimei de sine și încrederea în forțele proprii („ De vorbă cu mine”, 
„Locul meu în clasă”, „Prietenii mei, alegerea mea?”; „ Așa mă exprim eu”)

 - Creșterea coeziunii de grup și interrelaționării (”Regulile clasei pentru toți”; 
„ Școala așa cum o văd eu”; „Reporter pentru o zi”; „ Prietenul/a meu/a la 
nevoie se cunoaște”)

 - Conștientizarea și întărirea atitudinilor de toleranță/acceptare(„ Facem totul 
împreună”; „Vreau să fiu fericit/ă dăruind”; „Pliculețul cu fapte bune”; „Să 
gătim împreună”)

Fiecare copil cu tulburări de limbaj a fost inclus într-un program de consiliere 
individuală în care au fost antrenați și părinții.
La finalul programului de consiliere psihopedagogică s-a aplicat din nou testul 

sociometric iar rezultatele sunt cele cuprinse în tabelul numărul 2.

Tabel nr. 2: Tabel număr de alegeri/respingeri rezultate în urma programului 
de consiliere
Subiecți B.B C.M. C.A. K.E M.A. N.A R.C. S.C. S.D T.D. T.A. Z.A.
Total 
alegeri 2/2 2/5 0 5/6 5/12 3/7 0 2/5 3/6 2/2 0 0

Total 
respingeri 5/8 4/8 5/10 3/6 4/6 3/8 6/12 4/7 4/6 1/1 11/23 9/16

Figura 1: Rezultatele comparative privind alegerile și respingerile/ grup, îna-
inte și după implementarea programulu
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Analiza procentuală a cazurilor de interes arată că la nivelul alegerilor avem 
un procent de 16, 66% înainte de parcurgerea programului iar apoi s-a constatat 
o îmbunătățire marcabilă la nivel de grup de 75% (vezi fig. 1). 

Din punct de vedere statistic, se constată că la prima aplicare avem 0, 72% 
alegeri/subiect iar după implementarea programului, acest procent crește la 3% 
alegeri/subiect (vezi fig. 2).

Privitor la numărul de respingeri, s-au constatat următoarele: și la prima apli-
care și la a doua, toți subiecții au fost respinși de către colegii lor, dar numărul 
de respingeri este diferit. Fiecărui subiect în parte îi revine un procent de 8, 64% 
respingeri/subiect înainte de implementare și 6, 12% respingeri/subiect la a doua 
aplicare (vezi fig. 2)

Figura 2: Rezultatele statistice comparative privind alegerile și respingerile/ 
subiect, înainte și după implementarea programului

Din punct de vedere psihologic s-a analizat fiecare caz în parte pentru a putea 
personaliza viitoarele intervenții: ex. cazul B.B.(11, 2 ani) obține 0 alegeri și 7 res-
pingeri la prima testare iar la a doua testare a obținut 3 alegeri și 5 respingeri. ; Z.A. 
(9 ani) a obținut inițial 0 alegeri și 9 respingeri, respectiv 0 alegeri și 5 respingeri.

Concluzii:
• Implementarea programului de consiliere a claselor în care există elevi cu tul-

burări de limbaj confirmă faptul că se pot schimba unele atititudini și percepții 
ale colegilor în ceea ce privesc înțelegerea și acceptarea acestora;

• Este nevoie de conlucrarea strânsă dintre psihologul și logopedul din școala 
respectivă;

• Ajută elevii să reflecteze și să conștientizeze rolul stimei de sine în integrarea 
lor în colectivul clasei;

• Educatorii pot conștientiza rolul stimei de sine scăzute și obținerea unor perfor-
manțe școlare scăzute, agresivitate, instabilitate afectivă, depresie, delicvență, 
suicid și în cunoștință de cauză să aplice diferite proiecte educative în sprijinul 
elevilor cu tulburări de limbaj;

• Pentru fiecare caz în parte au fost întocmite PIP-uri;
• Este nevoie de timp mai îndelungat pentru a obține succes pe palierele abordate;
• Proiectul a demonstrat că trebuie implicați mai mulți factori educativi din școală;
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• Ne propunem pe viitor, în urma analizei fiecărui caz, monitorizarea acestora pen-
tru a vedea dacă reușesc să obțină și performanțe școlare în funcție de posibilită-
țile pe care le au fiecare ca urmare a unei mai bune acceptări din partea colegilor.

• Una din limitele acestei cercetări ar putea reprezenta nevoia de aprofundare a 
ipotezelor prin studii comparative
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REZUMAT:

Scopul lucrării a fost acela de a îmbunătăți relațiile interpersonale în colecti-
vele școlare unde există elevi cu dificultăți de limbaj. Lucrarea prezintă rezultatele 
obținute prin implementarea unui program de consiliere psihopedagogică care a 
vizat creșterea nivelului de acceptare/toleranță a elevilor din clasele a III – V-a 
față de colegii lor cu diverse tulburări de limbaj și comunicare. Atât la începutul 
cât și la sfârșitul programului s-a aplicat testul sociometric. Din punct de vedere 
statistic, dacă la început procentul de alegeri/subiect cu tulburări de limbaj a fost 
de 0, 72%, după implementarea programului acesta a crescut la 3%. Privitor la 
numărul de respingeri s-au constatat următoarele: și la prima aplicare și la a doua, 
toți subiecții au fost respinși de către colegii lor, dar numărul de respingeri este 
diferit: de la 8, 64% respingeri/subiect au scăzut la 6, 12%. Din punct de vedere 
psihologic s-a analizat fiecare caz în parte pentru a putea personaliza viitoarele 
intervenții din partea echipei psiholog-logoped.
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EFICIENȚA TERAPIEI RAȚIONAL-EMOTIVE ȘI 
COMPORTAMENTALE LA COPII ȘI ADOLESCENȚI

Profesor consilier școlar Claudia Agneta 
Tăban, C.J.R.A.E. Mureș

Prima formă de terapie cognitivă a fost terapia rațională, dezvoltată apoi în 
terapie rațional-emotivă și mai recent în terapie rațional-emotivă și comportamen-
tală (rational-emotive behavior terapy), inițiată de Albert Ellis la mijlocul secolului 
trecut (anii ‘50), astăzi sub diverse forme.

Terapia rațional-emotivă și comportamentală reprezintă o metodă de inter-
venție prin consiliere, în general fondată pe asumpția că problemele emoționale 
rezultă mai degrabă dintr-o gândire și înțelegere defectuoasă a evenimentelor, 
decât din evenimentele în sine.

REBT se particularizează între celelalte psihoterapii cognitiv-comportamen-
tale prin focalizarea pe un tip special de cogniții, și anume cognițiile iraționle și 
raționale.

Trei dintre convingerile raționale pe care REBT le promovează ca fiind esen-
țiale pentru promovarea sănătății mentale și succesului la școală sunt:
1. Acceptarea propriei persoane
2. Toleranța crescută la frustrare
3. Acceptarea celorlalți

CERCETĂRI ASUPRA EFICIENȚEI REBT LA COPII 
ȘI ADOLESCENȚI

Actualul studiu a investigat impactul unui program de intervenție rațio-
nal-emotivă și comportamentală la două clase a zecea ale unui liceu din Tîrgu-
Mureș asupra nivelului stimei de sine și performanței școlare asociate. Numeroase 
studii similare au pus în evidență rolul REBT la copii și adolescenți, în special în 
reducerea iraționalității, mai puțin în reducerea problemelor emoționale de tipul 
anxietății (50 %) sau a problemelor de comportament.

Concluziile metaanalizei realizate de Gonzalez și alții (2004) sunt: a) REBT 
a avut cel mai mare impact asupra copiilor și adolescenților cu comportamente 
disruptive; b)există o relativ mică diferență între studiile identificate cu validitate 
internă mică și cele cu validitate internă mare; c) REBT a fost la fel de eficient la 
copiii și adolescenții care nu aveau probleme identificate față de cei cu probleme 
identificate; d) profesioniștii din domenii care nu aparțineau sănătății mentale au 
produs efecte mai mari față de cei din domeniul sănătății mentale; e)impactul REBT 
a fost mai mare printre copiii și adolescenții care au beneficiat de el o perioadă mai 
lungă de timp; f) efectele tratamentului au fost mai mari la copii decât la adolescenți.
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Limitele analizei realizate de Gonzalez și alții (2004): a) numărul mic de 
studii analizate (19) comparativ cu cele realizate pe adulți (28, respectiv 70); b) 
disertațiile selectate nu au fost supuse unei recenzii din partea specialiștilor; c) 
insuficiente informații referitoare la caracteristicile subiecților (vârstă, sex); d) 
majoritatea studiilor au fost conduse în același cadru (școli) și cu elevi care nu 
fuseseră trimiși pentru tratament.

Autorii metaanalizei propun ca cercetările ulterioare să evalueze și dincolo 
de posttest durabilitatea efectelor REBT, pentru a determina care dintre copii au 
nevoie de sesiuni ulterioare pentru a întări efectele REBT în timp.

Studiul realizat de Angela Donegan și alții (1998), intitulat „Educația rațio-
nal-emotivă pentru îmbunătățirea concepției de sine la elevii de clasa a doua”, a 
examinat eficiența curriculumului „Thinking, Feeling, Behaving” elaborat de Ann 
Vernon (1989) și a arătat o diferență semnificativă între rezultatele pretest-posttest 
ale grupului experimental, rezultatele grupului de control nu au diferit semnifi-
cativ. Cu toate că rezultatele medii ale grupului experimental s-au îmbunătățit, 
ele nu au atins scorurile medii ale grupului de control, care a înregistrat valori 
similare ale conceptului de sine în pretest și posttest.

Autorii studiului recunosc ca problematice faptul că grupurile erau formate 
anterior, eșantionul a fost mic și nu s-au făcut aprecieri ale efectelor programului 
asupra rezultatelor școlare.

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE LUCRĂRII

Lucrarea de față pornește de la aceste studii dorind să investigheze mai spe-
cific efectele intervenției REBT asupra unui grup de elevi de clasa a X-a din 
Tîrgu-Mureș asupra creșterii nivelului stimei de sine și implicit a performanțelor 
lor școlare.

Programul de intervenție a fost realizat în cadrul grupului de „Autocunoaștere 
și dezvoltare personală” la Colegiul Național „Unirea”din Tîrgu-Mureș.

Obiectivele principale ale actualului studiu vizează identificarea impactului 
programului de intervenție REBT asupra:

a) creșterii stimei de sine a elevilor, urmărind valorile obținute la un test de 
evaluare a stimei de sine, înainte și după intervenție, un lot experimental compa-
rativ cu un lot de control

b) creșterii performanței școlare, urmărind mediile generale obținute în pri-
mul și al doilea semestru.

Noutatea studiului realizat a constat așadar în investigarea rolului REBT în 
alte două variabile, de tipul stimei de sine sau performanței școlare și clarifica-
rea acestei relații. Prin urmare s-au constituit două grupe de studiu, un lot expe-
rimental, de 12 elevi, asupra cărora s-a intervenit și un lot de control, de 40 de 
elevi, asupra cărora nu s-a intervenit, dar care au fost evaluați și ei, la începutul 
și sfârșitul intervenției, privind cele două variabile dependente. S-a constituit un 
design experimental bifactorial, mixt și patru ipoteze operaționale, două ce vizează 
comparațiile intergrupe și două ce vizau comparațiile intragrupe.
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CONCLUZII

1) Elevii care au urmat un program de intervenție REBT vor avea scoruri 
semnificativ mai mari la scala de stimă de sine Rosenberg comparativ cu grupul 
care nu a urmat acest program. – Această ipoteză nu s-a confirmat; ar fi intere-
sant de investigat dacă un număr mai mare de subiecți în lotul experimental ar 
schimba datele problemei.

2) Vor exista diferențe semnificative statistic între scorurile la scala de stimă 
de sine Rosenberg la începutul și la sfârșitul intervenției (pre și posttest) la grupul 
care a urmat programul REBT. – Ipoteza a fost confirmată, de valorile semni-
ficative ale lui z de 2, 80 la pragul de 0, 005, inferior pragului de 0, 01. Aceasta 
înseamnă că a existat o creștere vizibilă a nivelului stimei de sine la lotul experi-
mental nu și la lotul de control.

3) Elevii care au urmat programul de intervenție REBT vor avea medii genera-
le mai mari comparativ cu elevii care nu au beneficiat de acest program, la sfârșitul 
semestrului. Ipoteza nu s-a confirmat, diferențele constatate între loturi nefiind 
semnificative statistic. Este posibil așadar ca impactul unui asemenea proiect de 
intervenție să nu se reflecte imediat asupra performanțelor școlare ale elevilor.

4) Vor exista diferențe semnificative statistic între mediile generale pretest 
(la începutul intervenției) și posttest (la sfârșitul intervenției) la grupul care a be-
neficiat de programul de intervenție REBT. 

Această ipoteză a fost confirmată, dar pe de altă parte creșterea performan-
țelor școlare s-a constatat la ambele grupuri, atât cel experimental cât și cel de 
control, deci posibil ca aceasta să se datoreze atât programului REBT cât și unei 
alte variabile, confundate.

Rezultatele studiului arată că din 12 elevi supuși programului de intervenție, 
10 elevi și-au îmbunătățit stima de sine, aceste efecte fiind o consecință a REBT.

O imagine de sine pozitivă duce la creșterea performanțelor școlare (rezul-
tatele studiului indică o creștere a acestora) prin estimarea corectă a resurselor și 
asumarea responsabilităților în conformitate cu acestea, relații armonioase în ca-
drul familiei (respect de sine, dezvoltarea abilităților de comunicare), relații bune 
cu colegii și prietenii de aceeași vârstă (își pot pune în evidență calitățile fără a 
le devaloriza pe ale celorlalți).

BIBLIOGRAFIE
1. Attkinson, R. L., Attkinson, R. C., Smith, E. E., Bau, D. J., 2002 – Introducere 

în psihologie, Editura Tehnică, București, p. 129-136
2. Băban, A. (coordonator), 2003 – Consiliere educațională – Ghid metodologic 

pentru orele de dirigenție și consiliere, Editura PSINET SRL, Cluj-Napoca, 
73-75

3. Benga, O., 2003 – cap. Elemente de psihologia dezvoltării-în vol. Consiliere 
educațională-Ghid metodologic pentru orele de dirigenție și consiliere, Editura 
PSINET SRL, Cluj-Napoca, p. 29, 31, 38, 



432 Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

4. Benga, O., 2005 – „Profile atipice de dezvoltare”-curs postuniversitar, 
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, p. 46-48

5. Ellis, A., Bernard, M. B., 2007 – Terapia rațional-emotivă și comportaneta-
lă în tulburările copilului și adolescentului – Teorie, Practică și Cercetare, 
Editura RTS, Cluj-Napoca, p. 8-11, 64

6. Lemeni, G., Miclea, M., 2004 – Consiliere și orientare – ghid de educație 
pentru carieră, Editura ASCR, Cluj-Napoca, p. 28-34

7. Opre, A., Boroș, S., 2006 – Personalitatea în abordările psihologiei contem-
porane, Editura ASCR, Cluj-Napoca, 90-91

8. Vernon, A., 2006 – Consilierea în școală: Dezvoltarea inteligenței emoționale 
prin educație rațional-emotivă și comportamentală, clasele IX-XII, Editura 
ASCR, Cluj-Napoca, 56-60

9. Waters, V., 2003 – Povești raționale pentru copii, Editura ASCR, Cluj-Napoca, p. 
66

REZUMAT

Terapia rațional-emotivă și comportamentală reprezintă o metodă de inter-
venție prin consiliere, în general fondată pe asumpția că problemele emoționale 
rezultă mai degrabă dintr-o gândire și înțelegere defectuoasă a evenimentelor, 
decât din evenimentele în sine.

Numeroase studii au demonstrat eficiența aplicării principiilor terapiei rațional 
– emotive și comportamentale (REBT) la copii și adolescenți. Într-o metaanaliză 
realizată de Gonzalez, Nelson și colaboratorii (2004) s-a arătat că efectele REBT 
constau în special în reducerea iraționalității subiecților și într-o măsură mai mică 
în reducerea comportamentelor și emoțiilor disfuncționale, în special a anxietății.

Obiectivele principale ale actualului studiu vizează identificarea impactului 
programului de intervenție REBT asupra:

a) creșterii stimei de sine a elevilor, urmărind valorile obținute la un test de 
evaluare a stimei de sine, înainte și după intervenție, un lot experimental compa-
rativ cu un lot de control

b) creșterii performanței școlare, urmărind mediile generale obținute în pri-
mul și al doilea semestru.
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INADAPTAREA ȘCOLARĂ. IMPLICAȚII EDUCAȚIONALE.

Psiholog școlar. Georgeta Paula Pătrana, 
CJRAE, Sincraiu de Mureș, Mureș

Argument 
Cap. I Teorii ale inadaptării școlare
Cap. II Dezvoltarea stimei de sine
Cap. III Problemele psihopatologice legate de școlarizare: adaptare-
inadaptare
Cap. IV Metodologia elaborării cercetării
4.1 Motivarea alegerii temei 
4.2. Obiective
4.3. Ipoteze de cercetare
4.4. Grup țintă
4.5 Evaluare inițială
4.6. Strategii de implementare 
4.7. Monitorizare
4.8. Evaluare finală 
Cap. V Implicații educaționale
Plan de intervenție 
Cap. VI Analiza statistică a datelor
Concluzii
Anexa

4.2.Obiective
• Analiza și sinteza literaturii științifice de domeniu cu privire la formele și fac-

torii cauzali ai inadaptării școlare
• Elaborarea și derularea unor activități pentru dezvoltarea stimei de sine
• Dezvoltarea conștiinței de sine și a atitudinilor pozitive față de propria persoană
• Proiectarea și implementarea unui ghid pentru părinți pentru prevenirea ina-

daptării școlare
• Corelația nivelului stimei de sine la elevii proveniți din familii parentale și 

monoparentale

Cap. V Implicații educaționle
Planul de intervenție conține:
Activități pentru dezvoltarea stimei de sine
Stima de sine pozitivă este sentimentul de autoapreciere și încredere în forțele 

proprii, modul în care ne evaluăm pe noi înșine în raport cu propriile așteptări și 
cu ceilalți și este direct proporțională cu conștientizarea valorii noastre.
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Aceste activități au ajutat adolescenții de a se proiecta în viitor, de a-și con-
știentiza, dori și anticipa devenirea prin raportarea la experimentele și succesele 
anterioare și la întărirea stimei de sine.

Activitățile propuse în planul de intervenție au fost concepute în așa fel în-
cât să fie înțelese cu ușurință de către toți elevii, cele de bază au fost 9 la număr 
care au fost derulate pe o perioada de 3 luni și multe alte exerciții au fost folosite 
la consilierile de grup.

Am ținut cont ca primul pas să fie dezvoltarea abilităților de gândire poziti-
vă iar pe urmă am adăugat un nou element acțiunea pozitivă. Ceea ce înseamnă 
să iei decizii corecte și să acționezi în direcția potrivită. Când un copil gândește 
pozitiv și face alegeri corecte, probabil că se va simți bine raportat la sine și la 
ceilalți. Aceste nouă activități au fost folosite pentru dezvoltarea stimei de sine 
pozitive. Au mai fost utilizate și alte exerciții pe care le găsim în anexe.  (anexa 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)

Ghid pentru părinți
In urma prelucrarii statistice a chestionarului de stima de sine a lui Rosenberg 

am observat ca, din esantionul de 213 subiecti la care s-au aplicat acest chestionar 
30 sunt cu stima de sine scazuta ceea ce m-a determinat sa consider ca este unul 
din factorii importanti care determina și influenteaza conduita elevilor. Stima se 
sine scazuta poate determina inadaptarea scolara.

Am recurs la implementarea unui program de consiliere individuala și colec-
tiva precum și implicarea familiei în acest program. Activitatile propuse pentru 
functionarea psiho-sociala a elevului și pentru dezvoltarea stimei de sine sunt 
aplicate elevilor cu stima de sine scazuta care fac parte din aceasta cercetare.

Activitatea educativa cu parintii a dus la concepera unui ghid pentru parinti și 
punerea ei în aplicare cu o sedinta pe saptamana urmand temele propuse. Reactia 
parintilor și efectele activitatilor au avut un inpact pozitiv mai ales ca astfel s-a 
creat posibilitatea unor valoroase schimburi de idei și informatii.
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REZUMAT

Creșterea alarmantă a cazurilor de inadaptare școlară, familială tot mai des 
întâlnite în familii cu posibilități de existență precară sau din familii dezorgani-
zate și nu numai, constituie o problemă majoră a societății în ansamblu ei, care 
îi afectează calitatea și destinul, problemă deosebit de dificil de soluționat, dacă 
nu chiar imposibil pentru că soluționarea ei necesită măsuri de ordin psihologic, 
social, educațional, psihopedagogic, moral, cultural și juridic bine chibzuite de 
ameliorare a condițiilor de viață a copiilor care reprezintă avuția cea mai de preț 
a națiunii. În lucrarea de față sunt descrise cauzele și factorii inadaptării școla-
re. Iar din paleta de cauze a inadaptării școlare am ales stima de sine pe care am 
conceput cercetarea lucrării. Lucrarea este structurată astfel:
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MEDIEREA ÎN ACTIVITATEA CONSILIERULUI ȘCOLAR

Prof. Elena Ion, Centrul Județean de Resurse și Asistență 
Educațională Gorj, Municipiul Târgu-Jiu, Județul Gorj

Suntem de puțină vreme în spațiul temporal al mileniului trei și trăim într-o 
realitate social-existențială în care tehnologiile moderne din domeniul comunică-
rii influențează și bulversează tot mai mult relațiile interumane, limitând spațiul 
de manifestare al armoniei în interacțiunile dintre indivizi și grupuri. Școala, ca 
subsistem social al educației, se constituie și ea într-un astfel de spațiu în care 
conflictul poate tulbura stabilitatea, siguranța și normalitatea în interacțiunile 
umane din mediul școlar.

În acest context, rolul consilierului școlar capată o nouă dimensiune. Dincolo 
de așa-zisa consiliere psihopedagogică, bazată pe respectarea unui sistem de valori 
și coduri etice profesionale dinainte stabilite de specialiștii în acest domeniu, con-
silierul școlar trebuie să își asume responsabilități mult mai mari pentru ipostaza 
de a media situațiile de criză, de conflict, apărute în relațiile elevului cu sinele, 
cu ceilalți elevi, cu profesorii și părinții, alte situații de conflict care generează 
efecte negative asupra mediului școlar și relațiilor interpersonale din interiorul 
acestuia, cât și a celor ce țin de impactul cu partenerii educaționali și comunitatea.

În mediere plecăm de la realitatea că „activitatea de consiliere și orientare 
școlară are ca suport operațional principiile fundamentale ale educației: relația 
profesor – elev, echilibrul dintre caracterul formativ și informativ, principiul ac-
cesibilității. Consilierul este o persoană cu o pregătire adecvată (licențiat în psi-
hologie, pedagogie, sociologie), care desfășoară în școală activitatea de consiliere 
și orientare școlară și profesională, sprijinind diriginții, părinții, elevii în această 
activitate” (Lector univ. dr. Alexandra Silvaș, 2008, „Consiliere și orientare”, 
Universitatea „Petru Maior” Tîrgu-Mureș, curs pentru uzul studenților, pag. 3). 

Adolescenții elevi, ca și adulții, pot să traverseze situații de criză, care să le 
prejudicieze modul de a gândi, a simți și a acționa. Aceste probleme sunt reale și 
întristătoare: pot avea ca efecte abandonarea studiilor, conflicte în familie, con-
sumul de substanțe interzise, consumul de alcool, fapte de violență față de propria 
persoană, față de ceilalți. Aceste probleme limitează abilitățile curente sau viitoare 
ale tinerilor de a fi proactivi, productivi, folositori, pot fi foarte costisitoare pen-
tru școală, familie, comunitate, pentru sistemul de îngrijire al sănătății mentale.

Iată, sunt suficiente argumente care fac tot mai posibilă și necesară misiunea 
consilierului școlar ca și mediator al situațiilor de criză din mediul educațional și 
din mediile care interacționează cu acesta. În foarte multe dintre cazuri, absența 
comunicării și a dialogului dintre persoanele aflate în conflict favorizează men-
ținerea unei stări de tensiune care sporește riscul apariției unor situații complexe 
de natură conflictogenă. În aceste condiții, starea de tensiune depășește sfera celor 
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afectați și se extinde negativ chiar și în mediul în care trăiesc persoanele aflate 
în conflict, în familie, școală sau comunitate. În aceste împrejurări, modelul de 
intervenție ales de consilierul școlar este medierea părților, care poate aduce o 
schimbare reală în mediul educogen deoarece accentul se pune de această dată 
pe asumarea responsabilității, pe reechilibrarea relațiilor dintre părți și transfor-
marea conflictului într-o pârghie de lucru constructivă pentru reducerea nivelului 
de stres, îndepărtarea resentimentelor și crearea unui mediu prietenos în școli.

Situațiile de acest tip scot în evidență încă o dată rolul foarte important pe 
care consilierii școlari îl îndeplinesc în spațiul școlii românești contemporane, ei 
fiind acele persoane la care elevii, profesorii, părinții și chiar membrii comuni-
tății pot apela în momente de conflict sau violență. Atât elevii, cât și profesorii 
este necesar să conștientizeze deopotrivă că soluția cea mai bună de a rezolva un 
conflict este medierea, cu procedura ei bine stabilită de specialistul implicat în 
soluționarea cazului, deoarece în această situație ambele părți își dau seama unde 
au greșit și ce pot face pentru remedierea lucrurilor.

Și mai este ceva de adăugat! Este foarte important ca elevii care se confrun-
tă cu o situație de conflict să apeleze cu curaj la consilierii școlari, dar și la cei-
lalți profesori din școală. În aceste cazuri este necesar să subliniem că asumarea 
responsabilității este un element extrem de important în aplicarea medierii și a 
practicilor remediale pentru că nu se pune accent pe descoperirea și pedepsirea 
vinovaților, cât mai ales pe înțelegerea a ceea ce s-a întâmplat și folosirea moda-
lității fiecăruia de a susține repararea „răului” produs.

Pentru a-și asigura reușita în acțiunea de mediere, consilierul școlar medi-
ator are la îndemână față de mediatorul „tradițional” instrumentele adecvate ale 
cunoașterii științifice a proceselor și fenomeneleor psihice și sociale, pedagogice, 
ce guvernează relațiile interumane, posibilitatea de a-și folosi abilitățile de consi-
liere psihopedagogică în scopul remedierii situațiilor conflictuale. Poate recurge 
la două modalități de sprijin. Prima este aceea ce se bazează pe consilierea suport 
cu factorii colaterali părților implicate în conflict. A doua, foarte eficientă, de a 
se folosi de partenerii educaționali (Consiliul profesorilor clasei, Comitetul pă-
rinților și Consiliul Elevilor) atât în medierea cu părțile, dar și pentru a forma din 
rândul acestora mediatori de sprijin. Dincolo de toate aceste mai găsim necesară 
și ideea de a se folosi de consilierea de grup prin care să se inducă în conștiința 
fiecărei persoane din școală a responsabilității de a contribui la crearea unui cli-
mat prietenos, în care fiecare să se simtă apreciat, valorizat și în siguranță. Fiecare 
să încurajeze elevii, personalul didactic, cât și părinții să apeleze cu încredere la 
mediere, deoarece această metodă în sine cât și în coroborare cu practicile resta-
urative în soluționarea conflictelor reprezintă o cale viabilă atât în prevenirea cât 
și în combaterea fenomenelor negative din mediul școlar.

„Medierea în școală este un concept nou în România, însa multe state euro-
pene utilizeaza cu foarte mare succes medierea în comunitățile școlare. Existenta 
unor conflicte în mediul școlar este o realitate care îi preocupă, din ce în ce mai 
mult, pe cei implicați în realizarea unei atmosfere care să facă eficient proce-
sul de învățământ (Gherman Cornelia, 2010,”Medierea conflictelor în școală”, 
Editura Vladimed-Rovimed, Bacău, pag. 5).Școala este spațiul unde se realizează 
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medierea de către un specialist avizat – consilierul școlar specializat în asistență 
psihopedagogică-, medierea copilului între sine și celălalt, între propria sa vizi-
une și viziunea celorlalți copii. Parcurgând orarul școlii, copilul se confruntă cu 
prima mare încercare a vieții, el se desprinde tot mai mult de modelul părinților 
și se lasă modelat de școală, o instituție cu un important rol educativ și formativ.

În gândirea specialiștilor medierea este o procedură alternativă și voluntară de 
soluționare a conflictelor, confidențială, prin care o terță persoană, neutră, impar-
țială și fără putere de decizie, numită mediator, ajută părțile să ajungă împreună 
la o înțelegere mutual acceptată, în vederea încheierii conflictului.

Medierea școlară se poate realiza în cabinetul de asistență psihopedagogică 
sau în interiorul clasei, locul având o legătură afectivă cu natura problemei ce 
urmează a fi soluționată. „Medierea are un efect preventiv în privința apariției 
conflictelor, în special, și a violenței în general și mărește capacitatea școlii de a 
soluționa conflictele într-o manieră pașnică” (Doctor în drept Vasile Rotaru, 2006, 
„Ghid de mediere printre semeni”, Universitatea de Stat Moldova, Chișinău, pag. 
8). Școala este ca o scenă de teatru în care actorii și spectatorii își schimbă uneori 
rolurile. Este bine ca acest joc să fie mereu bine organizat iar cei implicați să își 
asume responsabilitatea rolului. Soluționarea neînțelegerilor ne amintește de „lec-
ția de dirigenție” când profesorul diriginte după ce analiza cazul cu întreaga clasă 
propunea elevilor mai multe soluții iar aceștia aveau de ales soluția potrivită pentru 
rezolvarea crizei. Însă, planul de remediere se bucura de o monitorizare calificată! 

În mediul școlar pot apărea mai multe tipuri de conflicte care pot fi mediate. 
Între acestea se pot aminti: frustrarea elevului cu unele repercusiuni în agresi-
vitatea acestuia prin cuvânt sau atitudini corporale față de profesor; aversiunea 
elevului față de profesor; agresivitatea profesorului față de elev pentru un com-
portament necivilizat sau lipsa de interes pentru disciplina predată. În aceste si-
tuații este bine să intervină medierea care îi va determina pe actori (elevul și pro-
fesorul) să descopere un alt tip de relație, o relație în care nu își mai găsesc locul 
frustrările, furia sau teama. Autoritatea profesorului este înlocuită cu sprijinul 
mutual al mediatorului iar cadrul creat oferă posibilitatea comunicării sincere și 
dezamorsării agresivității.

Medierea intervine în stingerea unui conflict, fără a leza demnitatea celor 
implicați. Îi învață pe elevi cum să-și controleze reacțiile în situații nedorite, cum 
să-și ceară scuze și să-și repare greșelile, să reducă stresul și să vină de plăcere 
la școală.

Medierea în școli este de mai multe tipuri: elev-elev/grupuri de elevi, adult-
elev, mediere între „egali”, medierea „în pereche” sau comedierea. Elevii mediatori 
sunt cei pregătiți de către consilierul școlar pentru a facilita discuția dintre elevi 
sau grupuri de elevi cu scopul găsirii unei soluții. Intenția lor este de a oferi păr-
ților în conflict o soluție mai bună de comunicare și înțelegere, care să ducă la o 
soluție acceptată de toată lumea. Elevii află cauzele conflictului, intervin imediat, 
fără să-l lase să se cronicizeze, respectând demnitatea părților și căutând soluții 
în echilibrarea părților aflate în conflict. Timpul acordat medierii este diferit, în 
funcție de vârstă și conținutul conflictului. Medierea între elevii din ciclul primar 
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poate să dureze câteva minute, în timp ce pentru alții este nevoie de câteva sesiuni 
pentru a se ajunge la un acord.

Consilierul școlar specializat în mediere realizează medierea adult-elev inter-
venind în cazurile complexe, cu o dificultate mai mare de abordare. Obiectivele 
medierii în mediul școlar urmăresc:
• promovarea relațiilor de colaborare dintre elevi, profesori și părinți în spiritul 

înțelegerii și toleranței;
• soluționarea unor situații conflictuale în interiorul comunitații școlare, care, o 

dată ignorate, s-ar agrava, cum ar fi abandonul școlar, violența cu consecințe 
penale;

• susținerea elevilor pentru a obține o imagine mai clară despre ei însiși și despre 
relațiile interumane;

• abordarea conflictelor într-un mod constructiv, contribuind la menținerea sănă-
tății mentale individuale a elevilor, cu efecte pozitive asupra întregii societății;

• facilitarea discuțiilor dintre elevi sau grupuri pentru găsirea unei soluții, țelul 
lor fiind acela de a oferi părților în dispută un forum pentru o mai bună comuni-
care și înțelegere, care duce deseori la o soluție acceptabilă pentru toată lumea;

• dezvoltarea de către elevi a unor aptitudini folositoare toată viața, prin învățarea 
tehnicilor de rezolvare a conflictelor cât mai devreme;

• formarea mediatorilor din rândul elevilor, care să încerce stingerea conflictu-
lui, constatând că rezolvarea lui de mai marii școlii nu este întotdeauna bine 
primită de către elevi;

• ajutarea tuturor copiilor din comunitate, încurajând părinții să se implice în 
educația copiilor și în viața școlii, facilitând colaborarea dintre familie – co-
munitate – școală.

Medierea este modalitatea prin care i se dă profesorului libertatea de a dez-
volta la elevi atitudini active (concentrare, autocunoaștere, comunicare, introspec-
ție în viitor), competențe cognitive (organizare, planificare) și sociale (inteligență 
emoțională, empatie, toleranță) care favorizează învățarea, înțelegerea și stabilirea 
legăturilor cu celelalte persoane din mediile educogen și social.

Chiar dacă medierea nu se finalizează cu un acord, ea poate fi considerată o 
reușită atâta timp cât reprezentarea conflictului la cele două părți s-a schimbat. 
Medierea elevilor funcționează cu succes în școlile unde se ține seama de planul 
de dezvoltare școlară, de nevoile reale ale școlii și de solicitările venite din partea 
elevilor, profesorilor și părinților.

Pentru a-și dezvolta propriile capacități de mediere, Centrul Județean de 
Resurse și Asistență Educațională Gorj a trimis la cursuri de formare pentru 
„consilierul mediator” șapte consilieri școlari din rețeaua de asistență psihope-
dagogică de la nivelul județului, cursuri care sunt în desfășurare pe Proiectul 
POSDRU ID 34825, finanțat din fonduri europene și implementat de MEN. La 
rândul său, fiecare consilier format pe mediere va organiza propriul program de 
formare cu ceilalți consilieri școlari din CJRAE, cu profesorii diriginți din școli și 
elevii selecționați în parteneriat cu consiliile școlare ale elevilor, după finalizarea 
proiectului propriu-zis (august 2014).
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Avem suficiente convingeri să susținem medierea ca modalitate importantă 
de lucru în activitatea consilierului psihopedagog din școli. De aceea, putem con-
cluziona pe acestă temă. Statisticile spun că în statele care au implementat deja 
programe de mediere, în școli s-a observat o scădere cu 70-80% a problemelor ce 
țin de disciplină. Prin mediere se evită pedepsirea elevilor pentru abateri mai puțin 
semnificative și acumulările de energie negativă generate de eventuale pedepse 
mai mult sau mai puțin regulamentare. În aceste situații elevii învață că pot să-și 
rezolve singuri problemele cu cei din jur. În aceste condiții, profesorii și admi-
nistrația școlii se pot concentra mai mult pe activități didactice și de management 
sau pe probleme mai urgente și necesare pentru organizația școlară. Rezolvarea 
conflictelor prin mediere ia mai puțin timp decât ar trebui pentru soluționarea 
aceleiași probleme în fața întregii clase. S-a constatat că, după mediere, elevii nu 
se mai confruntă cu probleme asemănătoare.
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3. Doctor în drept Vasile Rotaru, 2006, „Ghid de mediere printre semeni”, 

Universitatea de Stat Moldova, Chișinău, pag. 8.

REZUMAT

„Medierea în activitatea consilierului școlar” este o comunicare științifică 
ce face referire la aspecte relevante ale medierii conflictelor în unitățile de învă-
țământ de către profesorul consilier școlar. În conținutul acesteia găsim idei care 
pun în evidență contextul social și școlar în care se desfășoară această activitate, 
definiția activității de mediere școlară, avantaje ale medierii conflictelor de către 
psihologul școlar față de discutarea acestora de anumiți responsabili școlari și 
aplicarea sancțiunilor din regulamente. Sunt prezentate aspecte care valorizează 
rolul de mediator pentru consilierul școlar, bazându-se pe competențele sale pro-
fesionale privind cunoașterea personalității copilului și a coordonatelor psihice de 
dezvoltare a acesteia, a tipologiei comportamentale și modalităților de relaționare 
în spațiul școlii. Cu acest prilej sunt cunoscute scopul și obiectivele medierii, ti-
purile de conflicte ce pot fi soluționate prin mediere, avantajele medierii pentru 
armonizarea relațiilor interumane și realizarea unui mediu prietenos în școală, 
exemple de promovare a medierii școlare la nivelul CJRAE Gorj.
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METODE MODERNE – ÎNVĂȚĂM JUCÂNDU-NE

Prof. drd. logoped Nițulescu Adelina-Andreia, Centrul 
Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj, 

localitatea Tg-Jiu, județul Gorj; Prof. drd. psiholog Bican 
Ovidiu-Laurențiu, Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Gorj, localitatea Tg-Jiu, județul Gorj

Datorită faptului că elevii manifestă din ce în ce mai puțin interes pentru acti-
vitatea de învățare, profesorii, pentru a-și îndeplini obiectivele educative, sunt ne-
voiți să gasească modalități noi de predare a informațiilor. Aici intervin în practica 
școlară o serie de metode menite să aducă inovație și creativitate în învățământ. 
Acestea sunt metodele moderne. Astfel, este stimulat interesul pentru cunoaștere 
al elevilor, facilitând totodată contactul cu realitatea înconjurătoare, fiind subor-
donate dezvoltării mintale și a nivelului de socializare al elevilor.

Aceste noi metode duc la creșterea interesului elevilor mai ales în condițiile 
în care asimilarea de noi cunoștințe se face în funcție de ritmul propriu al elevului.

Cu ajutorul metodelor moderne de învățare, elevii își dezvoltă abilități de 
colaborare și ajutor reciproc, înțeleg materialul ce trebuie învățat și reușesc cu 
mai mare ușurință punerea lui în practică, captând atenția elevilor, aceștia fiind 
cu toții stimulați în egală masură.

În funcție de tipul lecției și de obiectivele ce trebuie atinse, profesorul poate 
alege dintr-o serie de metode moderne, cum ar fi:

Brainstorming-ul și brainstorming-ul în perechi – elevii scriu pe o coală 
de hârtie, individual sau în perechi, tot ce le trece prin minte despre un anumit 
subiect, tot ce știu despre o anumită temă. Important este ca timpul de lucru al 
elevilor să fie de 8 minute! 

Știu / Vreau să știu / Am învățat – este o metodă ce se aplică în activități 
cu grupuri mici sau cu întreaga clasă. Ea se bazează pe cunostințele și experien-
țele anterioare ale elevilor, ce vor fi legate de noi informații ce trebuie învățate.
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Avem următoarele etape:
1. Profesorul construiește un tabel cu 3 coloane: știu, vreau să știu, am învățat;
2. În prima coloană trecem tot ce știm despre tema propusă;
3. Elaborăm întrebări pentru a completa coloana a doua;
4. Citim textul;
5. Completăm ultima coloană cu răspunsurile la întrebările din coloana 2; 
6. Comparăm informațiile noi cu cele anterioare;
7. Reflecții în perechi / cu întreaga clasă.

Activitatea dirijată de citire – gândire. Profesorul fragmentează un text 
astfel încât elevii să poată face predicții despre ce se va întâmpla în fragmentul 
următor.

Predicțiile în perechi – Elevii sunt grupați în perechi. Profesorul le oferă o 
listă cu câteva cuvinte dintr-o povestire, o relatare sau un scenariu dinainte con-
struit de el. Fiecare pereche, în urma discuțiilor, va trebui să alcătuiască o compu-
nere sau un scenariu pe baza unor predicții în jurul listei de cuvinte oferite. Este o 
metodă ce poate fi folosită la diverse discipline. Această activitate poate fi făcută 
o singură dată la început sau poate fi repetată în decursul lecturării textului de 
către educator, permițându-le elevilor să-și modifice predicțiile de la un moment 
la altul al acțiunii descrise în text. În acest mod, elevii pot fi implicați în desfășu-
rarea acțiunii textului, sunt încurajați să emită idei și să-și valorifice experiența 
socială și culturală pe care o dețin.
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Interviul în trei etape – Elevii sunt grupați câte trei sau câte patru. Profesorul 
adresează o întrebare sau lansează o problemă. Fiecare elev se gândește singur la 
o soluție, formulând-o chiar și în scris. Apoi, în perechi, elevii se intervievează 
reciproc în legătură cu soluția sau raspunsul găsit, după care perechile se alătură 
altor perechi, formând grupuri de câte 4-6 elevi, în care fiecare elev prezintă so-
luția partenerului sau celeilalte perechi.

Metoda Cubului – Se aplică atunci când profesorul urmărește explorarea 
unui subiect sau a unei situații din mai multe perspective. Pentru a pune în practică 
această metodă se realizează un cub având notat pe fiecare față: descrie, copară, 
analizează, asociază, aplică, argumentează. Profesorul anunță tema sau subiectul 
ce urmează a fi pus în discuție, împărțind grupul clasei în șase subgrupuri. Fiecare 
grup aruncă zarul și rezolvă sarcina ce este înscrisă pe fața cubului. La sfârșit se 
citesc toate răspunsurile ficărui grup.

Turul Galeriei – Se formează grupuri de câte 3-4 elevi, cărora li se va da de 
lucru la o problemă sau la o sarcină care are drept rezultat un produs (copunere, 
planșă, sinteză), prezentat pe o coală de hârtie sau în altă formă celorlalte grupe. 
Odată expuse soluțiile găsite, grupele se rotesc de la un produs la altul, se discută 
și se notează comentariile, neclaritățile, întrebările care vor fi adresate celorlalte 
grupe. După turul galeriei, fiecare grup răspunde la întrebările celorlalți și cla-
rifică unele aspecte solicitate de colegi, apoi își reexaminează propriile produse 
prin comparație cu celelalte. Prin feedback-ul oferit de colegi, se realizează învă-
țarea și consolidarea unor cunoștințe, se valorizează produsul activității în grup 
și se descoperă soluții alternative la aceeași problemă sau la același tip de sarcină.

Unul stă, trei circulă – În grup, (grupul – „casă” –)  se lucrează la o problemă 
sau o sarcină care se finalizează cu obținerea unui produs, de preferință realizabil în 
mai multe feluri. După acest moment, elevii numără de la 1 la 3, 4 sau 5. Se nume-
rotează și grupele din clasă. La semnalul profesorului, elevii se rotesc: de exemplu 
elevii cu numărul 1 se deplasează la grupul 1, elevii cu numărul 2 la grupul 2 și așa 
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mai departe. La fiecare grup, va rămâne un elev – „gazdă”, care va primii colegii 
celorlalte grupe, oferind informații și răspunsuri la întrebările adresate de colegii 
– „oaspeți”. Elevul „gazdă” se alege prin tragere la sorți sau se stabilește un numar 
purtat de unul dintre membrii grupului care va fi gazda (spre exemplu, elevii cu 
numărul 4 sunt gazde, ceilalți circulă). Elevii care circulă la celelalte grupe adună 
informații noi pe care le vor prezenta colegilor din grupul inițial, după ce se întorc 
în grupurile casă. Elevul care a fost gazdă comunică și celorlalți comentariile făcu-
te de vizitatori. În urma acestui schimb de experiență elevii finalizează produsul, 
valororificând experiența acumulată prin vizitele la celelalte grupe.

Masa rotundă / Cercul – este o tehnică de învățare prin colaborare care 
presupune trecerea din mână în mână a unei coli de hârtie și a unui creion în ca-
drul unui grup mic. De exemplu, un elev din grup notează o idee pe hârtie și o dă 
vecinului sau din stânga. Acesta scrie și el o o idee și transmite hârtia și creionul 
următorului. Metoda are și o variantă în care fiecare membru al grupului deține 
un creion de culoare diferită și se transmite doar coala de hârtie. Această ultimă 
variantă are avantajul că obligă fiecare elev din grup să contribuie în mod egal la 
exprimarea ideilor și permite profesorului identificarea mai ușoară a membrilor 
care alcătuiesc grupul. Cercul este forma orală a mesei rotunde în care fiecare 
membru al grupului contribuie cu o idee la discuție, în mod sistematic, de la dreapta 
la stânga. Cu ajutorul acestei metode elevii își maximizează atât propria învăța-
re, cât și pe cea a colegilor, ei depinzând în mod pozitiv unii de alții, iar această 
interdependență pozitivă îi conduce la devotament față de grup.

Tehnica lotus – floarea de nufăr – Profesorul va scrie în mijlocul tablei o pro-
blemă sau tema centrală. Elevii trebuie să se gândească la idei sau aplicații legate 
de ceea ce se află în mijlocul tablei. Aceste idei se notează în 8 „petale”, în sensul 
acelor de ceasornic, aceste idei devenind mai târziu noi teme centrale pentru alte 
„petale”. Avantajul acestei metode constă în faptul că stimulează creativitatea și 
autoevaluarea, având posibilitatea de a fi aplicată cu succes în cadrul unui grup.
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Creioanele la mijloc – Se aplică mai mult ca o regulă în activitățile desfă-
șurate în grupul tipic de învățare prin colaborare (3 – 6 membri), unde fiecare 
elev își semnalează contribuția punându-și creionul pe masă. Persoana care a pus 
creionul pe masă nu mai are voie să intervină până când toate creioanele colegi-
lor nu au fost puse pe masă. Astfel, toți membrii grupului sunt egali și nimeni nu 
trebuie să domine, iar pentru a evalua activitatea din grup, profesorul alege un 
creion și solicită elevului respectiv să prezinte contribuția sa la discuția respec-
tivă. Astfel, elevii pot învăța să asculte și să respecte colegii, să fie toleranți și să 
valorizeze opinia celorlalți.

Explozia stelară – Profesorul desenează o stea cu cinci colțuri în mijlocul 
căreia scrie o problemă. În vârful fiecărui colț al steluței se scriu întrebări de tipul: 
„ce?”, „cine?”, „unde?”, „de ce?”, „când?”. Elevii clasei sunt împărțiți în grupuri. 
Ei notează pe o coală întrebări multe, ajutându-se de vârfurile steluței. După ce 
a terminat toată lumea, se comunică întregii clase rezultatele muncii de grup. 
Întrebările inițiale pot genera la rândul lor alte întrebări neașteptate.

Linia valorilor – (participă întreaga clasă)-Profesorul adresează o întrebare 
care permite o gradare a răspunsurilor între două extreme. După ce fiecare elev 
are un răaspuns, se încearcă alinierea într-o ordine care să exprime situarea mai 
aproape sau mai departe de o extremă. După aliniere au loc discuții cu cei din 
imediata vecinătate, și dacă se consideră necesar, iar argumentele colegilor din 
vecinătate sunt destul de convingătoare, se poate reevalua poziția inițială și ad-
opta o noua poziție mai aproape de ceea ce fiecare elev simte și poate argumenta 
în fața celorlalți colegi.
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Gândiți / Lucrați în perechi / Comunicați – Profesorul prezintă un subiect 
sau o temă și preț de câteva minute fiecare elev se gândește la problema respectivă, 
apoi își găsește un partener cu care să discute ideile. În final se prezintă tuturor 
colegilor concluzia la care a ajuns fiecare pereche. Această metodă poate fi utili-
zată cu elevii din clasele mai mari la toate disciplinele și consituie o bună ocazie 
de a începe o discuție sau de a lansa o provocare.

Rezumați / Lucrați în perechi / Comunicați – Elevii citesc un text dat de 
către profesor. Fiecare elev, individual, rezumă în două fraze textul respectiv, apoi 
împreună cu un coleg formează o pereche. Ei îsi prezintă unul altuia Rezumatele: 
se evidențiază asemănările și deosebirile și se elaborează în comun un Rezumat 
care va fi prezentat tuturor elevilor din clasă. Metoda poate fi aplicată și după 
o discuție asupra unui subiect, după o prezentare sau o prelegere a profesorului.

Mai sus am prezentat doar o parte din metodele moderne ce pot fi aplicate cu 
succes în practica școlară. Acestea facilitează comunicarea, socializarea, relațio-
narea, colaborarea și sprijinul reciproc pentru rezolvarea unor probleme sau pen-
tru explorarea unor teme noi. De asemenea, prin intermediul acestor metode, se 
favorizează cunoașterea reciprocă între elevi, înțelegerea și acceptarea reciprocă.

Pe lângă eficiența în activitatea didactică, metodele moderne dezvoltă și o 
serie de aptitudini și capacități referitoare la spiritul de toleranță, ascultarea acti-
vă, luarea deciziei, autonomia personală, responsabilitatea și participarea socială, 
formarea opiniilor și înțelegerea corectă a realității.

BIBLIOGRAFIE: 
Gherguț Alois, 2005, Psihopedagogie specială. Ghid pentru concursuri și examene 

de obținere a gradelor didactice, Editura Polirom, Iași.
Psihopedagogie specaială. Pentru examenul de titularizare în învățământ 2012. 

Editura Educație Trei, pag. 165-166.
Cosmovici Andrei, 1998, Psihologia Școlară, Editura Polirom, Iasi.
Ionescu Miron, Radu Ioan, 2004, Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj.
Preda Vasile, 2007, Elemente de Psihopedagogie aplicată. Cercetări fundamentale 

și aplicate. Editura Eikon, Cluj Napoca.
Vlad Mircea, Ghilaș Ileana, Cozma Adrian, Vasiliu Coca-Marlena, 2009, Dicționar 

enciclopedic de Psihopedagogie specială, Editura Fundația Culturală Marin 
Speteanu, București.

REZUMAT:

Metodele moderne duc la creșterea interesului elevilor mai ales în condițiile 
în care asimilarea de noi cunoștințe se face în funcție de ritmul propriu al acestora. 
În funcție de tipul lecției și de obiectivele ce trebuie atinse, profesorul poate alege 
dintr-o serie de metode moderne, cum ar fi: brainstorming-ul și brainstorming-ul 
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în perechi; știu / vreau să știu / am învățat; activitatea dirijată de citire-gândire; 
predicțiile în perechi; interviul în trei etape; metoda cubului; turul galeriei; unul 
stă, trei circulă; masa rotundă / cercul; tehnica lotus-floarea de nufăr; creioanele 
la mijloc; explozia stelară; linia valorilor; gândiți/lucrați în perechi/comunicați; 
rezumați/lucrați în perechi/comunicați.

Pe lângă eficiența în activitatea didactică, metodele moderne dezvoltă și o 
serie de aptitudini și capacități referitoare la spiritul de toleranță, ascultarea acti-
vă, luarea deciziei, autonomia personală, responsabilitatea și participarea socială, 
formarea opiniilor și înțelegerea corectă a realității.
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STUDIUL PRIVIND PARTICIPAREA ELEVILOR DE 
LICEU LA DESFĂȘURAREA CURSELE ILEGALE 

DE MAȘINI ÎN LOCALITATEA CÂMPULUNG

Drd. Rușenescu (Dorcioman)Maria-Magdalena, 
Colegiul National „Dinicu Golescu” Campulung 

I. Scurt istoric 

Născute din considerente practice, cursele ilegale de mașini datează încă 
din copilăria automobilului, din perioada prohibiției americane, când gangsterii 
a căror principală preocupare era contrabanda cu alcool, vroiau să scape cât mai 
iute de polițiști. Din necesitatea de a surclasa mașinile oamenilor legii, în materie 
de performanță, unii au început, de atunci, să-și tuneze motoarele automobilelor. 
Începând să prindă gustul excesului de Cai Putere, gangsterii se întreceau pe dru-
murile publice și din pur amuzament.

Ideea de „tuning”, termen ale cărui rădăcini provin din engleză, „to tune” (a 
acorda, a regla) s-a dezvoltat tot pe teritoriul SUA odată cu apariția faimoaselor 
„Hot Rod-uri” și „Quarter Mile” – sprinturile pe sfert de milă dintre semafoare. 
Acestea au început să creeze adevărate puseuri de orgoliu posesorilor de bolizi 
pe patru roți, dar să și verse în buzunarul unora sume mari de bani, ca urmare a 
pariurilor sau chiar a taloanele perdanților curselor ilegale.

Apariția pe piața anilor ’80 a Hot Hatch-urilor, cum ar fi Peugeot 205 GTI 
și legendarelor Golf 1 GTI și BMW, seria 3, a adus publicului european tentația 
performanței oferite de vehiculele practice și accesibile ca preț. Și cursele ilegale 
au început să-și facă simțită prezența și pe bătrânul continent. Pasiunea pentru 
tuning s-a propagat în conștiința tinerei generații, odată cu lansarea primului film 
din seria „The fast and the furious”. A deține o mașină personalizată cu nivel de 
performanță net superior celui oferit de producător a devenit o prioritate pentru 
orice tânăr dornic de prestigiu și adulație feminină. Căderea comunismului a făcut, 
ca la începutul anilor ’90, odată cu importul de mașini puternice din Occident, 
pasiunea pentru derapaje controlate și sprinturi pe străduțe întortocheate, având ca 
principal invitat la petrecere: frâna de mână, să prindă și pe meleagurile noastre. 
Treptat, tinerii al căror entuziasm depășește cu mult talentul de șoferi, au început 
să se organizeze în cluburi de Racing, pe baza loialității față de brand, uneori in-
conștienți de nivelul de kitsch pe care îl pot induce propriilor mașini. Azi, nu există 
week-end, în care posesorii bolizilor „din colțul blocului” să nu se întâlnească în 
„Hot Spot”-uri pentru a socializa, urmând, ca apoi, să-și exploateze cu nesăbuință 
motoarele, creierele, articulațiile, furtunele de radiator, roțile.
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Sumele de bani și mașinile își schimbă cu repeziciune deținătorii, în urma 
curselor ilegale. De cele mai multe ori, poliția nu poate face față îndemânării și 
nebuniei tinerilor.

O masină puternică poate fi o adevărată mină de aur pentru proprietar. Sumele 
pariate, la cursele ilegale, pornesc de la minimum 500 de euro și pot atinge câteva 
mii. Riscul de a pierde banii este mare. Există automobile despre care doar poseso-
rul lor știe ce au sub capotă, chiar dacă exteriorul nu e tocmai de ultimă generație.

II. Indicatori 

Prin cercetare se urmarește obținerea informațiilor cu privire la:
 - Varsta, sexul și nivelul studiilor participanților la cursele ilegale de masini;
 - Frecvența participării la cursele ilegale de mașini;
 - Locul de desfășurare;
 - Sumele de bani pariate;

III. Descrierea modului de cercetare 

Cercetarea se face pe un esantion de 10 persoane, considerat reprezentativ 
la nivelul celor care practică curse ilegale, prin aplicarea unui chestionar. (zona 
Campulung) 

IV. Chestionar 

1. Cum vă petreceti timpul liber? 
 - curse ilegale 
 - familia 
 - altele 

2. Participati la curse ilegale de mașini? 
 - da 
 - nu 

3. De câte ori pe săptămână o faceți? 
 - dată 
 - de două-trei ori 
 - zilnic 

4. Unde se desfășoară cursele? 
 - Campulung 
 - Altă locație 

5. Au loc pariuri? 
 - da 
 - nu 
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6. In ce limită se incadrează valoarea acestora? 
 - peste 100 euro 
 - intre 100 și 500 de euro 
 - peste 500 de euro 
 - peste 1000 de euro 

7. In ce categorie de vârstră vă încadrați? 
 - 18-20 de ani 
 - 21-25 de ani 
 - 26-30 de ani 
 - 30-40 de ani 
 - Peste 40 de ani 

8. Care este nivelul studiilor dumneavoastră? 
 - 10 clase (școla profesională) 
 - Liceu 
 - Licenta 
 - Master 
 - Doctorat 

9. Sunteți de sex 
 - masculin 
 - feminin 

Vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a ne răspunde întrebărilor! 

In urma aplicarii chestionarului s-au desprins următoarele:
Barbatii sunt cei care isi petrec timpul la cursele de masini ilegale. 60 % din-

tre ei au vârstra cuprinsă intre 21-25 de ani. Se pare că nivelul studiilor nu este 
relevant. 70% dintre respondenți participă o dată pe săptâmână la cursele ilegale 
de masini. Acestea nu se desfăsoară intodeauna în orasul Campulung.

Valoarea pariurilor în general este peste 500 de euro.

BIBLIOGRAFIE
Lucia Neagoe, Lumea întoarsă pe dos. Studiu antropologic privind funcția anor-

malității, Editura Universității din Pitești, Pitești, 2009
Gilles Ferreol – Dicționar de sociologie, Editura Polirom, Iași, 1998
Anthony Giddens – Sociologie, Editura All, București, 2000
Adrian Neculau, Gilles, Ferreol, Minoritari, marginali, excluși, Editura Polirom, 

Iași, 1996
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TEORIA INTELIGENTELOR MULTIPLE

Prof. Rodica-Elena Taicutu V., Școala 
gimnaziala „H.M.Berthelot” Ploiești

„Inteligența de succes este setul integrat de abilități necesar pentru a obține 
reușita în viață, indiferent cum o definește un individ, în cadrul contextului său 
cultural. Oamenii sunt inteligenți prin virtutea recunoașterii punctelor lor tari și 
prin valorificarea acestora pe cât este posibil, recunoscând totodată slăbiciunile 
lor și căutând căi să le corecteze sau să le compenseze. ‖ Robert J. Sternberg & 
Elena L. Grigorenko, Teaching for successful intelligence to increase student 
learning and achievement. Published by SkyLight Professional Developement, 
Illinois, 2000, pag. 6. 

Experiența pedagogică, teoretică și practică, a scos în evidență fațetele distinc-
te ale cunoașterii, faptul că elevii au capacități cognitive diferite și stiluri proprii 
de învățare. De aceea, un demers didactic eficient trebuie sa plece de la ideea că 
nu există elev bun sau elev slab și că succesul școlar depinde, în mare măsură, de 
instruirea diferențiată bazată pe o reală cunoaștere a potențialului elevilor și pe o 
abordare corespunzătoare a metodelor de învățare.

În 1985 Howard Gardner elabora Teoria inteligențelor multiple, considerată 
drept cea mai importantă descoperire în domeniul pedagogiei, după Jean Piaget. 
Teoria lui pornește de la ideea existenței unor inteligențe diferite și autonome ce 
conduc la modalități diverse de cunoaștere, înțelegere și învățare. În accepțiunea 
lui Gardner, inteligența nu este considerată o însușire pusă în lumină prin teste 
standard, ci capacitatea de a rezolva probleme și de a realiza produse în situații 
concrete de viață.

Studiind modul în care oamenii rezolvă problemele, Gardner a ajuns la con-
cluzia că există opt tipuri de inteligență: lingvistică, logico-matematică, mu-
zicală, spațială, naturalistă, kinestezică, interpersonală, intrapersonală. În 
urma studiilor efectuate Gardner a descoperit și al nouălea tip de inteligență, cea 
existențială. Din cauza faptului că nu a reușit să determine care zonă cerebrală 
este responsabilă de activarea acelei inteligențe, ea nu este recunoscută.

Teoria lui Gardner justifică ceea ce se poate constata de altfel în activitatea 
cotidiană a fiecăruia, că nu învățăm în același mod, că avem stiluri și atitudini 
de învățare diferite și ca urmare avem nevoie de un tratament diferit, individu-
alizat, pe tot parcursul procesului de instruire și formare. Putem spune că este 
chiar dreptul fiecărui individ de a fi tratat diferențiat în așa fel încât să se asigure 
o dezvoltare armonioasă a personalității sale, în funcție de dominantele sale de 
inteligență și tipul său de personalitate.
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Howard Gardner nu a fost singura personalitate a secolului al XX-lea fascinată 
de ideea complexității personalității umane, a modurilor diferite în care abordăm 
realitatea unică. R. Sternberg, un alt mare psiholog, a lansat Teoria triarhică a 
inteligenței, conform căreia inteligența umană include trei aptitudini de bază:
• Inteligența componențială – capacitatea de a raționa verbal; facilitează perfor-

manțe de tip academic;
• Inteligența experiențială – capacitatea de a combina diferite experiențe pentru 

a rezolva situații noi de viață; inteligență caracteristică artiștilor, savanților, 
creatorilor;

• Inteligența contextuală – capacitatea de afuncționa practic în situații cotidiene; 
caracteristică bunilor comercianți, negociatorilor.

Corespunzător acestei distincții, Sternberg admite existența a trei tipuri de 
inteligență: analitică, creativă și practică. Și această viziune ne conduce spre o 
accepție a caracterului multiplu al inteligenței.

Pentru orice educator, părinte sau elev, concluziile celor prezentate nu pot fi 
decât evidente:
• Gândim, învățăm și creăm în moduri diferite;
• Dezvoltarea potențialului nostru depinde de ceea ce învățăm și de modul cum 

învățăm cu inteligența noastră specifică;
• Inteligența este fluidă, nu este fixă;
• Experiența bogată și variată amplifică inteligența.

Dacă suntem expuși unei game variate de oportunități de învățare, o vom ale-
ge pe aceea care ne convine mai mult pentru o învățare eficientă. Performanțele 
noastre în învățare vor fi astfel, în mod evident, amplificate. Dimpotrivă, limita-
rea șanselor la experiențe de învățare variate poate duce la reducerea inteligenței, 
știut fiind că acele zone ale creierului uman care nu sunt folosite se dezactivează, 
ducând în mod evident la reducerea potențialului nostru de învățare.

Teoria inteligențelor multiple oferă un mare număr de instrumente didactice 
a căror utilizare asigură centrarea demersului didactic pe elev. Pentru stimularea 
și valorizarea fiecărui tip de inteligență, educatorul poate recurge la strategii spe-
cifice, în activitatea de predare – învățare.

Inteligența lingvistică: lecturi, dezbateri, fișe de lucru, jocuri de cuvinte, 
brainstorming, prezentări făcute de elevi, jurnale, publicații etc.

Inteligența logico-matematică: probleme rezolvate pe tablă, prezentări lo-
gico-secvențiale ale unei teme, demonstrații științifice, clasificări și categorisiri, 
cunatificări și calcule etc.

Inteligența spațială: hărți, grafice, diagrame, fotografii, colaje, simboluri 
grafice, video, film etc.

Inteligența kinestezică: mișcare creativă, dramatizare, exerciții fizice, fo-
losirea limbajului corporal, exerciții de relaxare fizică etc.

Inteligența muzicală: cântat, ascultarea și analiza muzicii, folosirea muzicii 
de fond, legarea melodiilor de concepte etc.

Inteligența interpersonală: cooperare în grup, mediere de conflicte, predare 
reciprocă, implicare în viața comunității, simulări.
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Inteligența intrapersonală: studiu independent, centre de interes, spații per-
sonale de învățare, opțiuni la tema pentru acasă, instruire autoprogramată, acti-
vități autoevaluate etc.

Fiecare elev, în parte, este o problemă a cărei soluție trebuie găsită în el în-
suși. De aceea, școala zilelelor noastre nu trebuie să se limiteze doar la a transmite 
cunoștințe și a-i face pe elevi să evite eșecul școlar, ci trebuie să-și asume și rolul 
de a-i ajuta pe elevi să își descopere propriile resurse.

Educatorii devin tot mai conștienți de consecința nefastă a indiferenței adul-
ților față de copii și tineri.

In condițiile unei pauperizări culturale și sociale impuse de crizele economice 
ale tranziției, sunt induse angoase, incertitudini, precaritate pentru adulți și tineri. 
Nevoia unui nou inceput este ideea obsesivă a întregii omeniri.

Platon spunea ca iubirea de frumos presupune trădarea fiindcă mereu vei 
căuta ceva mai frumos și de aceea nu rămâne decât iubirea frumosului absolut, 
reprezentat în egală măsură de binele și adevărul absolut, luate împreună.

De fapt, este vorba de efortul nelimitat și continuu al căutarii fără de odihnă 
a drumului desăvârșirii prin și în ceilalți.

BIBLIOGRAFIE
Cucoș, C., coord. , Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade 

didactice, Editura Polirom, 2008
Gardner, H., Inteligențe multiple. Noi orizonturi, Editura Sigma, 2006
Jinga, I., Istrate, E., Manual de pedagogie Editura All, 2006
Oprea, C.L. Strategii didactice interactive, Editura Didactică și Pedagogică, 2006
Stan, E., Pedagogie postmoderna, Institutul European, 2004
Vîrtop, S.A., Inteligență și instruire diferențiată, 2011
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COGNIȚII IRAȚIONALE ȘI ADAPTAREA LA MEDIUL 
ȘCOLAR. PROGRAME DE INTERVENȚIE

psiholog Emilia Farcaș, Liceul 
Tehnologic „Ioan Bojor” Reghin

Argument 
Într-un context social în continuă tranziție, factorii de stres sunt diverși, iar 

adaptarea la solicitările din mediu se face cu mai multă dificultate.
Se accentuează tendința de a se face evaluări absolutiste și rigide cu privire la 

sine, la ceilalți și la viață. Aceste evaluări nerealiste care au fost denumite credințe 
iraționale corelează cu depresia, anxietatea, furia la adolescenți și influențează 
gradul acesteia – conform EREC elaborată de către Albert Ellis.

PARTEA I
Capitolul I. PARTICULARITĂȚILE DEZVOLTĂRII PER-

SONALITĂȚII LA ADOLESCENȚI
Capitolul II.DISTRESUL EMOȚIONAL ÎN MEDIUL 

ȘCOLAR
Capitolul III ROLUL TERAPIEI RAȚIONAL EMOTIVE ȘI 

COMPORTAMENTALE ÎN MEDIUL ȘCOLAR (EREC)
PARTEA II
METODOLOGIA CERCETĂRII: OBIECTIVE, IPOTE-

ZE, DESIGN-UL
PREZENTAREA ȘI INTERPRETAREA DATELOR
CONCLUZIILE CERCETĂRII

Capitolul I. PARTICULARITĂȚILE DEZVOLTĂRII  
PERSONALITĂȚII LA ADOLESCENȚI

Adolescența are caracteristici speciale și cerințe proprii, adolescentul stabilește 
noi relații cu semenii de ambele sexe, își organizează și își consolidează o indepen-
dență emoțională față de părinți și alți adulți, se dezvoltă intelectual alcătuindu-și 
un sistem de valori civice. Adolescentul este în căutarea personalității, a identității 
sale, nerăbdător să-și aleagă un personaj, gata să își cucerească locul său în lume.

Teama de eșec școlar, dificultățile în relațiile de prietenie cu ceilalți, alegerea 
drumului profesional sunt surse ale neliniștii sale.

Concluzie:
Adolescența reprezintă o perioadă de tranziție de la copilărie la maturitate. 

În această perioadă se produc importante modificări în personalitatea adolescen-
tului la nivel fiziologic, cognitiv, emoțional și social.
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Capitolul II. DISTRESUL EMOȚIONAL ÎN MEDIUL ȘCOLAR
Stresul este o prezență constantă în viață noastră. El este unul din factorii 

importanți pentru viață și menținerea ei (Selye, 1976). Cu toate acestea nivelurile 
crescute de stres constituie unul dintre principalii factorii ce contribuie la altera-
rea conduitei adaptative.

Surse de stres: presiunea timpului și sarcinile școlare și extrașcolare, schim-
bările din sistemul de învățământ, evaluările făcute de ceilalți, problemele cu co-
legii, stima de sine și statusul, conflictul de rol și ambiguitatea rolului, condițiile 
de studiu inadecvate, elevi nemotivați, menținerea disciplinei în clasă.

Capitolul III. ROLUL TERAPIEI RAȚIONAL EMOTIV 
COMPORTAMENTALE ÎN MEDIUL ȘCOLAR (EREC)

EREC este fundamentată de o serie de asumpții:
1) Emoțiile sunt consecința directă a felului în care gândim asupra situațiilor 

prin care trecem.
2) Felul adaptativ sau dezadaptativ în care gândim poate fi identificat
3) O dată identificate, gândurile dezadaptative pot fi schimbate
4) Schimbarea gândurilor modifică emoțiile resimțite
5) Schimbarea gândurilor dezadaptative presupune implicare și efort voluntar.

Credințe iraționale: Credinte raționale:
• Etichetarea negativă Aceptarea necondiționată
• Toleranță scăzută la frustrare Toleranța la frustrare
• Evaluarea globală negativă Evaluarea nuanțată 
• Catastrofarea Convingeri de tip preferențial

Modelul ABC (propus de psihologul american Albert Ellis) – surprinde cum 
se produc emoțiile

A (activator) B  (CREDINȚE) C (consecințe)

METODOLOGIA CERCETĂRII
Scopul lucrării este acela de identificare și reducere a cognițiilor iraționale 

și a anxietății ca trăsătură.
Prima etapă – cuprinde pre-testarea elevilor din clasele a X-a
A doua etapă – cuprinde criteriile de includere pentru grupul experimental 

și grupul de control.
A treia etapă – Elaborarea programului de intervenție EREC-16 sedinte de 

consiliere
A patra etapă – derularea celor șaisprezece sesiuni de consilie-re
A cincea etapă – post-testarea subiecților care au fost incluși în grupul expe-

rimental și grupul de control.
A șasea etapă – prelucrarea datelor și formularea concluziilor

DESCRIEREA CERCETĂRII
Cercetarea a cuprins elevii claselor a X-a A, X-a B, a X-a D și X-a E a Grupului 

Școlar „Ioan Bojor” Reghin,
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În prima etapă au fost cuprinși în studiu un număr de:
 101 elevi (37 băieți și 64 de fete) și 
În etapa a doua au participat un nr. de:
 49 de elevi, din clasele X A  (24 elevi) și X E (25 elevi) 

SCOPUL LUCRĂRII: Identificarea elevilor cu vulnerabilitate cognitivă 
spre anxietate, aplicând scala de evaluare a anxietății-STAI-X2-trăsătură, și Scala 
de Atitudini și Convingeri-ABS 2

Elaborarea unui program de intervenție rațional emotiv comportamental 
EREC

IPOTEZELE CERCETĂRII
1. 
Cognițiile iraționale corelează pozitiv cu anxietatea ca trăsătură.
2. Programul de intervenție rațional emotiv comportamental duce la scăderea 

cognițiilor iraționale și la diminuarea anxietății ca trăsătură
3. Există diferențe semnificative a cognițiile iraționale, fiind mai frecvente la 

fete, comparativ cu băieții 
Prezentăm în continuare rezultatele la scalele: Anxietate STAI-Trăsătură și 

ABS 2
Au fost evaluate cognițiile iraționale cu Scala de Atitudini și Convingeri II 

(ABS II), totalizând următoarele rezultate:
Grup experimental XE: măsurare pre-test – program de intervenție-măsu-

rare post-test
Grup control XA: măsurare pre-test – fără program de intervenție – măsu-

rare post-test
Ipoteză I: Există corelație pozitivă între cognițiile iraționale și anxietatea ca 

trăsătură
Prima ipoteză conform căreia există o corelație pozitivă între cognițiile ira-

ționale și anxietatea ca trăsătură se confirmă în urma aplicării planului de inter-
venție la o valoare r =.37 și un prag de semnificației p< 0, 01.

Ipoteza 2: Educația rațional emotivă și comportamentală duce la scăderea 
cognițiilor iraționale și diminuarea anxietății ca trăsătură

Analiza statistică a variabilelor investigate în grupul experimental și de control 
Variabila dependentă anxietate: testare inițială și post-test

 - se constată la un prag semnificativ p< 0, 01, valoarea t(2, 43), putem afirma 
că se confirmă ipoteza conform căreia EREC duce la diminuarea anxietății 
Variabila dependentă cogniții iraționale: testare inițială și post-test

 - se constată prag semnificativ de p<0, 05 la valoarea t(2, 36), putem afirma 
că se confirmă ipoteza conform căreia EREC duce la la scăderea cognițiilor 
iraționale.
Ipoteza 3: Există diferențe semnificative între fete și băieți, referitor la cog-

nițiile iraționale, acestea fiind mai frecvente la fete, comparativ cu băieții
Nu se confirmă ipoteza conform căreia există diferențe semnificative între 

fete și băieți, cognițiile iraționale nu sunt mai frecvente la fete, comparativ cu bă-
ieții, unde pragul de semnificații nu este mai mic sau egal cu valoarea lui p < 0, 05. 
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CONCLUZIILE INVESTIGAȚIEI
Există un număr mare de elevi cu cogniții iraționale ridicate asociate cu 

anxietatea.
Este importantă identificarea și intervenția în restructurarea cognițiilor 

iraționale.
Necesitatea implementării programului de intervenție EREC în școală.

BIBLIOGRAFIE
1. Mih, V. (2010), Psihologie educațională, Editura ASCR, Cluj-Napoca, 2, 

110-114
2. Mih, V. și Mih, C. (2003). Analiza mecanismelor cognitive commune impli-

cate în procesele de comprehensiune și memoria de lucru. Cogniție, Creier, 
Comportament.

3. Mih, V. (2004a), Înțelegerea rextelor: strategii și mecanisme cognitive. 
Aplicații în domeniul educațional. Editura ASCR, Cluj-Napoca, 2, 110-114

4. Vernon, A. (2008). Programul Pașaport pentru succes în Dezvoltarea 
Emoțională, Socială, Cognitivă și Personală a adolescenților din clasele IX-
XII. Editura RTS, Cluj-Napoca

5. Vernon, A. (2006). Dezvoltarea inteligenței emoționale. Educație rațional 
emotivă și comportamentală – clasele IX-XII. Editura ASCR, Cluj-Napoca

6. Vernon, A. (2004), Rational-emotive education, Romanian Journal of 
Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 4(1), 23-37

REZUMAT

Scopul lucrării este: – „modificarea cognițiilor iraționale și implicit modifi-
carea emoțiilor și comportamentelor disfuncționale”

 - „de a învăța adolescenții rezolvarea de probleme și creșterea rezilienței lor 
emoționale prin conștientizarea de către aceștia a credințelor iraționale genera-
toare de probleme emoționale și înlocuirea lor cu credințe raționale, adaptative.
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DEGLUTIȚIA INFANTILĂ-FORMĂ COMPLEXĂ 
DE PRONUNȚARE INTERDENTALĂ

Profesor logoped Vida Erika,  
CȘEI nr. 1, Tg. -Mureș, Mureș

Introducere:
În străinătate, terapia deglutiției infantile a fost introdusă în practică încă 

înainte de anul 1991. Începând de atunci, treptat, a ajuns în centrul preocupării 
cercetării logopedice.

Deglutiția este o funcție permanentă, în sensul că se desfășoară atât în peri-
odele de veghe, cât și în cele de somn. În perioadele din afara alimentației se face 
deglutiția de salivă. În 24 de ore, numărul deglutițiilor, după părerea lui Graber, 
este de circa 1200-1600 (Gheorghe B., 2009).

Deglutiția infantilă poate fi caracterizată prin faptul că în timpul deglutiției 
în cavitatea bucală arcadele dentare nu se închid, iar vârful limbii se interpune 
între dinți, în față sau lateral. Paralel buzele pot fi închise.

În țara noastră, tema pronunțării interdentale, care se asociează cu anomalia 
de deglutiție și de dantură nu este inclusă în formarea psihopedagogilor, logo-
pezilor, numai în formarea stomatologilor, fiind totuși o problematică specifică, 
care necesită cunoașterea detaliată a acestei anomalii multifactoriale, precum și 
priceperea, experiența logopedului.

Această formă complexă de pronunțare interdentală necesită o altă concepție 
și metodă decât în terapia sigmatismului.

Tipuri de deglutiție:
Deglutiția este compusă din două faze: prima se numește faza bucală sau ora-

lă, este voluntară și constă în transportarea bolului alimentar din cavitatea bucală 
în faringe prin mișcări coordonate ale limbii, palatului moale, mandibulei și com-
plexului hioidian. Faza a doua este mult mai accelerată, reflexă, fază faringeală. 
Dacă funcția limbii și a mușchilor este neregulată, atunci diferența apare în faza 
orală și pentru ca aceasta este voluntară, poate fi schimbată.

Deglutiția anormală poate fi:
a. Deglutiție infantilă
b. Deglutiție infantilă totală: În faza de repaus buzele nu se ating. La înce-

putul deglutiției mandibula alunecă în spate, ca arcadele dentale să poată să se 
închidă mai ușor și atunci buza inferioară ajunge în spatele incisivilor superiori, 
formând o închidere cu dinții incisivi.

c. Deglutiție de tranziție: Are mai multe forme: deglutiție infantilă cu dinți 
cu ocluzie corectă și limbaj corect, deglutiția tipică cu mușcătură deschisă sau 
protruzie și sigmatism interdental și în cele trei criterii reprezentând tranziție.
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Deglutiția infantilă are opt forme specifice: deglutiția infantilă anterioară, 
deglutiția infantilă totală, deglutiția infantilă mandibulară, deglutiția infantilă le-
gată de protracție bimaxilară, deglutiția infantilă legată de mușcătură deschisă, 
deglutiția infantilă legată de mușcătură adâncă, deglutiția infantilă unilaterală și 
deglutiția infantilă bilaterală.

Etiologia deglutiției infantile:
Rolul ereditar al deglutiției infantile este speculativă, dar oasele mandibulei și for-

mele, mărimile dinților, precum și sistemul neuromuscular este fundamental ereditar.
Fenomene nefavorabile care pot să apară în timpul alimentării: lipsa hrăni-

rii naturale, sugerea suzetei, care nu este corespunzătoare din punct de vedere a 
mărimii, a formei, a consistenței, orificiu prea mare în suzetă, lipsa mestecării 
mâncărurilor mai tari.

Obiceiul vicios de sugere a degetului: joacă un rol foarte important în insta-
larea deglutiției infantile. Această deprindere în general dispare la vârsta de 6-8 
luni, este considerată normală, după unii chiar un fenomen favorabil, care îi dă 
copilului o stare de bine, de liniște, de preocupare. Pentru unii autori sugerea dege-
tului nu este dăunătoare până la vârsta de trei ani. Prezintă însă o mare importanță 
modalitatea, frecvența, durata și intensitatea cu care este practicat acest obicei.

După părerea lui Moyers (Vassné K.E.-Dr. Rehák G., 1991) alte cauze ale de-
glutiției infantile pot fi: micro-sau macroglosia, alergia, amigdale sau polipi nazali 
prea mari. Învățarea deglutiției este consecința unei maturizări, care de obicei se 
termină până la 15 luni, dar poate să se prelungească pe mai mulți ani. După pă-
rerea altori autori până la apariția dentiției finale se stabilizează în mod spontan. 
Acest fapt are rol practic din punct de vedere a alegerii optimale a începerii terapiei.

Simptome asociate ale deglutiției infantile:
a. Simptome ale limbajului:
Simptoma principală este dislalia. Llimba are poziție anterioară, din cauza 

aceasta sunetele alveolare, postalveolare precum și uneori sunetele palatale devin 
dentale sau interdentale. Cea mai frecventă distorsiune apare la sunetele siflante 
(sigmatism interdental): s, z, ț, ș, j. Mai rar, se întâmplă pronunțarea interdentală 
a sunetelor: d, t, n, l, r, ce, ci, ge, gi.

Pronunția greșită apare la locul adecvat al tipului patologic al deglutiției și al 
dentiției. De ex. în cazul deglutiției infantile anterioare pronunțarea este interden-
tală anterioară, iar în cazul deglutiției infantile unilaterale /bilaterale pronunția 
este laterală interdentală. În cazul pronunției dentale (formarea sunetelor d, t, n, 
l), distorsionarea oclusivelor au un efect mult mai dăunător asupra dentiției decât 
în cazul sunetelor fricative, în cazul cărora presiunea asupra dinților este mult mai 
mare. Dacă nu învățăm copilul să pronunțe aceste sunete pe partea denti-alveolară, 
atunci punem în pericol și rezultatul corectării celorlalte sunete.

Alte simptome pe lângă dislalie sunt: respirația orală și mușcarea buzei 
inferioare.

b. Anomalii ale dinților: diastemă, lipsuri de dinți, protruzie anterioară, muș-
cătură adâncă, mușcătură deschisă, mușcătură anterioară și laterală încrucișată.
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c. Anomalii dentomaxilare: dezechilibrări facilale, creșterea anormală sau 
asimetrică a maxilarelor, spațieri sau înghesuiri dentare.

Terapia deglutiției infantile: necesită colaborare strânsă între logoped, orto-
dont, foniatru, părinți și cadru didactic, în caz contrar sunt foarte frecvente recidivele.

Eforturile trebuie axate atât pe corectarea morfologică (cu ajutorul aparatelor 
ortodontice), cât și pe modificarea degutiției (prin exerciții și aparate). Când sunt 
asociate și cu alte tulburări funcționale (fonația și respirația), reeducarea acestora 
se efectuează de către logoped.

Concepția modernă logopedică constă în intervenția precoce, complexă, pen-
tru că cu cât se începe mai târziu terapia, cu atât mai mult se fortifică anomalia 
dentară și tulburarea de limbaj, precum și obiceiurile vicioase. Acestea facilitează 
persistența, înrăutățirea celorlalte simptome. În vederea alegerii corecte a începerii 
terapiei trebuie să avem în vedere următoarele aspecte:
• Anomalia dentară: factorul cel mai urgent tratat este mușcătura deschisă de grad înalt 

sau protruzia. În aceste cazuri prima dată trebuie început tratamentul ortodontic.
• Tipul deglutiției: în cazul deglutiției de tranziție nu trebuie intervenit, trebuie 

doar urmărit prin controale periodice.
• Obiceiurile vicioase care împiedică terapia: începerea terapiei trebuie să fie 

precedată de lichidarea obiceiurilor vicioase, în caz contrar nu poate fi formată 
poziția corectă a limbii.

• Datele anamnezei medicale: în cazul alergiilor, a infecțiilor de tract respirator 
superior frecvente, amigdale mărite, polipi nazali, pareză linguală, prima dată 
este necesar tratamentul medical.

• Tulburarea de limbaj: în funcție de tipul și gravitatea celorlalte tulburări de 
limbaj luăm în considerare prioritatea uneia.

• Dizabilități asociate: în cazul dizabilităților de vedere, de auz și în cazul afec-
țiunilor cerebrale, terapia deglutiției infantile poate fi aplicată în funcție de 
specialitatea dizabilității. În cazul deficienței metale nu este recomandabilă 
introducerea acestei terapii.

• Motivația: condiția de bază a terapiei este motivația necesară pentru că renun-
țarea la viciile existente și învățarea deglutiției normale necesită o imensă vo-
ință și perseverență.

• Factori psihici: succesul terapiei este influențat în mare parte și de felul în care 
colaborează copilul, cât de matur este comportamentul lui social, este capabil 
să lucreze îndrumat etc.

La fel de importante sunt și atitudinea, aptitudinea de cooperare a părinților.
• Vârsta: dacă este prezentă și anomalia dinților pe lângă tulburarea de limbaj, 

atunci este prioritară intervenția în timpul vârstei preșcolare a anomaliei dinților.
• Frenul limbii lipit
• Musculatură linguală hipotonă.

Abordări diferite în terapia deglutiției infantile:
 Scutul lingual, aparate ortodontice: acționează împiedicând interpunerea 

limbii între arcade
 Operația: în cazul macroglosiei limba poate fi micșorată prin excizie
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 Hipnoza: Barett folosește în cazul motivației necorespunzătoare din partea 
copilului când terapia musculară nu a fost eficientă. Înainte de hipnoză lo-
gopedul îl învață pe copil deglutiția corectă.

 Programa preșcolarilor: este adaptată pentru copiii de 4-9 ani, constă în 14 
lecții care sunt compuse din trei mari părți:
a. Exersarea mușchilor care participă în deglutiție
b. Învățarea degutiției corecte
c. Fixarea funcției noi dobândite

 Terapia bazată pe concepția behavioristă: a fost elaborată de psihologi, ele-
mentul esențial este fortificarea pozitivă și negativă, primară (bomboană sau 
gumă de mestecat) și secundară (steluță sau recompensă simbolică). În prima 
fază copilul primește întărirea pozitivă pentru fiecare exercițiu corect efec-
tuat, după aceea numai pentru performanța sporită. Fortificarea primară este 
folosită numai pentru o perioadă scurtă la începutul terapiei.

 Metoda fonetică: pentru formarea pozițiilor linguale folosește fonemele.
 Terapia musculară orală:

I. Programa lui Straub
II. Terapia complexă preșcolară a lui Vassné-Rehák: care este formă adaptată 

în limba maghiară a metodei Straub
III. Metoda Barett: este metoda cea mai fundamentată, constă din succesi-

unea unor pași suprapuși bine gândiți.
Barrett, în scopul succesului, crede că este fundamentală formarea coope-

rației corespunzătoare. Încă la începutul terapiei îi spune copilului că o să-i fie 
pus la dispoziție orice ajutor, dar el este care trebuie să exerseze. Dacă, în ciuda 
acestui fapt, o singură dată copilul nu exersează, imediat este trimis acasă, ca să 
recupereze până la următoarea întâlnire. Dacă acest lucru se întâmplă încă o dată, 
aceasta atrage după sine excluderea lui din terapie, cu observația că oricând este 
reprimit cu mare bucurie, dacă vrea să termine terapia.

BIBLIOGRAFIE: 
Vassné Kovács E.-dr. Rehák G. (1991): Deglutiția infantilă, Editura Tankönyvkiadó, 

Budapesta.
Dr. Gheorghe B. (2009): Aparatul dentomaxilar – Formare și dezvoltare, Editura 

Medicală, București.
Coord. științific Vassné Kovács E. (1998): Curs logopedic, Editura Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapesta.

REZUMAT

La sugar și la copilul mic deglutiția infantilă este fiziologică. Frecvența ei 
scade cu înaintarea în vârstă, iar cu timpul poate să dispară. Dacă persistă, devine 
patologică și atunci este necesară intervenția logopedică. Acestă formă complexă 
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de pronunțare interdentală necesită o altă concepție și metodă decât în terapia 
sigmatismului, formă de tulburare de limbaj, ce este mai des întâlnită în practica 
logopedică. Concepția modernă logopedică constă în intervenția precoce, cu sco-
pul de a elimina obiceiurile vicioase și pentru a nu se fortifica anomalia dentară 
și pronunțarea incorectă.

Terapia acestei anomalii trebuie efectuată în echipă, formată mai ales din 
ortodont, logoped, cadru didactic și părinți.
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STIMULAREA CREATIVITĂȚII LA COPII MICI 
ȘI PREȘCOLARI CU AJUTORUL JOCULUI

Psih. Camelia Angelica Dâmbean,  
CSEI NR.1, Tg. Mureș

1.Definirea jocului și a creativității
Jocul reprezintă un ansamblu de acțiuni și operațiuni care urmăresc dezvol-

tarea intelectuală, morală, fizică a copilului. Jocul este activitatea umană de bază 
care stimulează, sustine și ghideaza dezvoltarea copilului la toate etapele de cres-
tere și maturizare psihofizica.

Jocul este activitatea umana fundamentală ce reprezintă cel mai adecvat mod 
de cunoaștere și invațare, este o nevoie, a copilului și o trebuință a adultului.

J. Piaget spunea ca motorul jocului, trecerea de la un stadiu de dezvoltare la 
altul sunt determinate de schimbarea acestor nevoi.

H.Pieron considera jocul o activitate agreabilă ce se opune activității de 
muncă.

In Dictionarul de psihologie (1978), P. Popescu-Neveanu sublinează: jocul este 
un mod de dobândire și precizare a cunostintelor prin actiune. Prin joc se dezvoltă 
procesele psihice de reflectare directă și nemijlocită a realității: – perceptiile (ma-
nuind diferite obiecte și materiale, copilului i se dezvolta perceptiile de marime, 
forma, culoare, greutate, distanta etc. ) și reprezentarile – dar și procesele psihice 
intelectuale, memoria, gandirea, imaginația. Jocul este o activitate de gandire, 
arata Popescu-Neveanu, intrucat este orientat spre rezolvarea de probleme, spre 
gasirea cailor în vederea depasirii unor obstacole, actiunea și cuvantul constituind 
principalele mijloace ale jocului.

Jocul determina copilul să câștige increderea în sine, sa-si formeze imaginea 
sa comunice, sa – și cunoasca corpul, mișcarile, sa-si dezvolta acuitatea vizuală și 
auditivă, să observe și să comenteze obiecte și fenomene, să rezolve situații pro-
blemă, să coopereze cu alții, să-si dezvolte limbajul prin intelegerea, cooperarea 
și suportul adultului.

Creativitatea este capacitatea de a percepe mediul în mod plastic și de a co-
munica altora experiența unică rezultată spunea L.A.Taylor. Creativitatea este 
procesul de creare a ceva frumos, valoros. , nou, generativ și folositor.

Creativitatea este o, dispoziție de a crea care există în stare potential la orice 
individ și la toate vârstele. (N.Sillamy 1998).

Creativitatea mentală este naturală la copii, dar aceasta se pierde când devenim 
adulți. Există o legatură strânsă între succesul și fericirea în viață și creativitate. 
Procesul creator în cadrul activitatilor r presupune parcurgerea mai multor etape. 
Obiectivul general dupa parcurgerea etapelor vizeaza formarea, dezvoltarea unei 
personalități capabile să-și dezvolte creativitatea în plan cultural sau educațional. 
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Există numeroase metode de stimulare a creativității copiilor prin activități rela-
xante și plăcute. .

Creativitatea are 2 componente importante gandirea divergenta și rezolvarea 
de probleme și aceasta poate fi blocată din cauza: – blocajelor perceptive, emoti-
onale și a celor culturale.

Creativitatea poate fi stimulată prin: • învățarea pe bază de probleme, învă-
țarea prin descoperire; • învățarea prin descoperire dirijată

Creativitatea constituie una dintre cele mai importante valori umane, socia-
le, educaționale. Rolul creativității în procesul culturii și civilizației este enorm 
iar în scoalacontemporană este prezentă o vie preocupare pentru educarea crea-
tivității. Creativitatea reprezintă o formațiune psihică deosebit de complexă ca-
racterizată printr-o multitudine de sensuri, precum: utilitate, eficiență, valoare, 
ingeniozitate, noutate, originalitate, expresivitate. Dezvoltarea creativității la 
copiii preșcolari se axează fost stimularea creativității copilului prescolar prin 
joc. Am pornit de la premisa că în orice copil există un potențial creativ, care tre-
buie identificat și potențat.

Metoda de stimulare a creativității a fost jocuri creative, aceasta fiind una 
dintre cele mai eficiente metode ce poate fi aplicată la copiii preșcolari. În meto-
da jocurilor creative am luat în considerare povestea, imagini, întrebări care să 
necesite răspunsuri ingenioase, un grad ridicat de originalitate.

2. Metode de stimulare a creativității
• Desenarea unor personaje cu ajutorul literelor
• Desenarea unor imagini cu ajutorul unor figuri geometrice
• Desenarea unor chipuri de personaje cu ajutorul cifrelor
• Desenarea sau schimbarea finalului unor povesti cunoscute cum este povestea 

„ Capra cu trei iezi „”, „Albă ca Zăpada, „„Frumoasa și bestia” etc.
Partea de cercetare

1. Obiective – determinarea tipului de creativitate cu ajutorul jocului și a 
desenului

 - identificarea factorilor stimulativi și cei inhibitori ai creativitatii;
 - identificarea și aplicarea de metode de stimulare a creativitatii;
 - aprecierea produsului creativ; criterii de apreciere 

2. Motivarea alegerii temei
Fiecare copil este unic și creativ pentru ca e capabil să producă idei și lucruri, 

obiecte, pe care probabil nu le-a văzut niciodată, pornind doar de la propriile achi-
ziții, diferentieri și evaluări făcute în sistemul de referințe. Creativitatea este vazută 
ca o condiție a supradotării intelectuale sau talentului, pentru că acei copii care 
sunt astfel, pot să facă ceva deosebit. O idee sau un nou concept, un produs deo-
sebit în orice domeiui presupune o relație strânsă între creativitate și aptitudinile 
mintale superioare. Jocul este omniprezent în activitatea copiilor mici și preșco-
lari, aceasta ajuta la dezvoltarea armonioasă a copilului și a creativității acestuia.

3. Formularea ipotezei:
Jocul, muzica și desenul-factori stimulativi ail comportamentului creativ



465Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

4. Eșantionare: cercetarea a fost realizata pe un numar de 30 de elevi din ciclul 
prescolar/primar având vârsta cuprinsă între5-7 ani, fiind un numar de 19 fete 
și 11 baieți.

 - cercetarea vizează stimularea comportamentului creativ la preșcolar cu aju-
torul muzicii;

5. Variabilele cercetării: În cercetarea de față s-au stabilit variabilele dependente 
și variabila independentă, . Astfel,
• varibila independentă este vârsta care se cuprinde intre 5 și 7 ani
• variabilele dependente:-Proba de creativitate desenul, -povestile, și poeziile

Muzica pentru copii cu tematica data Trenuletul muzical

6. Metode și instrumente folosite:
 - metode de stimulare a creativității cu ajutorul muzicii;
 - exerciții de stimulare a creativității cu ajutorul povestilor și poeziilor;

a. Sarcina a fost urmatoarea: copii ascultau cântecele de mai multe ori, apoi 
redau cu ajutorul desenului mesajul transmis de fragmentul muzical.

Melodiile ce s-au dat spre audiție au fost urmatoarele:
„Vivat veselia”, „Greierele și furnica”
„Jocul numerelor”, „Trenuletul muzical”
b. Copiilor li se citeau povești a caror finalitate ei trebuiau să o schimbe.
Aceste povești și poezii au fost: „Capra cu trei iezi”, „Scufița Roșie”, „Ursul 

păcălit de vulpe”, „Greierele și furnica”, „Fata babei și fata moșneagului”, „Alba 
ca Zăpada”

c. Pantomima – Timp de desfășurare: 20 minute. Obiectivul: A încuraja impli-
carea participanților în activ. Procedură: Participanții trebuie să creeze un cerc și 
să se gândească la o ocupație pe care vor putea să o demonstreze prin intermediul 
pantomimei (de exemplu: sportivul poate imita fuga, muzicantul – interpretarea 
la un instrument). Fiecare participant trebuie să imite ocupația lui și va încerca să 
își amintească pantomima fiecărui participant.

d. „Starea mea printr-o mișcare”-Timpul de executare 5 minute. Obiectiv: 
exprimarea stării actuale printr-o mișcare. Procedură: Elevii vor exprima stările 
lor printr-o mișcare (ex. dans, plimbare)

Activitățile artistico-plastice au venit în sprijinul copiilor prin exerciții de 
antrenament pentru a privi, a vedea, a căuta și înțelege o informație despre cu-
loarea și forma obiectelor din jur. Copiii creative pot crea poezii, povestiri, mu-
zică, dar posibilitățile care le oferă activitatea artistico-plastică sunt mult mai 
vaste. Folosind plăcerea copilului de a se exprima, de a se realiza prin mijloace 
artistice, dezvoltăm aceste capacități care vor deveni comori de mare preț pentru 
viitor. Activitățile de desen, pictură, modelaj vizează însușirea unor norme este-
tice care sunt transpuse în produsele activității copiilor. Acest tip de creativitate 
se caracterizează printr-o exprimare liberă și spontană a persoanei, cu dorința 
ca produsul activității sale să aibă un anumit grad de utilitate și valoare. De ase-
menea, copiii sunt familiarizați cu diferite tehnici de desenare.
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Cotarea testelor a fost astfel:
 - pentru finalitatea complete a povestilor 6 pct, finalitate partialaa povestilor3 

pct, nerealizarea sarcinii 1 pct
 - desenarea, redarea mesajului musical corespunzator 6 pct, redarea partial a 

mesajului 3 pct, nerealizarea sarcinii 1 pct

7. Rezultate
Datele obținute în urma efectuării testelor au fost selectate și valorile au fost 

introduce în programul SPSS și cuantificate, realizandu-se diagrame și historame 
în funcție de teste, în funcție de sex și vârstă.

Astfel din cei 30 de subiecți 15 au fost creativi situându-se la nivel superior 
reprezentand 46%, 11 subiecți situându-se la nivel mediu, reprezentând 36, 66%, 
și doar 4 subiecți nu au realizat sarcinile reprezentând 13, 33 % din total.

19 subiecti au avut creativitate artistica peste medie ceea ce reprezinta 63, 
33%, 9 subiecti au avut creativitate verbal peste medie ceea ce reprezinta 30%, iar 
2 subiecți reprezentând 6, 66 % au avut scoruri scazute la probele de creativitate.

La probele verbale de creativitate li s-a pus copiilor un fond musical putân-
du-se observa pe care îi deranja muzica, iar ccelor carea le plăcea au avut unre-
zultat crescut la probe.

Pentru un p<0, 05.avem un r =0.517ceea ce confirma ipoteza noastră și anume 
că jocul, muzica și desenul sunt factori stimulativi ai creativității.

8. Concluzii
Crearea unei ambianțe bine organizate încurajează copiii să exploreze, să aibă 

inițiativă și să creeze. Trebuie să se urmărească dezvoltarea copilului, să se furni-
zeze materiale pentru fiecare copil, să planifice teme care să răspundă intereselor 
copiilor, să se respecte personalitatea fiecăruia, să le mențină trează curiozitatea 
și să stimuleze învățarea prin cooperare. Un rol important în dezvoltarea creati-
vității îl are mediul familial, social și în special cel educațional.

Experiența a demonstrat că fiecare copil posedă potențial creativ, iar crea-
tivitatea este educabilă. S-a constatat în uma analizei datelor că muzica, jocul și 
desenul sunt factori stimulatori ai comportamentului creativ. Subiecții ce au ob-
ținut scoruri scăzute la probele de creativitate proveneau dintr-un mediu familial 
conflictual, cu carente educationale și cărora nu le plăcea muzica.
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REZUMAT

Lucrarea de față intitulată Stimularea creativității la copii mici și preșcolari 
cu ajutorul jocului are două părți. în prima parte s-a definit jocul ca un mod de 
dobândire și precizare a cunostintelor prin actiune. Prin joc se dezvoltă procesele 
psihice de reflectare directă și nemijlocită a realității. Iar creativitatea reprezintă 
o formațiune psihică deosebit de complexă caracterizată printr-o multitudine de 
sensuri, precum: utilitate, eficiență, valoare, ingeniozitate, noutate, originalita-
te, expresivitate. În partea experimentală cu designul experimental sunt descri-
se ipotezele, obiectivele, lotul de subiecti, variabilele, rezultatele și concluziile. 
.Ipotezele au fost confirmate, ceea ce a demonstrat că muzica creează un mediu 
ambiental plăcut prielnic creativității.
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TEHNICI ACTIV-PARTICIPATIVE DE 
COMBATERE A VIOLENȚEI

Coordonator  CJAP Mureș, profesor 
consilier școlar Bloj Emil

Preliminarii
Violența se află la originea celor mai dificile probleme sociale ale comunită-

ților, context în care școlii îi revine sarcina de a acorda o atenția deosebită acestui 
factor nociv al lumii contemporane.

Atâta vreme cât agresivitatea e ignorată, lăsată să își continue existența se-
cretă și devastatoare, nu putem vorbi de o reală politică socială a școlii, care să 
tindă înspre îmbunătățirea calității vieții elevilor.

I. Repere teoretice

Eric Debarbieux, specialist în problematica violenței în mediul școlar, spu-
nea „violența este dezorganizarea brutală sau continuă a unui sistem colectiv sau 
social și care se traduce printr-o pierdere a integrității”1. Chiar dacă noțiunea 
de violență este deseori abordată în relație cu agresivitatea, înțelegerea acestui 
fenomen presupune cunoașterea nu numai a formelor de manifestare, ci și a ca-
uzelor acestui fenomen.

Când se discută despre violență școlară nu se au în vedere doar actele de vi-
olență care intră sub incidența legii. Nu se compară o tâlhărie cu o violență ver-
bală. Violența școlară este un fenomen complex și de aceea specialiștii au făcut o 
clasificare a tipurilor de violență:
Ø violențe obiective (care sunt de natura penală precum delictele grave, crimele) 
Ø  violențele subiective (care țin de atitudine și aici sunt incluse jignirea, umi-
lirea, disprețul, lipsa – intenționată – de politețe, sfidarea, etc. )2

Deocamdată, în România cea mai răspândită formă de violența în mediile 
școlare este violența verbală. Ea nu este percepută în același mod de elevi și pro-
fesori, unii o minimalizează pe când alții o supraevaluează.

Sub eticheta „violența” descoperim o diversitate de forme de conduită, care 
descriu, sub aspectul intensității, o linie continuă.

La intensitatea cea mai mică, violența presupune: confruntarea vizuală, po-
reclirea, tachinarea, ironizarea, imitarea în scop denigrator 

Formele de intensitate crescută ale violenței sunt: refuzul de a acorda aju-
tor, bruscarea, lovirea cu diverse obiecte, pălmuirea împingerea, înjunghierea, 
împușcarea
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Cultura adolescenților în perioada contemporană pare a fi centrată pe violen-
ță, fenomen la care au contribuit familia, industria divertismentului, mass-media 
și școala.

Adolescenta este o perioada de transformări pe plan social, fizic, și psihic. 
Transformările fizice care încep la pubertate sunt adesea foarte brutale și adoles-
cenții le trăiesc ca pe o mare metamorfoză.

II. Factorii favorizanți ai violenței

În literatura de specialitate violența școlară este asociată cu periferiile ora-
șelor, acolo unde sărăcia și promiscuitatea nu mai sunt o noutate. Se consideră ca 
fi factori favorizanți: mediul familial, mediul social, factorii care țin de persona-
litatea fiecărui individ.

2.1. Mediul familial
Mediul familial este considerată cea mai importantă sursă a agresivității ele-

vilor. Cei mai mulți dintre elevii violenți provin din familii dezorganizate și trăiesc 
în familii monoparentale. Părinții lor se confruntă nu numai cu dificultăți finan-
ciare majore, ci și cu dificultăți psihologice (experiența unui divorț sau diverse 
traume emoționale) și nu mai sunt disponibili pentru a asculta problemele copiilor 
lor. Violența din familie, consumul de alcool, eventual droguri, neglijența, lipsa de 
comunicare și afecțiune îi marchează profund. Sunt și părinți care nu impun nici 
un fel de reguli, căutând în acest fel să evite orice conflict cu fiii lor. Lipsa unei 
minime exigențe parentale, îl determină pe copil să refuze sarcinile de învățare 
și exigențele profesorilor săi, transformându-l într-un rebel.

2.2. Mediul social
Mediul social poate favoriza violența școlară. Situația economică precară, 

inegalitățile sociale, criza locurilor de muncă, provoacă confuzii în mintea elevi-
lor, răstoarnă sistemul de valori și îi fac să se îndoiască de importanța continuării 
studiilor.

2.3. Trăsăturile de personalitate
Trăsăturile de personalitate instabilitatea emoțională și problemele specifice 

adolescenței sunt în strânsă legătură cu comportamentele violente.
Elevul adolescent are nevoie de multă atenție și afecțiune, dar nu va recunoaș-

te niciodată acest lucru. Teribilismul este la cote maxime, iar violența în școală 
pleacă și de la insuficienta comunicare.

Cauzele violenței din mediul școlar trebuie căutate atât în exteriorul cât și în 
interiorul școlii. O posibilă cauză interioară ar putea fi managementul defectuos 
al clasei de elevi și al situațiilor de criză, în sensul neadaptării practicilor educa-
ționale la particularitățile individuale ale elevilor.
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Se poate ca unii profesori să adopte o atitudine de ignorare a elevilor, îndeo-
sebi a celor cu rezultate modeste la învățătură, să se poarte distant și să le noteze 
cu deosebită severitate testele.

Se mai poate ca alți profesori să adopte o atitudine de justițiar, iar abuzul de 
măsuri disciplinare pot determina manifestări deosebit de violente, „o palma dată 
unui elev o resimte întreaga clasă, nu numai cel lovit”. Elevii își vor lua revanșa 
prin absenteism, prin refuzul de a-și face temele, sau prin dezinteres față de școală.

III. Modele activități

Vă propunem câteva modalități interactive prin care, în cadrul orelor de 
Consiliere și orientare, se poate identifica și ameliora comportamentul violent

3.1.Tabloul emoțional
Materiale: coli albe.
Instrucțiuni: Elevii sunt așezați în cerc. Fiecare primește câte o coală albă pe 

care o vor împărți în două.
Tuturor li se cere să se gândească la un moment sau mai multe când au fost 

foarte frustrați, nemulțumiți sau chiar nervoși, apoi la unul sau mai multe în care 
s-au simțit foarte fericiți, mulțumiți, relaxați și să reproducă artistic acele emoții. 
Vor picta astfel Tabloul furiei și Tabloul fericirii. Fiecare poate realiza ce imagini 
dorește (oameni, schițe, cuvinte, simboluri). 

După ce au fost realizate acestea, un elev va așeza cele două tablouri desena-
te de el în mijlocul cercului, astfel încât ceilalți să le vadă. Colegii vor ghici care 
este Tabloul furiei și Tabloul fericirii, apoi vor interpreta elementele pe care le 
văd, fără să aducă critici pictorului, ci doar tablourilor.

Fiecare dintre elevi își va prezenta, pe rând, tablourile.
2 sugestii pentru pictori:
ü dacă doresc, pot descrie ce au vrut să transmită prin ceea ce au desenat, 

după ce criticii au interpretat tablourile; se poate sublinia diferența dintre ceea 
ce vrem să exprimăm și ceea ce transmitem inconștient; pictorul poate menționa 
care au fost interpretările care l-au surprins sau lucrurile spuse de colegi, care l-au 
deranjat, apoi poate fi rugat să se gândească dacă în viața de zi de zi i se întâmplă 
să fie înțeles greșit, sau să reacționeze violent;

ü pot să se gândească la ce elementele din Tabloul furiei ar renunța și care 
ar fi elementele din Tabloul fericirii pe care le-ar putea suprapune peste imaginea 

3.2. Consilierii ingenioși
Materiale: cartonașe colorate (4-5 culori – în funcție de numărul de elevi și 

câte grupuri dorim să avem), coli albe.
Instrucțiuni: Fiecare elev primește un cartonaș colorat la alegere.
Se formează 4-5 grupuri în funcție de culorile selectate. Grupurile își aleg un 

lider și un secretar; restul membrilor vor fi toți consilieri. Sugestie: fiecare notează 
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pe o parte a cartonașului său, propuneri (pe cine ar alege lider și pe cine secretar, 
putând să se nominalizeze chiar pe sine pentru unul dintre cele 2 posturi), apoi 
se numără voturile. Pe cartonaș (verso) își vor nota apoi numele și rolul pe care 
îl are fiecare în cadrul grupului (ex. Pop Dorian – consilier, Marin Doina – lider 
etc. ). Liderul va primi o coală albă pe care secretarul va nota în partea de sus a 
paginii numele grupului (ex. Grupul consilierilor galbeni, Grupul consilierilor 
verzi etc. ). *10 min.

Toți primesc sarcina să reflecteze asupra problemelor atitudinale și compor-
tamentale ale elevilor clasei lor, în special asupra celor legate de agresivitatea 
verbală sau fizică. Liderul va încerca să stimuleze membrii grupului și va urmări 
ca aceștia să își rezolve eficient sarcinile. Secretarul va trebui să noteze pe o par-
te a colii albe problemele pe care grupul le consideră cele mai importante și care 
ar trebui rezolvate pentru a îmbunătăți relațiile colegiale. Nu vor fi menționate 
numele elevilor al căror comportament este neadecvat, deci nu 

se aduc critici persoanelor, ci doar comportamentelor sau atitudinilor. *10 min.
După aprox. 10 minute, grupurile vor schimba fișele între ele și vor citi pro-

blemele grupului de la care au primit lista de probleme și, pentru fiecare dintre 
ele, vor veni cu soluții în urma unui brainstorming. Soluțiile găsite vor fi notate 
pe cealaltă parte a colii de către secretar. *10 min.

După alte 10 minute, fiecare grup ajunge din nou în posesia propriei coli și 
va evalua soluțiile găsite pe o scală de la 1 la 5, în funcție de consecințe (analiza 
costuri-beneficii). *5 min.

Ulterior, fiecare lider va descrie întregii clase aspectele tari ale grupului pe 
care l-a condus și eventualele dificultăți de relaționare pe care le-au avut membrii 
acestuia, (protejându-le însă identitatea) și cum a gestionat situațiile apărute, după 
care va prezenta problemele găsite de grupul său, soluțiile și notele oferite. Grupul/
grupurile care obțin/e cele mai multe note de 5 va/vor fi premiat/e (li se poate oferi 
o recompensă simbolică sau materială, precum diplome pentru cei mai ingenioși 
consilieri, fișe, CD-uri cu informații, filmulețe legate de psihologie). *15 min.

3.3 Pătratul magic
Materiale: coli albe.
Instrucțiuni: Elevii primesc câte o coală pe care își desenează conturul palmei, 

apoi li se cere să schițeze în interiorul ei un pătrat, care va fi împărțit în 4 căsuțe.
Toți vor reflecta asupra comportamentelor pe care le aprobă și dezaprobă la co-

legii de clasă, cât și la propria persoană (deci vor încerca și să-și asume o problemă 
comportamentală personală, iar dacă nu identifică una în prezent, se pot gândi 

la o situație în care au avut un comportament negativ). Apoi vor nota într-o căsuță 
(la alegere) un aspect care le place în legătură cu colegii de clasă și unul referitor 
la propria persoană. În cele două căsuțe rămase libere vor nota un comportament 
care îi deranjează la colegii de clasă, iar în alta o problemă comportamentală 
personală (fără a menționa o persoană anume, deci cine face comportamentul).

În continuare elevii se vor gândi la o persoană sau mai multe cu care au fost 
în conflict sau cu care doresc să-și îmbunătățească relația. Fiecare elev va da mâna 
(simbolic)/ va „bate palma” cu altul, oferind foaia cu palma lui, altcuiva. Elevul 
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care începe primul se va deplasa până la banca acelui coleg cu care dorește să se 
înțeleagă mai bine și îi va oferi foaia sa. Persoana care a primit foaia, înainte de a 
o citi, va oferi propria lui foaie unui alt coleg cu care dorește să se împrietenească. 
Se continuă astfel până când fiecare elev a primit foaia altcuiva (nici un elev nu 
poate primi decât o singură foaie).

Toți vor nota în continuare pe degetele palmei desenate de colegul de la care 
a primit foaia soluții pentru cele două problemele descrise de acesta. Elevilor li 
se transmite că din momentul în care a fost atins de altcineva, pătratul lor devine 
magic, pentru că altcineva le cunoaște problemele și îi poate ajuta să le depășeas-
că. Fiecare își va primi apoi foaia și poate citi soluțiile descrise de coleg sau poate 
oferi un feedback.

Dacă apar probleme de comunicare pe parcursul activității, poate fi un prilej 
de a le descrie elevilor ce este agresivitatea, pasivitatea și care sunt beneficiile 
comunicării asertive.

Concluzii

O concluzie care s-ar putea formula, pornind de la constatările făcute în acti-
vitatea directă, este aceea că pentru a avea rezultate scontate e nevoie ca dascălul 
să promoveze comportamentul așteptat. Această sarcină îi revine în special cadru-
lui didactic diriginte, care în orele de Consiliere și orientare poate aloca activități 
speciale rezolvării eventualelor probleme comportamentale apărute

BIBLIOGRAFIE
1. Eric Debarbieux, 1996, La violence en milieu scolaire T.1: état des lieux, ESF, 

Paris, p. 45-46 
2. Reprezentanța UNICEF România, MEC, 2011, Anchetă asupra Violenței în 

școală



473Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

IMPACTUL CREATIVITĂȚII ASUPRA 
TRANSFORMĂRILOR SOCIALE

Anghelina SUCEVEANU, doctor, conferențiar 
universitar, Departamentul Filosofie și Antropologie, 

Universitatea de Stat din Moldova

În acest articol sunt elucidate schimbările creative ale existenței contemporane 
și importanța acestora asupra transformărilor sociale; este analizat mecanismul 
procesului creativ, bazele formării creativității la nivel statal.

Obiectul cercetării sunt transformările sociale contemporane și mecanismul 
de manifestare a rolului social al creativității. Scopul cercetării – de a stabili in-
fluența considerabilă a creativității asupra transformărilor sociale contemporane.

Una din întrebările actuale ale contemporanietății este natura transformă-
rilor sociale. Era globalizării și a vitezei a impus transformări esențiale în viața 
oamenilor. Elementul central al dezvoltării sociale și economice îl reprezintă re-
cunoașterea importanței și utilizarea potențialului creativ al indivizilor și socie-
tăților, ca proces creativ de schimbare socială. Transformările creative ale socie-
tății contemporane sunt fenomene ale spațiului social, având o natură cognitivă, 
deoarece inovațiile în societate sunt consecința proceselor creative în care este 
implicată mulțimea subiecților societății.

Această problemă este discutată de teoreticieni din diferite domenii de cerce-
tare, astfel încât problemele transformărilor economice ale societății sunt analizate 
de J. Howkins, P. Higgs; formarea unei clase specifice de oameni pe baza creșterii 
importanței sociale a creativității a fost abordată de R. Florida. Unii cercetători 
au încercat să studieze schimbările sociale în termeni de creativitate, iar alții sunt 
interesați de natura apariției creativității, de particularitățile de formare și aplica-
re a ei. Cu toate acestea, în afara domeniului lor de interes au rămas problemele 
sintezei creativității și a noilor idealuri și aspirații sociale.

Înțelegerea creativității ca un proces care permite de a produce noi forme 
de viață, de a schimba și corecta realitatea socială, de a forma tendințe și direc-
ții noi în secolul al XXI-lea devine o realitate, fără de care nu mai este posibilă 
dezvoltarea ulterioară. Economia industrială, producția de înaltă tehnologie și re-
sursele naturale deja nu mai apar ca suficiente motive pentru o reușită dezvoltare 
a omenirii. Organizarea noii economii, la baza căreia stă orientarea la condițiile 
economiei de piață, se află consumul și dezvoltarea de servicii pentru populatie. 
Acest proces se caracterizează prin dezvoltarea producției de bunuri și servicii 
destinate consumului individual și unicității produsului creat. Dezvoltarea com-
paniilor, corporațiilor de producție înalt tehnologice depinde din ce în ce mai mult 
de gradul de creativitate a personalului în realizarea ale unor sau altor proiecte.
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Realitatea socială se îmbogățește cu termeni și concepte noi asociate creativi-
tății. Creativitatea încorporată în diferite sfere ale vieții sociale este ferm ancorată 
în conștiința comună ca un element integral a calităților profesionale ale omului. 
Astfel de cerințe ale societății atrage după sine o serie de modificări, în special a 
resurselor administrative, atunci sunt necesare alte abordări, valorificări în înțe-
legerea muncii umane, care se pronunță în orientarea creativă. Cu toate neajun-
surile economiei de piață creativitatea a devenit o parte importantă a dezvoltării 
în continuare a societății postindustriale.

Elaborat în mijlocul anilor '90 ai secolului al XX-lea în Marea Britanie pro-
gramul industriei creative, care cuprinde sfera culturii, științei, bissnesului și teh-
nologiei înalte, a fost adoptat de multe guverne europene. Au început să folosească 
programul industriei creative Germania, Austria, Finlanda, Suedia, Danemarca, 
Olanda, Norvegia. La începutul secolului al XXI-lea această idee (și mai târziu 
conceptul) de industrie creativă, se pronunță la nivel interstatal, în plus, devine o 
parte integrantă a teoriei dezvoltării durabile.

În limbajul științific este utilizat și conceptul de "economie creativă" intro-
dus de J. Howkins – tip de economie, format în rezultatul dezvoltării industriei 
creative [2]. Conceptul de industrie creativă este legat de proprietatea intelectua-
lă, care poate fi diferențiată prin patru principale caracteristici: dreptul de autor, 
brevete, mărci comerciale și proiectare [1]. Diferite tupuri de creativitate ca pro-
ces, derivate din acest concept sunt larg incluse în limbajul științific contempo-
ran și utilizate în mod activ în diferite domenii. Și dacă creativitatea era studiată 
preponderent numai în psihologie, acum devine obiect de cercetare în sociologie, 
politologie, economie și filosofie. Astfel creativitatea în societate capătă o funcție 
importantă: ea determină procesul de producție. Orientarea creativă, proiectând 
noi idei și tot felul de transformări asupra dezvoltării sociale, acoperă toate do-
meniile de activitate umană.

Slăbirea legăturilor dintre oameni și instituțiile sociale se produce datorită 
creșterii numărului de relații și contacte. Realitatea de multe ori este determinată 
de circumstanțe accidentale, de tranziția facilă a persoanei de la o activitate la alta. 
R. Florida în lucrarea Clasa creativă: oamenii care schimbă viitorul, menționea-
ză că dacă oamenii mai înainte se uneau în cadrul instituțiilor sociale formând o 
identitate de grup, atunci caracteristica esențială a vieții contemporane a devenit 
crearea identității individuale [1].

Într-adevăr, în lumea contemporană persoana nu mai este determinată de dife-
rite organizații care îi oferă acestuia un loc de muncă, de o organizație religioasă, 
de o comunitatea locală și chiar de legăturile de familie, de rudenie. Anume dife-
ritele aspecte ale creativității proprii și caracterizează identitatea umană ca atare.

Procesul de producție influențează și alte aspecte ale vieții umane – obiecte-
le de consum, formele noi de petrecere a timpului liber și de recreare, orientarea 
valorică, ceea ce conduce, la apariția unei noi realități în care tehnologia  (ea în-
săși)  nu garantează un efect economic pe termen lung. Tehnologia, fără îndoială, 
este importantă și integrantă, dar ea nu garantează utilizarea oricărei descoperiri; 
mai mult, descoperirile, care au revoluționat gândirea științifică, ca de obicei, nu 
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sunt asimilate imediat. Transformările contemporane profunde și de durată sunt 
înrădăcinate în societate și cultură.

Creșterea creativității în societatea postindustrială devine caracteristica de 
bază a tuturor sferelor vieții contemporane (economice, sociale, științifice, etc. 
). Reieșind din aceasta, problema principală este sistematizarea creativității, ne-
cesară fiind concretizarea ei. Deoarece creativitatea nu se limitează la inovațiile 
tehnice, la modele de afaceri originale, la crearea noului în sine, ea nu poate fi 
studiată practic: ce este, cum poate fi căpătată, cum apare. Despre creativitate 
putem vorbi doar din perspectiva rezultatelor sale. Aceste rezultate sau găsesc 
sprijin public, sau nu sunt percepute de societate. Astăzi putem afirma existența 
unui astfel de fenomen ca valoarea intrinsecă a creativității – semnificativă social 
este recunoscută orice acțiune care vizează transformarea completă a realității. 
Cu alte cuvinte, societatea contemporană nu necesită de la persoană de a produce 
exclusiv nimic nou, ea solicită efectuarea schimbărilor chiar în aspecte nesemni-
ficative, numindu-le creative (de exemplu, îmbunătățirea unui algoritm existent 
anterior care simplifică activitatea anumitor dispozitive). Omul, ca ființă rațio-
nală, trebuie să demonstreze că, în orice situație, problemă s-ar afla, poate să gă-
sească un răspuns, o cale optimă de rezolvare într-un timp relativ scurt. Această 
abilitate prin care omul reușește să găsească soluții mai multor situații este direct 
legată de inteligență, iar dacă la aceeași problemă se pot oferi mai multe variante 
de răspuns înseamnă că acea persoană este și creativă.

Componenta obiectivă a procesului creativ este rezultatul, produsul lui. Cu alte 
cuvinte, este acel ceva care poate fi separat de subiect, de a deveni pentru el ceva 
pus din afară, obiectiv, având un anumit grad de alienare. Produsul creativ inerent 
are nevoie de două elemente – noutatea și valoarea. Dacă noutatea este diferența 
produsului de ceea ce este unanim acceptat și atotcunoscut, atunci valoarea poate 
fi definită ca capacitatea de a satisface necesitățile cultural-universale ale omului. 
Întradevăr, nu orice nou este bun pentru om, nu orice nou este perceput în timp 
util și nu orice reproducere a noului are sens ca atare. Doar creativitatea prezintă 
o activitate specifică, care constă în producerea valorii cultural universale, care 
contribuie la îmbunătățirea și armonizarea relațiilor fiecărui individ cu sine însuși, 
cu ceilalți, precum și în persoana sa și a întregii omeniri cu universul. Numai o 
astfel creativitatea este justificată valoric. În prezent, dialectica noutății și valorii 
dobândește o înțelegere specifică. Având în vedere că echilibrul este cheia dez-
voltării economice, sociale și tehnico-științifice, este necesar să se monitorizeze 
îndeplinirea acestor două condiții. În același timp, anume acest fenomen nu este 
ușor de observat în practică. Noutatea și valoare trebuie să îndeplinească o serie 
de condiții: dezvoltarea economică, nevoile sociale ale societății, posibilitățile și 
abilitățile personale ale subiecților.

Din perspectivă istorică creativitatea a fost identificată cu binele suprem, 
nemijlocit nemăsurată de beneficiile materiale. Ea poartă caracterul de a înălța 
mai sus fiecare " Eu", cu preocupările și necesitățile materiale egoiste și tempo-
rale. Adevărata manifestare a creativității se pronunță în crearea bunurilor în 
numele și pentru societate. Într-un astfel de proces de producere, materialitatea 
devine o garanție pentru implementarea creativității. Dar tot felul de neajunsuri 
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în stimularea creativității în domeniul beneficiilor materiale pot duce nu numai 
la distrugerea funcționării integral armonioase a practicii, dar și să denatureze 
punerea în aplicare a potenței sale creatoare, ceea ce duce la activitatea hipertro-
fiată a diferitelor sfere ale societății.

Intervenția în procesul de creație nu poartă întotdeauna un caracter pozitiv. 
În cazul în care sunt încălcate condițiile echilibrului între necesitățile societății, 
abilitățile personale ale creatorului, atunci, posibilă este apariția diverselor crize, 
conflicte și alte evenimente, care afectează în mod negativ dezvoltarea societății. 
Originea lor artificială este cauzată de managementul necorespunzător. Astfel 
putem concluziona că, creativitatea se află într-un echilibru specific cu necesită-
țile societății, iar încălcarea normelor firești conduce reductibil la criza societății.

Alte două caracteristici de bază ale procesului creativ sunt potențialul creativ 
și abilitățile creative. Din punctul de vedere al filosofiei sociale, potențialul creativ 
este înțeles ca un set de posibilități de punere în aplicare a noilor forme și metode 
de activitate, ca o măsură de realizare a esenței creative a omului. De la natură 
omul ca ființă vie are capacitatea de a gândi, de a reflecta, de a acționa practic, 
de a crea, de a cunoaște lumea obiectivă și pe sine însuși. Toate aceste forme ale 
activității sale omul le poate realiza doar în societate, atunci când individul intră 
în variate relații cu alți oameni. Datorită acestor capacități omul a dobândit carac-
teristicile activității creative, a descoperit încrederea în sine, a evidențiat esență 
generic naturală, deosebită de orice altceva care îl înconjoară, de alte ființe vii. 
Din perspectiva conținutului potențialul creativ reprezintă un set de abilități de 
activitate ale omului și include în sine idei noi, care pot fi numite creative, apre-
cierile, interesele, aptitudinile, etc. Astfel, conceptul de potențial creativ reflec-
ta sfera posibilităților de activitate subiectivă, premisele interne ale dezvoltării 
umane creative. Cercetarea componentei sociale a forțelor creatoare ale omului 
constă în faptul că ele permit de a dezvălui sursa și esența posibilităților creative 
umane. Studiind caracteristicile autodezvoltării umane și autorealizării de sine ca 
subiect al actului creativ, filosofia socială încearcă să întreprindă studiul bazelor 
sociale ale actului creativ, a capacității de a urmări mecanismul social al acestui 
proces, interpretarea filosofică a produsului creativ și a procesului creativ. Aceste 
informații sunt necesare pentru a explora fundamentele generale ale creativității, 
esența ei, de a urmări mecanismul de existență și manifestare a ei în societate. 
Examinarea potențialului creativ al societății, identificarea locului și rolului cre-
ativității în societatea contemporană, caracteristica creativității ca un atribut ne-
cesar al individului în societate (cu creșterea constantă a semnificației acesteia), 
precum și distingerea particularităților de formare și dezvoltare a creativității în 
general, și în fiecare societate concretă – acestea sunt principalele forme de studiu 
al creativității în cadrul filosofiei sociale.

Concluzie. În calitate de fenomen social creativitatea determină baza și con-
dițiile pentru dezvoltarea omenirii – a intereselor sale științifice, sociale și de altă 
natură. În creativitate, împreună cu alte momente, își găsește expresia dorința as-
cunsă a naturii umane de a se pronunța, de a realiza puterile sale, de a consolida 
capacitatea de a domina asupra fenomenelor și forțelor naturale. Progresul ome-
nirii nu este posibil fără activitatea creatoare teoretică și practică a oamenilor. 
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Din acest motiv, este firesc ca activitatea creatoare să fie considerată ca forma 
cea mai înaltă a activității omenești. Acest lucru și determină interesul constant 
față de fenomenul creativitatății în lumea contemporană.
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IDENTIFICAREA ȘI PREVENȚIA FORMELOR DE ABUZ 
EMOȚIONAL ÎN SPAȚIUL EDUCAȚIONAL ȘCOLAR  

Prof. cons. șc. Daniela-Ana ILIOASA, CJRAE Mureș/
Colegiul Național „Al Papiu Ilarian”, Tg. Mureș

Copiii se dezvoltă, învață, se manifestă cel mai bine în mediile în care se simt 
prețuiți, respectați acceptați și ocrotiți. Din păcate încă putem vorbi de utiliza-
rea pedepselor fizice, a tratamentelor jignitoare și umilitoare în anumite situații 
și contexte familiale și chiar școlare,  comportamente înțelese ca fiind mijloace 
uzuale de corecție a comportamentelor nedorite.

Nu numai că avem de a face cu o încălcare a drepturilor copilului, dar aceas-
tă atitudine este  și contraproductivă atunci când ne referim la implicarea acti-
vă în învățare; Cunoașterea etapelor de dezvoltare cognitivă ale copiilor dar și a 
stilurilor de învățare diverse sunt repere în tratarea acestora cu mai mult respect 
pentru natura lor intimă vis-a-vis de așteptările pe care adulții le au de la aceștia. 
Încălcarea legilor intime în funcționarea psihică individuală a copilului și încer-
carea de a uniformiza masele școlare, de a încadra individul în tiparul compor-
tamental și aptitudinal dezirabil al elevului „model”poate să se constituie într-o 
formă de abuz cu consecințe grave asupra evoluției intelectuale, emoționale și so-
ciale a copilului. Școala românească trebuie să se preocupe de crearea unui cadru 
prietenos, cu valențe pozitive în vederea dezvoltării plenare a capacităților native 
ale fiecărui individ,  exprimării creativității, potențării inițiativei și încurajării 
colaborării elevilor în proiecte comune.

În contextul generat de mass-media, zilnic se perindă în fața ochilor noștri 
imagini ale formelor de manifestare a violenței și agresivității, de la formele cele 
mai grave, cum ar fi războaie, crime, violuri, furturi, distrugeri de bunuri, până 
la cele mai puțin șocante, cum ar fi agresivitatea verbală.

Apariția diferitelor forme abuz în mediul școlar a devenit un lucru aproape 
obișnuit cu care oamenii – părinți, cadre didactice, elevi – coexistă fără să sesi-
zeze aparent pericolul.

Repere legale adesea insuficient cunoscute sau la care ne se face prea des apel:
Codul Penal(2004), articolul 185 (1):  lovirea sau orice acte de violență cau-

zatoare de suferințe fizice se pedepsește cu închisoare de la 1 lună la 3 luni sau 
cu zile-amendă

(2)Faptele prevazute în alin. (1) săvârșite asupra unui membru din familie se 
pedepsesc cu închisoarea de la 6 luni la un an sau cu zile-amendă

Mai mult decât atât, în ceea ce privește abuzarea copilului:
LEGEA 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului:
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Art. 28 (1): copilul are dreptul la respectarea personalității și individualită-
ții sale și nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare sau 
degradante

(2): măsurile de disciplinare a copilului nu pot fi stabilite decat în acord cu 
demnitatea copilului, nefiind permisă sub niciun motiv pedeapsa fizică sau cea 
care se află în legătură cu dezvoltarea fizică, psihică sau care afectează starea 
emoțională a copilului.

De prea multe ori se afirmă că de fapt comportamentul agresiv este stimulat, 
provocat, declanșat, întreținut de conduita „victimei”, care poate, direct sau indi-
rect, voluntar sau involuntar, să devină un factor care potențează conduita agresivă 
a agresorului, dar de prea puține ori se insistă cu seriozitate asupra consecințelor 
grave rezultate în urma actelor de agresiune, abuz asupra minorului.

Studii recente au evidențiat faptul că expunerile de lungă durată la violență 
crescută asupra minorului, pot produce modificări la nivelul structurii și funcți-
onării creierului, afectându-se grav integritatea psihică a individului, cu conse-
cințe în scăderea severă a performanțelor școlare, sociale, cu repercusiuni nedo-
rite  asupra dezvoltării profesionale și chiar în viața de familie a viitorului adult.

Pe lângă repercusiunile grave asupra vieții, sănătății și stării de bine a victimei, 
agresivitatea și violența au efecte la fel de serioase și asupra sănătății mentale a 
tuturor celor implicați. Adolescenții expuși la comportamente agresive manifestă 
niveluri înalte de mânie, teamă, depresie și lipsă de încredere în stabilitatea lumii 
în care trăiesc. Ca urmare a acestui fapt, mulți dintre ei au o viziune fatalistă, 
negativistă, lipsită de perspectivă asupra viitorului și se angajează într-o serie de 
comportamente de risc ce se întâlnesc din păcate la vârste tot mai fragede.

Calificarea unui fapt ca fiind violent depinde de convențiile sociale în vigoare. 
Multă vreme, de pildă, corecția fizică pe care părinții o aplicau copiilor (ori soțul 
soției, profesorului elevului) erau considerate lucruri firești care făceau parte din 
actul educațional curent. De asemenea, sunt populații, comunități, care aproape că 
nu cunosc agresivitatea, în timp ce altele se manifestă extrem de agresiv.

Violența prezentă în mediul școlar trebuie analizată luând în calcul contex-
tul și cultura școlară. Profesorii dintr-o școală percep și interpretează violența 
în funcție de referințele lor culturale, dar și de normele interne de funcționare a 
instituției școlare.

În mediul școlar pot fi reperate două tipuri de violență:
 - violențele „obiective”, care sunt de ordin penal (crime și delicte) și asupra 

cărora trebuie să intervină instituțiile abilitate  
 - violențele „subiective”, care sunt forme mai subtile de violență, de atitudine 

(disprețul, umilirea, jignirea, absenteismul, refuzul de a comunica), ceea ce 
unii autori numesc „atitudini antișcolare”. 
Se atrage atenția tot mai frecvent asupra a ceea ce englezii au numit, ,bullying” 

iar francezii „les incivilités” și care sunt violențe de atitudine (injurii, atitudini 
de respingere, de sfidare, ostile) care parazitează și afectează climatul școlar și 
ale căror efecte nu sunt totdeauna vizibile, dar sunt extrem de distructive în plan 
personal si social.
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Bullying-ul – de la englezescul „bully” = individ hărțuitor/intimidator – este 
un termen folosit pentru a defini comportamentul acelei persoane care, în mod 
repetat, prin fapte ori vorbe, încearcă să intimideze și să umilească o altă persoa-
nă pentru a o domina sau pentru a o manipula supunând-o oprobiului unui grup.

O astfel de formă de agresiune este adesea întâlnită ȋn școli, prezentă de obi-
cei la grupuri de elevi care profită de existența unui coleg ce nu aderă la valorile 
grupului (sau ȋl izolează ei) și recurg la agresarea acestuia cu scopul de a-și câș-
tiga supremația și a-i intimida pe ceilalți, eventuale următoare victime. Acest tip 
de bullying are uneori menirea de a tachina și de a șicana victima ȋnainte de a 
trece la agresiunea fizică.

Țintele agresorilor ȋn școli sunt adesea elevii care sunt considerați ciudați 
sau diferiți de colegii lor, aceste considerații făcând situațiile date mai dificile 
pentru a le face față.

Din perspectiva faptului că bullying-ul descrie adesea o formă de hărțuire 
comisă de un agresor care deține mai multă putere fizică și/sau putere socială 
(diferență de statut) decât victima, din păcate, o formă de bullying este întâlnită 
și în cazul unor profesori ce se alătură câte unui grup de elevi în acțiunea de a 
ironiza, umili sau pune în dificultate un elev ce a deranjat ora, ce se consideră a 
fi obraznic, ce refuză comportamentul obedient. Aceste comportamente sunt de 
multe ori receptate ca fiind normale, mulți copii ne putând evalua abuzul emo-
țional în spațiul școlar ca fiind negativ sau inacceptabil, așa cum fac de regulă 
adulții. De aceea copiii pot interpreta actele de agresiune ca amuzament sau dis-
tracție. Astfel, ei nu percep niciun motiv pentru care să prevină acele agresiuni, 
să ia atitudine pentru a le împiedica, atâta timp cât ele aduc un anumit nivel de 
satisfacție fie ea și răutăcioasă.

În acest context al unei relații ce presupune o raportare de tip dominator-do-
minat violența capătă caracterul a ceea ce se numeste abuz.

Abuzul, ce poate fi unul fizic, psihologic(emotional) sau sexual și reprezintă 
orice act prin care se produc vătămari corporale, tulburări psihologice, emoționale 
sau expuneri la situații periculoase sau percepute a fi periculoase de către copil 
(partener sau o persoană în vârstă, vulnerabilă). Abuzul este așadar evident când 
o persoană adultă se folosește de încrederea, inocența, dependența și imposibili-
tatea de apărare a unui copil sau adolescent.

Beverly Angel (1990) consideră abuz emoțional:,,orice comportament care 
urmărește controlarea și subjugarea unei alte ființe umane prin utilizarea fricii, 
umilirii și/sau  atacurilor verbale și fizice”.

Tipuri de abuz emoțional:
 - Dominare: atitudini, gesturi, afirmații prin care persoana abuzivă face mereu 

trimitere la statutul de dominator asupra persoanei vulnerabile
 - Atacuri verbale: criticism, blamare, jignire, certare, umilire prin folosirea 

unui ton sarcastic, caustic sau amenințător sau zeflemist
 - Expectații abuzive: nevoile unuia sunt considerate mai importante decât ale 

celuilalt, satisfacerea acestora fiind pusă în prim plan, necondiționat, fără a 
negocia cu partenerul
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 - Șantajul emoțional: obligarea celuilalt să aibă o anumită atitudine ce are la 
bază sentimente precum frica, vinovăția, compasiunea. Acest tip de compor-
tament poate să ia forma unei amenințări sau a retragerii atenției, afecțiunii 
sau a unor recompense, prin aplicarea unui „regim de tăcere” determinând 
astfel pe celălalt să reacționeze într-un mod anume

 - Oferirea de răspunsuri impredictibile: dominatorul își schimbă frecvent ati-
tudinea, starea de spirit,  astfel încât celălat nu poate  să prevadă reacțiile 
acestuia, chiar dacă circumstanțele sunt neschimbate. La aceiași stimuli ras-
punsul e mereu altul, comportamentul persoanei abuzive fiind inconsecvent, 
surprinzător.

 - Criticismul constatnt: duce cu timpul la eroziunea stimei de sine, a încrederii 
în sine, abandon, creșterea agresivității.

 - „Demolarea personalității”: efectul cumulat al:  exagerării greșelilor, rea-
mintirii frecvente a eșecurilor, blamarea repetată, ridiculizării, umilirii, dis-
creditării, mai ales în public, sabotării relațiilor cu ceilalți, apropiați, prieteni, 
colegi, etc.

CONSECINȚELE ABUZULUI EMOȚIONAL ASUPRA 
PERSOANEI ABUZATE:

În plan psihic, intelectual și emoțional:
 - scăderea capacității funcțiilor cognitive (concentrarea atenției, scăderea per-

formanțelor memoriei, gândirii, scăderea motivației pentru inițiativă și impli-
care în învățare), teamă, fobii, anxietate, sentiment de vinovăție, insecuritate, 
neîncredere în propria persoană și în ceilalți, depresie, insomnii, coșmaruri, 
conduite auto și heterodistructive, etc;
În plan social:

 - hiperactivitate, agresivitate, autocontrol slab, predispoziție pentru comporta-
mente de risc, izolare, tulburări de relaționare, dificulăți de integrare socială 
școlară și profesională, etc.
PREVENIREA FENOMENULUI DE ABUZ asupra minorului se poate face 

în spațiul educațional familial și școlar prin formarea și dezvoltarea a 5 compe-
tențe de bază:

COMPETENȚE 
DE BAZĂ

ELEMENTE 
RELAȚIONATE EFECTE

Identitate 
pozitivă

Imagine de sine pozitivă,
încredere, speranță scopuri 
de viitor

Scăderea riscului 
de a dezvolta 
comportamente 
agresive ce derivă din 
neâncredere, stima de 
sine scăzută
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COMPETENȚE 
DE BAZĂ

ELEMENTE 
RELAȚIONATE EFECTE

Dezvoltare 
personală

Autoeficacitate, strategii 
de cooping adecvate, stil 
atribuțional adaptativ

Scăderea riscului de 
violență generată de 
tendințe greșite de 
atribuire

Autoreglare Autoreglare cognitivă, 
emoțională și 
comportamentală

Scade riscul violenței 
asociată cu un control 
scăzut al impulsurilor

Abilități sociale Rezolvare creativă de 
probleme, empatie, toleranță, 
creșterea rezistenței la 
frustrare, managementul 
conflictelor

Scade riscul violenței 
asociată cu abilități 
sociale scăzute

Sistem de valori Atitudini, norme, valori,
Angajament moral, 
prin oferirea de modele 
comportamentale

Scade riscul violenței 
asociată cu atitudini 
și valori favorabile 
acesteia

Copiii, elevii expuși la comportamente abuzve manifestă niveluri înalte de 
mânie, teamă, depresie, lipsă de încredere în ei înșiși, adulți, punând la îndoială 
stabilitatea lumii în care trăiesc. Atunci când actele de abuz sunt trecute cu vede-
rea și par a fi comportamente normale, general acceptate, procesul educațional 
devine una dintre „victimele majore” ale acestuia, limitând eficiența și calitatea 
procesului educațional, declanșând indiferență, neimplicare, desensibilizare, ab-
rutizare intelectuală și afectivă.

Este momentul ca în cadrul reformei pentru un învățământ și o educație de 
calitate să se reconsidere modalitatea de a ne adresa partenerilor nostri educați-
onali-copiii/elevii și înainte de a purcede la a transmite informații să ne aplecam 
cu interes, sa-i ascultăm cu mai mult respect, cu grijă și căldură, cu entuziasm în 
a le cunoaște și înțelegere cât mai profund caracteristicile cognitive și motivațio-
nal-afective, specifice generațiilor actuale.
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  CASA CORPULUI DIDACTIC MUREŞ

Casa Corpului Didacti c Mureș este o insti tuție specializată pentru formare conti nuă, 
adaptată cerințelor societății, cu un sistem funcțional și coerent, apreciată și cotată ca 
unitate cu presti giu în județ și în țară, solicitată pentru calitatea acti vităților oferite.

Misiunea Casei Corpului Didacti c Mureș se deriva din mott oul ales ,,un profesor cu 
adevărat bun este acela care mai întâi se învață pe sine pentru ai putea învăța pe alții” 
ceea ce se refera la cel mai important aspect legat de misiunea pe care o are CCD Mureș: 
promovarea inovației și a reformei în educație, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea 
personală și profesională a personalului din învățământul preuniversitar, în corelație cu 
standardele profesionale pentru profesiunea didacti că, standardele de calitate și com-
petențele profesionale, precum și în conformitate cu politi cile și strategiile naționale în 
domeniul educației.

Casa Corpului Didacti c Mureș a fost înfi ințată în 9 noiembrie 1969 în cadrul Inspecto-
ratului Şcolar sub forma unui corp de metodiști , având ca scop coordonarea, organizarea 
și realizarea programelor de perfecționare a personalului din învățământul preuniversi-
tar. Deschiderea ofi cială a acti vităților a avut loc chiar în această dată, când conferenția-
rul universitar Vasile Bunescu, director general în Ministerul Învățământului, a susținut o 
disertație pentru toate cadrele didacti ce.

De la înfi ințare și până în prezent la conducerea insti tuției s-au perindat un număr 
de nouă directori, toți depunând un efort susținut în desfășurarea acti vității de formare, 
precum și îmbunătățirea procesului de formare conti nua. CCD Mureș din păcate astăzi 
funcționează într-un sediu provizoriu după retrocedarea impozantului sediu din strada 
Crinului Nr. 2, în clădirea taberelor școlare. Casa Corpului Didacti c Mureș dispune de 
o bibliotecă dotată cu aproximati v 23.000 de volume, puse la dispoziția cursanților. De 
asemenea, toate locațiile de formare dispun de conexiune la internet precum și de o 
aparatură performantă, prin atragerea unor fonduri structurale.

De la înfi ințare, acti vitatea în această insti tuție s-a desfășurat cu sprijinul profesori-
lor metodiști , cadre didacti ce cu o bogată experiență profesională, a cadrelor universita-
re din întreaga țară, a insti tuțiilor acreditate și abilitate în subordinea cărora s-a afl at Casa 
Corpului Didacti c. Colaboratorii pe care i-a avut în trecut Casa Corpului Didacti c, precum 
și cei actuali, au fost întotdeauna de o înaltă califi care, cu experiență internă și internați-
onală deosebită, competențele profesionale fi ind criteriul de bază în selecționarea aces-
tora. Urmărindu-se cu consecvență acest criteriu, rezultatele obținute la fi nalul oricăror 
acti vități a fost unul de calitate și apreciere poziti vă, concluzie desprinsă de feed-back-ul 
avut în permanență de la colegii noștri - profesori.

Acti vitatea Casei Corpului Didacti c Mureș urmărește calitatea dezvoltării profesio-
nale a personalului didacti c, având un rol important în reglarea sistemului de învățământ 
și în asigurarea parteneriatului intern și extern; consti tuirea cadrului propice schimbului 
de idei, informării și documentării, din perspecti va direcționării către o educație deschi-
să, fl exibilă și efi cientă.

Racordându-și acti vitatea la prevederile legislației privind asigurarea calității în edu-
cație, Casa Corpului Didacti c Mureș se defi nește prin capacitatea sa de autoevaluare, 
dezvoltare și promovare a culturii organizaționale, de relaționare cu mediul cultural, eco-
nomic și social, cu întreaga comunitate.
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Ţintele strategice care sunt urmărite în vederea creșterii prestigiului Casei Corpului 
Didactic Mureș și întăririi personalității ei sunt: evoluția parteneriatului I.S.J. Mureș – 
C.C.D. Mureș, ca instituții în slujba comunității educaționale; intrarea pe piața ofertanți-
lor de programe de formare continuă acreditate, cu ofertă capabilă să satisfacă nevoile 
de formare și perfecționare a cadrelor didactice și a comunității, în condițiile descen-
tralizării și calității în educație; dezvoltarea resurselor umane ale școlii, prin asigurarea 
accesului la formarea continuă a personalului didactic și nedidactic, în funcție de nevoile 
identificate; promovarea, susținerea, stimularea și încurajarea inovării pedagogice și faci-
litarea informațiilor de ultimă oră în specialitate și didactică; folosirea eficientă a tehnici-
lor de informare și comunicare în procesul didactic și managerial; formarea și dezvoltarea 
unei culturi a dialogului și a dezbaterii profesioniste; profesionalizarea actului managerial 
al personalului de conducere, îndrumare și control pe componenta academică și pe cea 
administrativă; participarea la programele comunitare în domeniul educației și formării 
profesionale; dezvoltarea unor parteneriate în vederea armonizării demersurilor educa-
tive; implementarea sistemului de management al calității.

CCD Mureș organizează un număr mare de programe acreditate care deservesc ne-
voile de formare exprimate de profesori. În această perioadă sunt funcționale cinci pro-
grame acreditate de CNFP, care corespund cerințelor privind toate categoriile de perso-
nal implicate în procesul instructiv-educativ. Ne putem mândri ca prin programe proprii 
și parteneriate cu alte instituții, într-o perioadă de numai 5 ani s-au format peste 5000 de 
cadre didactice, din care peste două sute - personal de conducere, iar aproximativ 100 
de componenți ai personalului didactic auxiliar. Pe lângă aceste cursuri acreditate, Casa 
Corpului Didactic Mureș a format peste 1500 de dascăli prin programe personalizate, avi-
zate de Ministerul Educației Naționale. Deși activitățile de formare reprezintă principalul 
factor de interes, la CCD Mureș putem vorbi și de nu număr mare de activități științifice, 
culturale, educative, simpozioane și conferințe care se adresează unui public larg.

Un alt aspect important este dezvoltarea parteneriatelor care contribuie la desfă-
șurarea unor activități importante, parteneriate cu Universități și instituții științifice din 
regiune, parteneriate cu firme specializate în formare, instituții școlare sau agenți eco-
nomici. Sunt la loc de cinste parteneriatele internaționale, încheiate, prin tradiție, cu 
instituții similare din străinătate.

Păstrând această linie, a valorilor temeinic cultivate, Casa Corpului Didactic Mureș 
își onorează angajamentele prin care se împlinește misiunea sa instituțională, formarea 
continuă a personalului din mediul didactic preuniversitar mureșean.
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 INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ
www. edums. ro

Domeniul de activitate 

Inspectoratul Şcolar al Județului Mureș își desfășoară întreaga activitate pe baza 
prevederilor Legii nr. 1/2011 și a actelor administrative cu caracter normativ ce decurg 
din executarea prevederilor legii sus-menționate, a ordinelor și instrucțiunilor elaborate 
de Ministerul Educației Naționale.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, inspectoratul școlar colaborează cu aso-
ciațiile reprezentative ale profesorilor, asociațiile reprezentative ale părinților, structurile 
asociative ale școlilor de stat, particulare și confesionale, Consiliul Minorităților Națio-
nale, sindicatele reprezentative din învățământ, Consiliul Național al Elevilor, autoritățile 
administrației publice, organizațiile neguvernamentale finanțatoare care susțin progra-
me educative/federații ale furnizorilor de servicii sociale, Institutul de Ştiințe ale Educați-
ei, instituții de învățământ superior și cu alți factori abilitați.

Scurt istoric 

La începutul anului 1968 s-a produs reforma administrativă, trecerea de la raioane 
și regiuni la politica administrativă pe județe, cu centre de comune. I.Ş.J. s-a înființat la 1 
martie 1968. A început să funcționeze în baza R.O.F. aprobat prin OMEC nr. 3324 /1996 
și a HG ulterioare.

La 1 aprilie 1969 a avut loc pentru prima dată Concursul de titularizare în primele 
municipii, concurs care s-a generalizat în anii următori pe întreg cuprinsul țării. Prioritate 
la încadrări aveau cei cu studii complete, în funcție de vechime, dar erau sprijiniți la înca-
drări cei ce se aflau în curs de calificare la învățători și profesori. După anul 1970, situația 
încadrărilor a devenit critică. Cei nemultumiți au apelat la Comisia de judecată a învăță-
mântului. Termenele încadrării pe un an trebuiau realizate în intervalul 1 septembrie și 
30 iunie și nu între 15 septembrie și 15 iunie, iar lunile de vară erau socotite concedii. 
Astfel era evitată întreruperea vechimii la cei încadrați anual pe post de suplinire.

În perioada 1978-1989 nu s-au făcut numiri, ci doar detașări, pentru ca, în anul 1990 
să aibă loc titularizări și transferări în patru etape, însumând peste 2.000 de mișcări ale 
cadrelor didactice.

Sediul inițial al I.Ş.J. a fost în Tg. Mureș, str. Gh. Doja. Din anul 1987, Inspectoratul 
Şcolar Județean Mureș a fost mutat pe str. Dr. Victor Babeș nr. 11. 

Rolul inspectoratului școlar și serviciile pe care le oferă

• nspectoratul școlar controlează, monitorizează și evaluează implementarea curriculu-
mului național, în fiecare unitate de învățământ;

• Inspectoratul școlar este  coordonat de către inspectorul școlar general și inspectorii 
școlari generali adjuncți;
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Atribuțiile inspectorului școlar general:  
• asigură cunoașterea și aplicarea legislației generale și specifice în toate domeniile func-

ționale inspectoratului școlar;
• monitorizează cunoașterea și respectarea hotărârilor, deciziilor și metodologiilor Mi-

nisterului Educatiei Naționale în unitățile școlare din județ; asigură fluxul informațional 
între Ministerul Educatiei Naționale, autoritățile publice locale, instituții deconcentrate, 
unități de învățământ din teritoriu și inspectoratul școlar;

• colaborează cu inspectorate școlare din alte județe în scopul derulării unui schimb util 
de informații, expertiză și bune practici;

• promovează imaginea inspectoratului școlar prin mass-media, într-o atmosferă de în-
credere, corectitudine și transparență;

• colaborează cu parteneri interesați de domeniul educației cu scopul informării acestora 
asupra ofertei educaționale din teritoriu, al adaptării rețelei de învățământ la strategia 
de dezvoltare și de obținere/suplimentare a resurselor necesare;

Personalul din inspectoratul școlar se raportează la două domenii fundamentale:
a) relații publice;
b) relații cu publicul.

• Relațiile publice ale inspectoratului școlar privesc organizarea și administrarea sistemului 
complex de relații profesionale, economice, politice, administrative, sociale, mediatice 
și culturale în care evoluează instituția.

• Relațiile cu publicul reprezintă acea parte din relațiile publice practicate de instituție 
prin care se realizează contactul nemijlocit cu publicul larg și cu anumite categorii spe-
cifice de public.

Comunicarea în cele două domenii se definește drept:

a) comunicare internă, între membrii instituției;
b) comunicare externă, cu diferitele tipuri de public.

Personalul din cadrul inspectoratului școlar are rolul de a acționa cu onestitate și 
responsabilitate în concordanță cu misiunea profesiei și standardele profesionale.
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UNIVERSITATEA „PETRU MAIOR” DIN TÎRGU-MUREŞ

STRUCTURA UNIVERSITĂŢII „PETRU MAIOR” DIN TÎRGU-MUREŞ – 
DEPARTAMENTE ŞI CENTRE DE CERCETARE

Facultatea de Inginerie:
• Departamentul de Inginerie Industrială și Management
• Departamentul de Inginerie Electrică și Calculatoare
• Centrul de Cercetare „Tehnologii Avansate de Proiectare și Fabricație Asistate”-„TAPFA”
• Centrul de Cercetare „Managementul Energiei și Electrotehnologiilor”

Facultatea de Ştiințe și Litere:
• Departamentul de Filologie
• Departamentul de Istorie și Relații Internaționale 
• Departamentul de Informatică
• Centrul de critică și istorie literară: Modernitate și postmodernitate în literatura româ-

nă a secolului XX (MPLR)
• Centrul de cercetare științifică a elitelor românești
• Centrul de cercetare în informatică
• Institutul de Studii Italo-Român
• Centrul de cercetare în lingvistică aplicată și studii culturale (CCLASC)

Facultatea de Ştiințe Economice, Juridice și Administrative:
• Departamentul de Management-Economie
• Departamentul de Finanțe-Contabilitate
• Departamentul de Discipline Juridice și Administrative
• Centrul de cercetare pentru drept și științe socio-umane
• Centrul de cercetare în domeniul urbanismului și politici publice
• Centrul de cercetări economice
• Centrul de cercetare „Optimizarea performanțelor organizațiilor”

Din structura universității fac parte integrantă Departamentul pentru Pregătirea 
Personalului Didactic, Centrul pentru învățământ cu frecvență redusă (C.I.F.R),  Centrul 
de Instruire și Perfecționare (CIP), Biroul pentru Programe Comunitare (B.P.C), Centrul de 
Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC), Centrul de Management al Cercetării – Inovării - 
Granturi și Finanțare Proiecte de Cercetare (C.M.C.I), Centrul de Management al Calității 
(C.M.C), Biblioteca UPM, Editura UPM –„Petru Maior”University Press.

ISTORIC UPM

Înființată în anul 1960, Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu-Mureș, componentă 
a sistemului educațional din România, este instituție de stat pentru învățământ superior 
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acreditată de Ministerul Educației Naționale și de Guvernul României.
Semnatară, în anul 2005 a Magnei Charta Universitatum de la Bologna, Univer-

sitatea “Petru Maior” din Tîrgu-Mureș a aderat la organizații internaționale, precum: 
European University Association (EAU/2008), International Association of Universities  
(IAU/2003), Agence Universitaire de la Francophonie (AUF/ 2007), Heads of University 
Management & Administration Network in Europe (HUMANE/2004 ) și Global University 
Network For Innovation (GUNI /2009). 

Pentru calitatea învățământului, Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu-Mureș a fost 
acreditată la nivel național de către ARACIS cu  calificativul  „Grad de încredere ridicat”. 

De la fondarea sa în anul 1960, asigurându-și continuitatea instituțională și perma-
nența culturală, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș se prezintă în deplina sa 
maturitate și reputație ca o autentică și generoasă „Universitate pentru comunitate”. De-
viza universității „Universitas pro bono publico”/ „O universitate pentru comunitate” cer-
tifică deschiderea universității spre slujirea prin știință și educație a comunității publice.

Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș, înființată ca Institutul Pedagogic din 
Tîrgu-Mureș, a trecut prin mai multe etape organizatorice:

1960-1977, Institutul Pedagogic de 3 ani Tîrgu-Mureș 
1977-1984, Institutul de Învățământ Superior Tîrgu-Mureș 
1984-1990, Institutul de Subingineri Tîrgu-Mureș 
1990-1991, Institutul de Învățământ Superior Tîrgu-Mureș 
1991-1995, Universitatea Tehnică din Tîrgu-Mureș 
1995-1996, Universitatea din Tîrgu-Mureș 
1996-prezent, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș.

Structura academică și de cercetare a Universității „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș 
este constituită din componente ce asigură desfășurarea activităților didactice și de cer-
cetare. În cadrul universității funcționează Facultatea de Inginerie (1990), Facultatea de 
Ştiințe și Litere (Facultatea de Ştiințe -1993, transformată în Facultatea de Ştiințe și Litere 
-1995) și Facultatea de Ştiințe Economice, Juridice și Administrative (Facultatea de Ştiințe 
Economice și Administrative - 2002, transformată în  Facultatea de Ştiințe Economice, 
Juridice și Administrative în 2005). 

În 2007, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș a devenit Instituție Organiza-
toare de Studii Universitare Doctorale, în domeniul Filologiei. Este încă o recunoaștere a 
valorii de necontestat a școlii de critică și istorie literară din cadrul acestei universități, în 
care sunt angrenați câțiva importanți scriitori mureșeni.

Începând cu anul universitar 1990-1991, Universitatea „Petru Maior” din 
Tîrgu-Mureș a cunoscut o puternică dinamică instituțională exprimată în apariția a noi 
facultăți și programe de studii, în creșterea numărului de studenți și cadre didactice. Ma-
nagementul universitar, strategia dezvoltării și modernizării au produs efecte benefice 
pentru consolidarea instituțională și pentru calitatea procesului de învățământ, sporin-
du-i prestigiul și autoritatea.

Universitatea dispune de spații moderne de învățământ, săli de curs, laboratoare 
de specialitate destinate domeniilor pe care le organizează asigurând o dotare modernă 
cu echipamente specifice pentru activitățile didactice și de cercetare, rețele moderne de 
calculatoare și biblioteci bine dotate. Universitatea găzduiește unul din nodurile principa-
le ale rețelei naționale de comunicații de date ROEDUNET pentru învățământ și cercetare.

Eforturile și resursele alocate au avut darul de a crea o personalitate instituțională 
specifică, capabilă să facă din universitate un interlocutor și partener credibil și atractiv 
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pe plan național și internațional.
Integrarea în viața comunității academice internaționale și preocuparea pentru 

schimbul internațional de valori științifice se regăsesc în numeroasele acorduri bilaterale 
internaționale și în numărul mare de mobilități studențești, mobilități de misiune didac-
tică, proiecte de dezvoltare curriculară, masterate europene, burse individuale pentru 
asistenții de limbi străine, cursuri de vară. Continuarea și îmbunătățirea participării uni-
versității la acțiunile Programului ERASMUS PLUS reprezintă una dintre cele mai mari 
priorități ale universității.

Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș se declară ca instituție de educație și 
cercetare științifică, cultivă valorile științei, tehnicii și ale culturii universale.

Prin activitatea științifică desfășurată, un număr important de cadre didactice ale 
universității se bucură de o recunoaștere din partea comunității naționale și internațio-
nale, fiind reprezentate în ARACIS, CNATDCU și alte organisme profesionale și științifice 
europene.

Pentru activitatea științifică de excepție, în ultimii 20 de ani, opt cadre didactice au 
primit premii ale Academiei Române: Prof. dr. Grigore Ploeșteanu (1994), Prof. dr. Ioan Ni-
cola (1997), Prof. dr. Adrian Husar (2001), Prof. dr. Cornel Sigmirean (2002), Conf. univ. dr. 
Corina Teodor (2005), Conf. univ. dr. Simion Costea (2006), Lector univ. dr. Eugeniu Nistor 
(2009, 2011, 2012), Prof. univ. dr. Iulian Boldea (2011, 2013). De asemenea, cadre didacti-
ce de la Facultatea de Ştiințe Economice, Juridice și Administrative, au obținut mai multe 
premii precum: Premiul MEN – UEFISCDI 2013 acordat pentru Conf. univ. dr. Rozalia Gabor, 
Medalia Revista de Audit Financiar 2013 acordat pentru Prof. univ. dr. Tatiana Dănescu, 
Ordinul „Bărbăție și credință” în gradul de CAVALER cu însemn pentru militari conferit de 
Președintele României în anul 2010 acordat pentru Lector dr. Nicolae-Dragoș Ploeșteanu. 
Amintim câteva dintre premiile obținute la concursurile internaționale de către studen-
ții Facultății de Ştiințe Economice, Juridice și Administrative din cadrul Universității „Pe-
tru Maior” din Tîrgu-Mureș, coordonați de Lector dr. Nicolae-Dragoș Ploeșteanu: Andrei 
Palade - Premiu pentru cel mai bun pledant la faza națională a Philip C. Jessup Internati-
onal Law Moot Court Competition - București 2013, Organizator și președinte de juriu la 
Cambridge University International Model United Nations – Cambridge 2012, Premiul I 
pentru cea mai bună argumentație scrisă, Telders - Haga 2012, Premiul I, Oxford University 
International Model United Nations - Oxford 2011, Luminița Gabura - Diplomă de excelen-
ță academică conferită de Primul-Ministru al Republicii Moldova – Chișinău 2014, Raul Mi-
ron - Mențiune, Cambridge University Model United Nations - Cambridge 2012, Premiul I 
pentru cea mai bună argumentație scrisă, Telders - Haga 2012, Diana Chibulcutean, Iulia 
Diana David, Premiul I, concurs național de pledoarii „Fiat Justitia” – Tîrgu-Mureș 2013.

Se remarcă activitatea de cercetare și invenție a Facultății de Inginerie prin proto-
tipuri create de studenți și cadre didactice și participări la concursurile internaționale: 
Concursul internațional Bosch Rexroth „Pneumobil” unde echipa Facultății de Inginerie 
a obținut locul II în 2011, locul I în 2012 la Concursul Internațional „Alternative Energy” 
organizat de Audi Ungaria pentru cel mai bun proiect, locul III pe echipe în 2013 la Con-
cursul internațional CLAAS Unitech – Torokszentmiklos - Ungaria. De menționat și faptul 
că Facultatea de Inginerie a depus la OSIM în anul 2012 un număr de 27 de brevete de 
invenție, iar în anul 2013 un număr de 3 de brevete de invenție.

În contextul actual al învățământului superior românesc, Universitatea „Petru Ma-
ior” din Tîrgu-Mureș se impune ca o instituție cu tradiție și totodată dinamică, deschisă 
total spre societatea modernă europeană, ce cultivă și perpetuează educația academică 
autentică, în elementele ei esențiale: exigență, autoritate, respect, calitatea educației, 
cultul performanței.
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 UNIVERSITATEA ,,BABEŞ-BOLYAIˮ CLUJ-NAPOCA

Universitatea Babeș-Bolyai este cea mai veche instituție academică din România 
care și-a asumat întreaga tradiție academică din Transilvania, inaugurată prin Colegiul 
iezuit înființat la Cluj de principele Báthory Ştefan în 1581. Universitatea clujeană sin-
tetizează întreaga tradiție culturală, științifică și confesională a Transilvaniei, dezvoltând 
un program educațional multicultural și multilingual în conformitate cu legile în vigoare 
în România și în acord cu valorile europene. UBB este o instituție publică de învățământ 
superior a cărei misiune este să promoveze și să susțină  în comunitatea locală, regiona-
lă, națională și internațională  dezvoltarea unor componente culturale specifice, valori 
pe care le transmite prin programele sale celor peste 40.000 de studenți, masteranzi și 
doctoranzi pe care universitatea îi școlarizează.

ISTORIC   Învățământul universitar românesc a fost înființat la Cluj-Napoca în sep-
tembrie 1919, prin decretul regal nr. 4090 semnat de regele Ferdinand I al României. 
Noua instituție avea în componență patru facultăți: Drept, Medicină, Ştiințe, Litere și 
Filozofie, primul rector fiind profesorul Sextil Pușcariu.  În 1959 a avut loc procesul de 
unificare a Universității românești din Cluj cu Universitea maghiară, sub denumirea 
de Universitatea „Babeș-Bolyai”. În 1995, prin Carta Universității ,,Babeș-Bolyai” și prin 
alte decizii de importanță fundamentală, comunitatea academică și Senatul Universității 
au hotărât reorganizarea universității pe trei linii de studii (română, maghiară, germană), 
corespunzător structurii istorice și culturale a Transilvaniei.

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI  este una dintre cele 21 de 
specializări existente în oferta Universității. Învățământul superior în domeniul psiholo-
giei și pedagogiei a debutat în anul 1919, odată cu înființarea Universității Daciei Supe-
rioare la Cluj. Catedra de psihologie a beneficiat de reputația de reputația profesorului 
Florian Ştefănescu Goangă, o personalitate științifică marcantă a vremii. Catedra de pe-
dagogie s-a afirmat grație personalității lui Onisifor Ghibu, promotor al pedagogiei ro-
mânești și al educației în limba română, și lui Vladimir Ghidionescu, unul dintre pionierii 
pedagogiei experimentale din România. Tradiția facultății este dusă azi mai departe gra-
ție colectivului academic coordonat de prof. univ. dr. Călin Felezeu. Activitatea facultății 
se derulează prin intermediul celor nouă departamente din componența sa: Psihologie, 
Psihologie Clinică și Psihoterapie, Psihologie Aplicată, Pedagogie și Didactică Aplicată, 
Psiho-Pedagogie Specială, Ştiințe ale Educației, Didactica Ştiințelor Exacte, Didactica Şti-
ințelor Socio-Umane, Pedagogie și Didactică în Limba Germană.

DEPARTAMENTUL ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI  oferă în prezent două specializări la nivel 
de licență – Pedagogie și Pedagogia învățământului primar și preșcolar – iar la nivel de 
master specializările Master în Consiliere Şcolară și Asistență Psihopedagogică, Master 
în Educație Civică. Departamentul de Ştiințe ale Educației oferă totodată posibilitatea 
realizării studiilor doctorale în domeniul Ştiințele educației.  

EXTENSII LA NIVEL REGIONAL   Pe lângă oferta specializărilor în municipiul Cluj-Na-
poca, Departamentul de Ştiințe ale Educației oferă la nivel regional posibilitatea realizării 
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studii de nivel licență la specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar în 
cadrul extensiilor Facultății de Psihologie și Ştiințe ale Educației existente în Tîrgu-Mureș, 
Năsăud, Sibiu, Vatra Dornei și Sighetu Marmației.  
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UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ 
ŞI FARMACIE DIN TÎRGU-MUREŞ 

– O UNIVERSITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT MEDICO-FARMACEUTIC PERFORMANT

Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu-Mureș pune împreună inteligența, 
creati vitatea și diversitatea resurselor de care dispune într-un climat sti mulati v pentru stu-
denți și profesori, pentru a fi  în slujba cetății și a societății și pentru a rămâne un punct de 
reper în mediul academic național și internațional. Ne-am asumat o misiune și un set de 
obiecti ve care se pot dezvolta pe o bază durabilă doar prin însușirea unor valori fundamen-
tale pe care Universitatea le onorează și le promovează în toate deciziile sale: umanismul, 
diversitatea, libertatea de gândire și de exprimare, recunoașterea valorii și solidaritatea.

În prezent în Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu-Mureș se desfășoară 
următoarele programe de studii:

Studii de licență și masterat

Niv elul Facultatea Programul de studiu
Licență Facultatea de 

Medicină
Medicină
Moașe
Asistență medicală generală
Balneofi ziokinetoterapie și recuperare
Nutriție și dieteti că
Educație fi zică și sporti vă

Facultatea de

Medicină Dentară

Medicină Dentară
Tehnică dentară
Asistență dentară

Facultatea de 
Farmacie

Farmacie
Asistență de farmacie

Master Facultatea de  

Medicină

Master în laborator clinic
Nutriție clinică și comunitară
Managementul serviciilor de sănătate
Terapie fi zică și reabilitare funcțională
Cercetare ști ințifi că avansată medico-farmaceuti că

Facultatea de 
Farmacie

Calitatea medicamentului, alimentului și mediului
Biotehnologie medicală
Cosmetologie și dermatofarmacie

Facultatea de 
Medicină Dentară

Tehnologii proteti ce pe implanturi
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Universitatea de Medicină și Farmacie a inițiat un demers de reformă curriculară a 
învățământului practic și clinic astfel încât studenții să  aibă o imagine clară asupra a ceea 
ce vor trebui să învețe să facă pe parcursul anilor de studii. În acest sens, în cadrul Univer-
sității funcționează Centrul de Simulare și Abilități Practice care are trei departamente: 
Abilități medicale (Medical Skills), Simulare Medicală (Medical Simulation) și Pacientul 
Standardizat (Standardised Patient). 

Studii doctorale
Şcoala Doctorală asigură perfecționarea și extinderea pregătirii studenților docto-

ranzi prin
activități de predare, seminarizare, evaluare și  cercetare științifică. Domeniile de 

studiu acreditate sunt Medicină și Farmacie. Prin standardele de calitate impuse doc-
toranzilor în momentul susținerii tezei de doctorat, prin granturile interne de cercetare 
științifică acordate prin competiție și prin asocierea cu programul de masterat în Cerce-
tarea științifică avansată, Şcoala doctorala creează cadrul necesar derulării unui program 
doctoral de înaltă performanță.

Studii postuniversitare
Rezidențiatul reprezintă forma specifică de învățământ postuniversitar pentru ab-

solvenții licențiați ai Facultăților de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie, asigurân-
du-le acestora pregătirea necesară obținerii uneia dintre specialitățile cuprinse în No-
menclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de 
asistență medicală. Pregătirea în rezidențiat se desfășoară pentru fiecare specialitate 
conform curriculei de pregătire și este coordonată de cadre didactice cu pregătire de 
specialitate în domeniile respective.

Cursurile postuniversitare organizate de Universitatea de Medicină și Farmacie din 
Tîrgu-Mureș au un impact pozitiv la nivelul orașului/județului/țării, tematica corespunde 
fie unui domeniu de studiu, fie unei specialități interdisciplinare.

O universitate de cercetare
Instituția noastră promovează performanța în cercetarea aplicată și fundamentală – 

școală de pregătire a resurselor umane, dar și sursă de cunoștințe și de prestigiu. Pentru 
a asigura un nivel înalt de protecție a sănătății, pentru a înțelege mai bine bolile umane și 
pentru a descoperi noi remedii, universitatea noastră s-a raliat la activitățile și strategiile 
de cercetare europene în domeniul sănătății, care vizează diverse direcții: biomedicina, 
genomica și biotehnologia. Cooperarea internațională și formarea unor echipe care să 
lucreze în rețea, creșterea mobilității specialiștilor și garantarea difuzării ideilor, sunt acți-
uni menite să promoveze elitele și să faciliteze integrarea în viața științificăinternațională.

Universitatea a depus eforturi financiare în vederea susținerii cercetării, dezvol-
tând baza materială, stimulând resursa umană. În prezent există în universitate echipe 
de cercetare interdisciplinare, flexibile și dinamice a căror lideri sunt modele pentru 
tinerii cercetători din Şcoala Doctorală și pentru studenți. Anual universitatea organi-
zează o competiție internă pentru finanțarea a două categorii de granturi de cercetare 
științifică: una destinată tinerilor cercetători iar cealaltă destinată echipelor de cerceta-
re multisciplinară.

Universitatea dispune de laboratoare de cercetare cu dotare complexă și funcționa-
litate multiplă, iar valorificarea cercetării se reflectă prin publicații, granturi/contracte de 
cercetare, participări la manifestări științifice naționale și internaționale din toate dome-
niile medicale. Activitatea de cercetare este fructificată prin articole publicate în reviste 
de specialitate, cărți din domeniu, granturi (CNCSIS, CEEX, Parteneriate, Capacități, PC7, 
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PN II sau IDEI), proiecte și brevete inovatoare în domeniu, mobilități internaționale atât 
pentru doctoranzi, cadre universitare cât și pentru studenții noștri, colaborări și parti-
cipări la manifestări științifice de valoare, programe de coordonare doctorale și post-
doctorale, burse Erasmus internaționale de acord bilateral cu numeroase universități de 
prestigiu din lume.

Toate aceste aspecte variate și complexe ale activității continue de cercetare științi-
fică din cadrul universității noastre se întrepătrund, se sprijină una pe cealaltă și formea-
ză un nucleu de valoare în cercetare, pe care punem accent în dezvoltare și dinamică.

Confortul studenților, o prioritate
Universitatea deține patru cămine studențești cu o capacitate de cazare de 1.176 

locuri,
dotate cu internet în fiecare cameră, oficiile echipate cu cuptor cu microunde, ara-

gaz, băi
la fiecare etaj cu mașini de spălat. Totodată studenții pot servi mesele principale 

ale zilei la
cantina universității ce are o capacitate de 80 de locuri.
Campusul universitar beneficiază de o bază sportivă formată din două săli de sport, 

patru terenuri de tenis, două terenuri de minifotbal, sală de forță și fitness, bazin de înot 
ce funcționează cu prioritate atât pentru desfășurarea orelor din programa de învăță-
mânt, cât și pentru practicarea

sportului în timpul liber.
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Expoziția
REVISTE PEDAGOGICE MUREŞENE ÎN SECOLUL XX

În contextul dezbaterii unor teme actuale ale pedagogiei românești, Conferința 
,,Creativitate și inovație în educațieˮ aduce în fața publicului de specialitate câteva sec-
vențe ale pegagogiei românești  de altădată, așa cum apar ele în presa pedagogică mure-
șeană din secolul XX, într-o sinteză realizată de asist. univ. dr. Angela Precup, Universita-
tea ,,Babeș-Bolyai”, Facultatea de Psihologie Ştiințe ale Educației.  
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   HERLITZ ROMANIA

Baza legală de înființare și legile în baza cărora își desfășoară activitatea
S.C. Herlitz Romania S.R.L. se regăsește în nomenclatorul Registrului Oficiului 

Comerțului sub numărul de înmatriculare J26/791/1994 începând cu 17 august 1994, 
iar în evidența Ministerului Finanțelor Publice îi este alocat codul unic de identificare 
RO 6064798.

Profil – obiect de activitate

Astăzi, numele Herlitz Romania este strâns legat de istoria companiei germane Her-
litz și povestea unui „secol de experiență în papetărie”. La începutul secolului XX, în 
anul 1904, un librar german pe nume Carl Herlitz a înființat în Berlin un magazin cu arti-�
cole de birotică și papetărie. Sub atenta sa conducere, și mai apoi a fiului său, compania 
s-a dezvoltat treptat câștigând clienți numeroși și în afara Berlinului, astfel că în anul 
1950 se putea vorbi despre una dintre cele mai importante companii de distribuție din 
Germania, deservind aproximativ 2000 de revânzători cu produse purtând marca Her-
litz. Politica de dezvoltare a surprins nu doar extinderea segmentului de distribuție, 
ci și specializarea în producția pentru propriile produse. Primele produse fabricate în 
regim propriu au fost plicurile, urmând apoi caietele format A4 și A5, bibliorafturi, mape 
de protecție din polipropilenă, instrumente de scris, felicitări.

Extinderea teritorială, dar și sortimentală a activității au determinat transformări și 
în statutul companiei, fiind marcată trecerea la societate pe acțiuni, urmată de cotarea 
la bursă în preajma anului 1980. În ultimii ani de activitate s-a dezvoltat segmentul 
decor prin comercializarea unei game diverse de șervețele, hârtie de împachetat, fețe 
de masă decorative.

Brandul Herlitz este în momentul de față emblema unui portofoliu cuprinzând 
aproximativ 10.500 de articole, dintre care Herlitz România a selectat ca o sortimen-
tație standard 1850 de articole diverse.

În România, cele mai cunoscute articole Herlitz se disting în următoarele categorii 
de produse:
• Rechizite școlare
• Agende și organizatoare
• Articole pentru organizare și arhivare
• Articole pentru comunicare și prezentare
• Echipamente și accesorii pentru birou
• Hârtie și articole din hârtie
• Instrumente de scris și marcat
• Articole pentru ambalare și marcare
• Consumabile pentru copiatoare, imprimante și faxuri
• Articole party & picknick
• Articole pentru decor
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Din ianuarie 2012 în România, Herlitz a “luat în brațe” Pelikan.

Când spunem Pelikan ne referim la 175 de ani de evoluție într-ale papetăriei, una 
dintre cele mai vechi mărci înregistrate din lume. Un brand german ce te poate însoți 
de-a lungul întregii vieți cu instrumente de înaltă clasă. Vorbim de materiale deosebite 
cu un design particular, de fascinație și pasiune. Instrumentele Pelikan sunt o dovadă de 
dedicare, precizie și perfecțiune, create pentru a inspira.

Așadar, anul 2012 vine cu noutăți marcabile în domeniul biroticii-papetăriei: 
compania Herlitz a început, din luna ianuarie, să importe Pelikan în România. În istoria 
dezvoltării brandului, începând cu anul 1838, toți cei implicați au alocat o parte din su-
fletul lor în ceea ce azi se transmite prin produsele de înaltă calitate Pelikan, produse pe 
care începând din acest an, Herlitz România vi le pune la dispoziție.

Structura organizatorică și relațiile cu alte organizații

Sediul central al companiei se află în Tîrgu-Mureș, str. Depozitelor nr. 22, iar în alte 
județe de pe teritoriul României, pe măsura dezvoltării și extinderii ariei comerciale, au 
fost înființate cinci sucursale cu scopul de a optimiza deservirea clienților din punct de 
vedere logistic. În acest sens, în fiecare grupare administrativ-teritorială compania este 
reprezentată prin:
• În zona de vest: Herlitz Romania Vest cu sediul în Timișoara și Herlitz Romania Vest 

2 cu sediul în Oradea;
• În zona de centru: Herlitz Romania Centru cu sediul în Tîrgu-Mureș
• În zona de est: Herlitz Romania Est cu sediul în Iași
• În zona de sud: Herlitz Romania Sud cu sediul în București.

În asentimentul oricărei companii al cărei profil economic este cel de distribuție, 
efortul cotidian care animează activitatea personalului este de a deservi la cel mai înalt 
nivel calitativ clienții existenți și de a cauta noi oportunități în abordarea celor potențiali

Vorbind despre Herlitz, după mai mult de 100 de ani de activitate, se poate con-
sidera a fi una dintre companiile de top din segmentul de birotică și papetărie la nivel 
internațional. Sub acest aspect, Herlitz Romania preia numele unui brand recunoscut 
și participă prin acțiuni la nivel național la răspândirea și câștigarea poziției de leader în 
piața concurențială din România.

SC HERLITZ ROMANIA SRL
Sediu central: str. Depozitelor nr. 22, Tîrgu-Mureș
Telefon: 0265-253722 / 253583
Fax: 0265-523582
E-mail: herlitz@herlitzromania. ro
Adresa web: www. herlitz. de/ro
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ARGUMENT

Casa Corpului Didactic Mureș a avut, în anul 2012, inițiativa organizării unui simpo-
zion, prilej pentru cadre didactice să prezinte lucrări personale, studii, cercetări, rezultatul 
mai multor ani de efort în slujba învățământului preuniversitar românesc. Pentru că inițiati-
va a avut succes, colectivul Casei Corpului Didactic Mureș, susținut de Inspectoratul Școlar 
Județean Mureș, a creat din această manifestare științifică o tradiție, dezvoltată și îmbogățită 
de la an la an cu elemente noi, prin care să fie atrași și încurajați în activități de cercetare cât 
mai mulți educatori, în dezideratul formării lor profesionale continue.

Considerăm că evenimentele deosebite prin valoare trebuie susținute și reconsiderate, 
experiențele de succes trebuie împărtășite și promovate, pentru că numai așa ele vor fi exemple 
pentru generațiile tinere. Deoarece evenimentele de acest gen reușesc să reunească oameni 
din comunități educaționale diferite, cu nivele diferite de abordare, câștigul va fi unul extrem 
de mare nu numai pentru cadrele didactice participante, ci, implicit, pentru elevi, părinți și, 
astfel, pentru comunitate.

Ediția a treia a Conferinței „Creativitate și inovație în educație” este îmbogățită prin cel 
puțin 5 elemente inedite. Dacă la prima ediție organizarea acțiunii a fost realizată doar de 
colectivele C.C.D Mureș și I.Ș.J. Mureș, iar la a doua ni s-a alăturat ca partener Universitatea 
„Petru Maior” din Tîrgu-Mureș, de data aceasta manifestarea noastră științifică se desfășoară 
grație colaborării cu trei universități de prestigiu din regiune, cu care Casa Corpului Didactic 
a încheiat încă din toamna anului 2012 acorduri de parteneriat: Universitatea „Petru Maior” 
și Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu-Mureș, Universitatea „Babeș-Bolyai” din 
Cluj Napoca, în special Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Extensia Tîrgu-Mureș.

În urma eforturilor noastre susținute, manifestarea a depășit forma de simplu simpozion 
județean (2012) și simpozion cu participare interjudețeană (2013), devenind o conferință cu 
participare internațională, având în vedere că s-au înscris cu lucrări și colegi din București, 
din 10 alte județe, din Republica Moldova și din Ungaria. A treia noutate a Conferinței o con-
stituie numărul evident sporit de lucrări înscrise: ediția I – 61 de lucrări, ediția a II-a – 159 de 
lucrări, iar în 2014 s-au înregistrat peste 180 de lucrări și comunicări științifice în secțiuni, 
cărora li se adaugă 10 prelegeri academice în plen. Acesta reprezintă al patrulea element inedit 
al ediției, anume faptul că, alături de profesorii din învățământul preuniversitar care vin să re-
alizeze un nou exercițiu de comunicare științifică, avem onoarea de a ni se împărtăși un tezaur 
academic de experiență, venit din partea a peste 40 de cadre didactice universitare, provenind 
de la cele trei universități partenere și din alte medii academice, românești și moldovenești. 
Considerat, de fapt, o premieră, este faptul că am obținut colaborarea unei edituri clujene de 
prestigiu, Editura EIKON, prin implicarea căreia volumul tipărit al lucrărilor conferinței va 
putea fi lansat chiar în prima zi, la deschiderea festivă.

De altfel, lucrările înscrise vor putea fi accesate și citite pe site-ul Casei Corpului Didactic 
Mureș, în numărul 9 al Revistei online „Educație și cultură”, înregistrată cu ISSN.

Lucrările înscrise sunt grupate în 11 secțiuni pe domenii și discipline de studiu.
În programul desfășurat pe parcursul a 3 zile (5-7 mai 2014), s-a prevăzut o festivitate de 

deschidere, găzduită, prin tradiție, de principalul partener – Universitatea „Petru Maior” din 
Tîrgu-Mureș, în Aula Magna. Am programat activitățile în ore ale după-amiezii, majoritatea 
secțiunilor începând la orele 14.00. Înainte de audierea în plen a unui număr de 10 prelegeri 
academice, cu note în special metodologice, potrivite pentru toate domeniile de specializa-
re, se va lansa volumul conferinței și se va vizita expoziția cu genericul „Reviste pedagogice 
mureșene în secolul XX”. Ziua a doua este dedicată susținerii lucrărilor, activitatea desfă-
șurându-se în două locații universitare, gestionate atât de Universitatea „Petru Maior” cât și de 
Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu-Mureș. În cea de-a treia zi este programată o 
dezbatere finală, realizată de colectivele de organizatori, în perspectiva unei noi valorificări 
editoriale a lucrărilor înscrise și prezentate și a prefigurării ediției viitoare.
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Conferința se adresează cadrelor didactice din învățământul universitar și preuniversi-
tar, preșcolar, primar, gimnazial, liceal, învățământ special, profesori documentariști, bibli-
otecari, psihologi, consilieri școlari, consilieri educativi și are ca obiectiv promovarea deme-
rsului didactic creativ, inovativ ca expresie a activității de formare continuă și a dezvoltării 
profesionale. S-au înscris cu lucrări, fie ca autor unic, fie în colaborare, peste 130 de colegi 
din mediul preuniversitar.

Spre marea noastră bucurie, ca și în anul anterior, și-au anunțat prezența aproximativ 
40 de cadre didactice universitare, dintre care o parte sunt invitați în calitate de moderatori 
ai lucrărilor pe secțiuni. De menționat că unii dintre dumnealor au și prezentări cu caracter 
demonstrativ pentru participanți.

Din grupurile de moderatori sunt nelipsiți colegii inspectori școlari, întreaga organizare 
a evenimentului fiind, de fapt, realizată în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș. 
Pentru alocuțiunile de deschidere suntem deja onorați să avem confirmarea reprezentării la 
cel mai înalt nivel a celor cinci instituții colaboratoare. Sunt invitați și oaspeți de seamă din 
comunitatea mureșeană, din administrația locală și din cadrul forurilor superioare educați-
onale. Este un eveniment de anvergură, prin care județul nostru își marchează din nou, cu 
succes, înalta spiritualitate.

Ne sunt alături reprezentanții editurii universității gazdă și cei ai editurii clujene care 
și-a asumat în acest an imprimarea volumului nostru de lucrări științifice, de asemeni, firma 
HERLITZ ROMÂNIA, completând programul cu o serie de standuri și lansări de carte utilă 
cadrelor didactice din mediul preuniversitar.

Un element demn de notat este prezența celor 50 de musafiri, cadre didactice de grade 
profesionale diferite, din Chișinău, Republica Moldova și un musafir din Budapesta, Ungaria, 
colegi care și-au manifestat dorința de a asista la prezentări, aproape un sfert dintre dumnealor 
având și lucrări științifice înscrise, fie în plen, fie în secțiuni. De altfel, lista completă a tuturor 
participanților și a invitaților poate fi consultată la adresa www. ccdmures. ro.

Obiectivul inițial stabilit pentru această acțiune a rămas același. Urmărim promovarea 
demersului didactic creativ, inovativ ca expresie a activității de formare continuă și a dezvoltării 
profesionale. Urmărim prezentarea, în fața unui public avizat, a exemplelor de bune practici 
preuniversitare și a subiectelor noastre de studiu și cercetare, mai ales că multe dintre lucrări 
sunt rezultatul unor studii masterale, doctorale, sau pentru obținerea gradelor didactice, ale 
colegilor noștri din mediul preuniversitar. Îi avem alături pe colegii inspectori școlari, prin 
implicarea cărora dezbaterile pot primi orientarea metodologică de actualitate, necesară. Cel 
mai important scop al nostru este de această dată să oferim colegilor care au părăsit de multă 
vreme amfiteatrele universitare și lucrează în instituțiile de învățământ preuniversitar, ocazia 
de a-și reconstrui atmosfera academică, de emulație și efervescență intelectuală, culturală și 
spirituală, necesară formării continue de calitate în prezența distinșilor lectori, conferențiari 
și profesori universitari, pe care vor avea onorantul prilej să îi audieze și ale căror aprecieri 
le vor putea primi în mod direct.

De la ediția din acest an sperăm, simplu, ca toți participanții să se simtă valorizați, res-
pectați, să fie plăcut impresionați de informațiile științifice pe care le vor recepta. Sperăm să 
putem crea un cadru confortabil pentru dezbateri teoretice și metodologice, în care colegii 
noștri să găsească noi surse de inspirație pentru a-și îmbogăți experiența didactică, să promo-
văm creativitatea și inovația în mediile educaționale din care provenim fiecare.

Sperăm să întărim parteneriatele existente și să punem bazele unora noi, astfel încât 
participarea la Conferința „Creativitate și inovație în educație” din Tîrgu-Mureș să devină 
un reper anual de înaltă calitate pentru mediul educațional.

Colectivul Casei Corpului Didactic Mureș,
prof. gr. I Mariela Mariana Corneanu,

director
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COORDONARE ŞI ORGANIZARE

MANAGERI DE EVENIMENT:
 - prof. gr. I Mariela-Mariana Corneanu, director, C.C.D. Mureș – organizator principal
 - prof. gr. I Ștefan Someșan, inspector școlar general, I.Ș.J. Mureș – organizator
 - prof. univ. dr. Călin Enăchescu, rector, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș 

– partener gazdă
 - prof. univ. dr. Vasile Chiș, Director Departament Științe ale Educației, Facultatea de 

Psihologie și Științele Educației, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca – partener
 - prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu-

Mureș – partener gazdă

DIRECTORI DE EVENIMENT:
 - prof. drd. Felicia Stela Ionescu, prof. metodist, C.C.D. Mureș
 - ec. Gabriela Boangăr, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș
 - lect. univ. dr. Olga Chiș, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea 

de Psihologie și Științele Educației, Director – Extensia Tîrgu-Mureș
 - lect. asoc. dr. Iftinia Avram, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea 

de Psihologie și Științele Educației, Extensia Tîrgu-Mureș
 - asist. univ. dr. Valentin Nădășan, Universitatea de Medicină și Farmacie din 

Tîrgu-Mureș
 - prof. gr. I Camelia Irimie Matei, inspector școlar, I.Ș.J. Mureș

MEMBRI AI COMISIEI DE ORGANIZARE – COORDONATORI DE 
ACTIVITĂȚI – 

 - prof. univ. dr. ing. Liviu Moldovan, director, Editura Universității „Petru Maior” din 
Tîrgu-Mureș

 - conf. univ. dr. Monica Tarcea, decan, Univ. de Medicină și Farmacie Tg. Mureș, 
Facultatea de Medicină

 - prof. univ. dr. Mușata Bocoș, Univ. „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, F.P.S.E.
 - prof. psihol. dr. Nadia-Dinuca Rață, inspector școlar general-adj. , I.Ș.J. Mureș
 - prof. gr. I Illés Ildikó, inspector școlar general-adj. , I.Ș.J. Mureș
 - lect. asoc. dr. Eugenia Someșan, Univ. „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, F.P.S.E.
 - asist. univ. dr. Angela Precup, Univ. „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, F.P.S.E.
 - asist. univ. dr. Claudia Grec, Univ. „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, F.P.S.E.
 - prof. gr. II psihol. Maria Oana Cordoș, prof. metodist, C.C.D. Mureș
 - prof. gr. I Elena-Anișoara Szancsali, prof. metodist, C.C.D. Mureș
 - prof. gr. I Rozalia Kosa, prof. metodist, C.C.D. Mureș
 - prof. gr. I ing. Gheorghe Gherman, prof. metodist, C.C.D. Mureș
 - prof. gr. I ing. Viorel Bărdaș, inspector școlar, I.Ș.J. Mureș
 - ec. Sanda Huciu, administrator financiar, C.C.D. Mureș
 - informatician Fabian Csaba, C.C.D. Mureș
 - prof. Anca-Ramona Manoilă, bibliotecar, C.C.D. Mureș

PARTENERI
 - Editura EIKON, Cluj Napoca – director, Valentin Ajder
 - HERLITZ ROMANIA – director general, Horațiu George Nicolau
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PROGRAMUL CONFERINȚEI

LUNI, 5 mai, 2014
14.00 – 15.30: Deschiderea festivă a conferinței – Aula Magna a Universității 

„Petru Maior” din Tîrgu-Mureș

Alocuțiuni:
 - prof. univ. dr. Călin Enăchescu, rectorul Universității „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș – gazdă
 - prof. gr. I Mariela-Mariana Corneanu, director, Casa Corpului Didactic Mureș, or-

ganizator principal
 - prof. gr. I Ștefan Someșan, inspector școlar general, Inspectoratul Școlar Județean Mureș
 - acad. prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop, rectorul Universității „Babeș-Bolyai” din 

Cluj-Napoca
 - prof. univ. dr. Constantin Copotoiu, președintele Senatului, Universitatea de Medicină 

și Farmacie din Tîrgu-Mureș
 - reprezentant Ministerul Educației Naționale
 - reprezentant Instituția Prefectului – jud. Mureș
 - reprezentant Consiliul Județean Mureș
 - invitați de onoare

Lansarea volumului de lucrări al Conferinței 
 - Editura EIKON din Cluj-Napoca

15.30 – 16.00: Pauză
 - vizitarea expoziției „Reviste pedagogice mureșene în secolul XX” 
 - standuri 
 - Editura Universității „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș
 - Editura EIKON din Cluj-Napoca 
 - HERLITZ ROMÂNIA 

16.00 – 19.00:
Prelegeri academice – Aula Magna a Universității „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș

 - prezentarea prelegerilor înscrise

MARȚI, 6 mai 2014
14.00 – 19.00: Activitate pe secțiunile conferinței – Universitatea „Petru Maior” 

din Tîrgu-Mureș, Universitatea de Medicină și Farmacie – în sălile repartizate
 - prezentarea lucrărilor înscrise
 - dezbateri și concluzii

MIERCURI, 7 mai 2014
14.00 – 16.00: Finalizarea lucrărilor conferinței – Universitatea „Petru 

Maior” sala R21
 - centralizarea datelor din secțiuni
 - activitate editorială – volumele conferinței – Editura EIKON și Revista online 

„Educație și cultură”a CCD Mureș
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LISTA INTEGRALĂ A LUCRĂRILOR ÎNSCRISE

Nr. Lucrarea
Titlul 
științific/ 
didactic

Autori Instituții

SECȚIUNEA 1. 
ÎNVĂȚĂMÂNT PREPRIMAR (ÎN LIMBA ROMÂNĂ)

1. E- jocul între formal și 
nonformal. Avantaje și limite lect. univ. dr. Catalano 

Horațiu U. B. B. Cluj-Napoca

2.

Disciplinarea pozitivă – reper 
al managementului eticii 
în instituțiile preșcolare de 
învățământ. 

lect. univ. dr. Răduț-Taciu 
Ramona U. B. B. Cluj-Napoca

3.

Activitățile extracurriculare 
– oportunități de optimizare 
a parteneriatului școală – 
familie – comunitate

lect. asoc. dr. Iftinia Avram U. B. B. Cluj-Napoca

4.

Managementul activităților 
didactice de stimulare 
a dimensiunii socio – 
emoționale la copiii 
preșcolari și implicațiile 
acesteia în îmbunătățirea 
vieții socio – profesionale 
a părinților și a cadrelor 
didactice

lect. asoc. dr. Iftinia Avram U. B. B. Cluj-Napoca

prof. înv. 
preprimar Irina Trifan insp. șc. , I. Ș. J. 

Mureș

5.
Specificul activităților 
extracurriculare – proiectare, 
implementare și evaluare

prof. înv. 
preprimar Irina Trifan insp. șc. , I. Ș. J. 

Mureș

6. Copilul și responsabilitatea 
adulților educatoare Stela Bâzgan Grăd. P. N. Lunca 

Bradului

7. Activitățile integrate și 
eficienta lor în actul didactic educatoare

Crina 
Adriana 
Șăulean 

Grăd. P. P. Licurici 
Tg. Mureș

8.
Modalități creative de 
realizare a activităților 
matematice în grădiniță

prof. înv. 
preprimar

Alexandra 
Moldovan 

Grăd. P. P. Licurici 
Tg. Mureș
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Nr. Lucrarea
Titlul 
științific/ 
didactic

Autori Instituții

9.

Activitățile integrate – 
modalități de prevenție și 
intervenție în combaterea 
agresivității preșcolarilor

educatoare Elena Szali Grăd. P. P. Târnava

10.
Creativitate și inovație 
în utilizarea metodelor 
interactive în Grăd. de copii

prof. înv. 
preprimar

Kinga 
Botezan 

Grăd. Căsuța 
Fermecată Luduș

educatoare Carmen 
Petac 

Grăd. Căsuța 
Fermecată Luduș

11. Creativitatea-latură a 
personalității preșcolarului

prof. înv. 
preprimar

Georgiana 
Loredana 
Banciu Grăd. P. P. Nr. 12 Tg. 

Mureș
prof. înv. 
preprimar

Alexandra 
Adriana 
Vanca 

12.

Valențe formative și de 
cunoaștere ale copiilor 
în cadrul activităților de 
educație plastică

educatoare Aurelia Lazăr 
Grăd. P. P. Nr. 4 
Struct. Grăd. P. P. 
Nr. 2 Tg. Mureș

13.

Dezvoltarea socio-
emoțională a preșcolarilor 
prin intermediul jocurilor de 
autocunoaștere utilizate în 
cadrul activităților instructiv 
educative

educatoare Daniela 
Aldea 

Grăd. P. P. Licurici 
Tg. Mureș

14.

Educația în grădiniță, 
condiție a integrării cu 
succes a copilului în viața de 
tip școlar

învățător Ioana 
Botezan 

Șc. Gimn. Nr. 1 
Luduș

educatoare Angela 
Moldovan 

Grăd. Căsuța 
Fermecată Luduș

15.
Familia și grădinița, factori 
esențiali în dezvoltarea 
creativității la copil

învățătoare-
educatoare

Loredana 
Maria Simoie 

Șc. Gimn. Omega 
Tg. Mureș

prof. înv. 
preuniv. 

Cornelia 
Ganea 

director, Șc. Gimn. 
Omega Tg. Mureș

16.
Importanta experimentului 
în realizarea obiectivelor la 
preșcolari

prof. înv. 
preprimar

Enikő Angela 
Suciu 

Șc. Gimn. Papiu 
Ilarian

prof. înv. 
preprimar

Anna Maria 
Varo 

Șc. Gimn. Papiu 
Ilarian
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Nr. Lucrarea
Titlul 
științific/ 
didactic

Autori Instituții

17.

Inovație și creativitate 
în ambientarea spațiului 
educațional la vârsta 
preșcolară

prof. înv. 
preprimar

Ana Mihaela 
Bumbu 

Grăd. P. N. Nr. 3 
Reghin

18.
Inovație și creativitate în 
confecționarea materialului 
didactic în grădiniță

prof. înv. 
preprimar

Maria 
Carolina 
Suceava 

Grăd. P. N. Gurghiu

19. Integrarea creativă a 
activităților preșcolarilor educatoare Aurora 

Fărcaș 
Grăd. P. P. Licurici 
Tg. Mureș

20. Metode active și interactive – 
eficiența lor în creativitate educatoare Mariana 

Ujică 
Grăd. P.N. Lunca 
Bradului

21. Metode de îmbunătățire a 
creativității

educatoare Diana 
Andreea Pop 

Grăd. Nr. 2 
Sighișoara

studentă Maria Adela 
Văidean U. B. B. Cluj-Napoca

22. Munca în echipă și 
dezvoltarea creativității

prof. înv. 
preprimar

Ionela Corina 
Morar 

Șc. Gimn. Emil 
Drăgan Ungheni

23.
Partitura mișcării în 
însușirea numărului natural 
la grupa mare

educatoare Raluca Matei Șc. Gimn. Liviu 
Rebreanu Tg. Mureș

24.
Profesionalizarea didactică 
prin intermediul practicii 
pedagogice

educatoare Ioana 
Muntean 

Grăd. P. P. Licurici 
Tg. Mureș

25.

Realizarea educației 
patriotice prin intermediul 
proiectului educațional 
Mândru sunt că sunt 
român

educatoare Victoria 
Cozma

Grăd. P. P. Nr. 6, 
Struct. Arlecchino 
Tg. Mureș

26.

Rolul activităților 
extracurriculare în 
optimizarea activităților de 
învățare în grădiniță

prof. înv. 
preprimar

Camelia 
Pușcașu 

Grăd. P. P. Nr. 6 Tg. 
Mureș

27. Abordări europene de 
inovare în educație

prof. înv. 
preprimar

Cristina 
Alina Vlasa 

Grăd. P. P. Albinuța 
Tg. Mureș

28.

Contribuția activităților 
extracurriculare la 
pregătirea pentru viață a 
copiilor

prof. înv. 
preprimar Laura Gabor Grăd. P. P. Lumea 

Copiilor Tg. Mureș
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Nr. Lucrarea
Titlul 
științific/ 
didactic

Autori Instituții

29.
Implementarea activităților 
de tip non-formal în educația 
preșcolarilor

învăță-
tor-educa-
toare

Rodica 
– Nina 
Secelean 

Șc. Gimn. Ady 
Endre / Grăd. P. N. 
Nr. 6 Tg. Mureș

SECȚIUNEA 2. 
ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR (ÎN LIMBA ROMÂNĂ) 

1.
Aplicații ale învățării 
experiențiale la vârsta școlară 
mică

lect. univ. dr. Cornelia Stan U. B. B. Cluj-Napoca

2.

Prezentarea selectivă a 
unor metode de învățământ 
specifice predării-învățării 
matematicii în ciclul primar

lect. asoc. dr. Eugenia 
Someșan

U. B. B. Cluj-
Napoca, F.P.S.E., 
Extensia Tg. Mureș

3.
Rolul caligrafiei în 
consolidarea deprinderilor de 
scris-citit

asist. univ. 
dr. 

Angela 
Precup U. B. B. Cluj-

Napoca, F.P.S.E., 
Extensia Tg. Mureșlector univ. 

dr. Olga Chiș

4. Clasa pregătitoare și clasa I, 
o provocare pentru dascăli

învățător- 
educatoare

Lucica 
Marian 

Șc. Gimn. Victor 
Jinga Sighișoara

5. Creativitatea – premisă a 
creșterii randamentului școlar învățătoare Ana Bordan Șc. Gimn. Ioan 

Vlăduțiu Luduș

6. Exemple de bune practici la 
clasa pregătitoare învățător

Alexandra 
Bianca 
Smirnov 

Șc. Gimn. Victor 
Jinga Sighișoara

7. Jocul didactic – element 
instructiv-educativ

prof. înv. 
primar

Jenei 
Erzsebet Șc. Gimn. Papiu 

Ilarianprof. înv. 
primar

Szanto 
Rozalia

8. Jocul muzical ca mijloc de 
învățare

prof. înv. 
primar

Cătălina 
Viorica Mate Șc. Gimn. Papiu 

Ilarianprof. înv. 
primar Pal Emese

9. Localitatea natală – Idrifaia învățător Peti Tünde 
Iulia

Șc. Gimn. Bordi 
Andras Idrifaia

10.
Modalități de prevenție și 
combatere a violenței în 
învățământul primar

prof. înv. 
primar

Camelia 
Irimie-Matei

insp. șc. , I.Ș.J. 
Mureș, Șc. Gimn. 
Al. I. Cuza Tg. 
Mureș
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Nr. Lucrarea
Titlul 
științific/ 
didactic

Autori Instituții

11.
Predarea integrată între 
teorie și practică la ciclul 
primar

învățător
Codruța 
Maria 
Moldovan Șc. Gimn. Nicolae 

Bălcescu Tg. Mureș
învățători Daniela 

Ușurelu 

12. Reușita în cariera didactică institutor Rodica 
Suceava Șc. Gimn. Petelea

13.
Strategii de valorificare 
a abilitaților de lectură în 
concordanță cu testele PIRLS

prof. înv. 
primar

Melania 
Călugăr 

Șc. Gimn. Ioan 
Vlăduțiu Luduș

prof. înv. 
primar

Otilia Dorina 
Dobrău 

Șc. Gimn. Ioan 
Vlăduțiu Luduș

14.
Tendințe actuale și de 
perspectivă ale evaluării 
școlare

prof. înv. 
preuniv. Fejes Réka insp. șc. , I.Ș.J. 

Mureș

15.
Valorificarea potențialului 
formativ al jocurilor și 
concursurilor

învățător Ana 
Simionescu Șc. Gimn. Adămuș

16.
Clasa pregătitoare asigură 
pole position la startul spre 
succesul școlar

prof. înv. 
preuniv. 

Elena Laura 
Iacob

Școala Jules Verne 
Brașov

SECȚIUNEA 3. 
ÎNVĂȚĂMÂNT PREPRIMAR ȘI PRIMAR  

(ÎN LIMBA MAGHIARĂ)

1.
Az óvódás gyermek szociális 
kompetenciafejlesztése 
az élménypedagógia 
módszerével

educatoare Barabási 
Ibolya Grăd. P. P. Nr. 6 Tg. 

Mureș Grăd. Hărțău
educatoare Szabó Enikő

2. Creativitate în educația 
preșcolarilor

instit. / înv. 
preșcolar și 
primar

Pápai Ilona 
Emese Grăd. P. P. Licurici 

Tg. Mureș
educatoare Kadar 

Boglarka

3. Fantezia și jocul la preșcolari 
(A gyermek és a fantázia)

prof. înv. 
preprimar Szalai Erika Grăd. Lumea 

Copiilor Tg. Mureș

4. A gondolkodás fejlesztése 
kisiskoláskorban

instit. / înv. 
preșcolar și 
primar

Imre Márta Șc. Gimn. Mihai 
Viteazul Tg. Mureș
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Nr. Lucrarea
Titlul 
științific/ 
didactic

Autori Instituții

5.
A kooperatív tanulás 
hatékonysága a tartalmi 
feldolgozásban

prof. înv. 
preuniv. Fejes Réka insp. șc. , I.Ș.J. 

Mureș

6.

A magyar értelmiség 
szerepe Dicsőszentmárton és 
környékének felemelésében, 
mint választott tantárgy IV. 
osztályban

prof. înv. 
preuniv. 

Gagyi 
Zoltán-
Loránd

Șc. Gimn. Traian 
Târnăveni

7.
A matematika zene 
és mozgás kapcsolata 
interdiszciplinárisan

învățător Kádár Noémi Șc. Gimn. Kádár 
Márton Pănetînvățător Mezei Ildikó

8. A projektoktatás învățătoare Séra Tünde 
Csilla

Șc. Gimn. Sf. 
Gheorghe Sâng. de 
Mureș

9.

Alkalmazott interaktív 
eszközök és módszerek 
a térészlelés fejlesztésére 
matematika órán a II.- IV. 
Összevont osztályokban

învățător Gagyi Erika Șc. Gimn. Deaj

10. Basmul ca punctul de 
legătură între părinte și copil

învățător, 
educatoare Csiszér Anna Șc. Gimn. Kádár 

Márton Pănet, Grăd. 
Pănetînvățător, 

educatoare
Farcádi Csilla 
Adrien

11. Dezvoltarea creativității prin 
metode de cooperare și jocuri

prof. înv. 
primar

Kulcsár 
Tünde Emese

Școala Primară 
Icland

12. Értékelés osztályozás nélkül
prof. înv. 
primar și 
preșcolar

Nagy Erika Șc. Gimn. Voivodeni

13. Fejlesztő anyanyelvi játékok 
a tanítási órákon

prof. înv. 
primar

Ozsváth 
Maria 
Magdolna

Șc. Gimn. Bordi 
András Idrifaia

14.
Interdisciplinaritate și 
interculturalitate prin muzica 
și mișcare

prof. înv. 
primar

Molnar 
Margareta

Șc. Gimn. Traian 
Târnăveni

prof. înv. 
primar Papp Enikő Șc. Gimn. Europa 

Tg. Mureș

15. Învățare prin cooperare învățător Szasz Judith Șc. Gimn. Mihai 
Viteazul Tg. Mureș

16. Jocul – metodă interactivă de 
predare învățător Péter 

Kinga-Zsóka
Șc. Gimn. Mihai 
Viteazul Tg. Mureș
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Nr. Lucrarea
Titlul 
științific/ 
didactic

Autori Instituții

17.

Pachet educațional pentru 
formarea și dezvoltarea 
competențelor de comunicare 
în limba română la clasa 
pregătitoare în cadrul 
învățământului în limba 
maghiară

prof. înv. 
primar Karp Ágnes

Lic. Voc. cu Progr. 
Sportiv Szasz 
Adalbert Tg. Mureș

prof. înv. 
primar

Makai 
Emese-Márta

Șc. Gimn. Nr. 2 
Diaconu Coresi 
Brașov

18.

Proiect educațional – o 
metodă care fundamentează 
învățarea pe tot parcursul 
vieții / A projektmódszer-egy 
hatékony oktatási stratégia, 
amely az egész életen át tartó 
tanulás alapja

prof. înv. 
primar Kali Hajnal Șc. Gimn. Nicolae 

Bălcescu Tg. Mureș

19.

Dramatizálás, drámajáték 
mint az egész személyiség, 
gyermeki-felnőtti kreatívitás 
fejlesztője

inspector 
școlar

Haller 
Katalin

insp. șc. , I. Ș. J. 
Mureș

SECȚIUNEA 4. 
CONSILIERE / PSIHOLOGIE / PSIHOPEDAGOGIE / 

 ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL

1. Competența – resemnificări 
în domeniul educației

dr. Daniel 
Andronache U. B. B. Cluj-

Napoca, F.P.S.E. prof. univ. 
dr. 

Mușata 
Bocoș 

2. Vulnerabilitatea la depresie 
la copii și adolescenți

conf. univ. 
dr. Viorel Lupu 

decan, U. M. F. 
Iuliu Hațieganu 
Cluj-Napoca

psiholog drd. 
Izabela 
Ramona 
Lupu 

Șc. Gimn. I. 
Hațieganu 
Cluj-Napoca

3. Comunicarea augmentativă 
și alternativă -

asist. univ. 
dr. 

Claudia 
Crișan U. B. B. Cluj-Napoca

4.
Particularități ale citit-
scrisului la elevii cu ADHD. 
Studiu de caz

asist. univ. 
dr. 

Claudia 
Doina Grec 

U. B. B. Cluj-
Napoca, F.P.S.E. 

lect. univ. dr. Olga Chiș U. B. B. Cluj-
Napoca, F.P.S.E. 
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5. Psihoterapia pozitivă resursa 
în învățarea prin insight

psihol. 
masterand

Crenguța 
Belegan U. D. C. Tg. Mureș

6.

Dezvoltarea personalității 
elevilor cu potențial înalt 
creativ – Proiectul START 
PENTRU TALENTAȚI

psiholog Adriana 
Cerghedi 

C. J. R. A. E. Mureș
psiholog Dosa Eugen

psiholog Adrian 
Moldovan 

psiholog Muica Ottó

7. Arta de a preda și de a învăța consilier 
școlar

Maria Oana 
Cordoș

C. C. D. Mureș, C. J. 
R. A. E. Mureș

8.
Aspecte ale adaptării socio-
emoționale la școlarii aflați 
în abandon parental temporar

psiholog Daniel 
Țeculescu 

C.J.R.A.E. Mureș, 
Șc. Gimn. Ioan 
Vlăduțiu Luduș

9.

Aspecte atitudinale în 
colectivitățile școlare 
privind integrarea elevilor cu 
tulburări de limbaj

psiholog
Cosmina 
Daniela 
Andrecuț 

C.J.R.A.E. Mureș, C. 
Ec. Transilvania Tg. 
Mureș

psiholog Gheorghina 
Stanciu 

C.J.R.A.E. Mureș, 
Lic. Tehn. Aurel 
Persu Tg. Mureș

10. Cercetări asupra eficienței 
REBT la copii și adolescenți

consiliere 
psiho-peda-
gogică

Claudia 
Tăban C. J. R. A. E. Mureș

11. Inadaptarea școlară psiholog Georgeta 
Pătrana

C. J. R. A. E. Mureș, 
Șc. Gimn. Romulus 
Guga Tg. Mureș

12. Medierea în activitatea 
consilierului școlar

prof. înv. 
preuniv. Ion Gh. Elena C. J. R. A. E. Gorj

13. Metode moderne – învățăm 
jucându-ne!

psiholog
Adelina-
Andreia 
Nițulescu 

C. J. R. A. E. Gorj

psiholog
Ovidiu-
Laurențiu 
Bican 

14.

Studiul privind participarea 
elevilor de liceu la 
desfășurarea cursele ilegale 
de mașini în localitatea 
Câmpulung

prof. înv. 
preuniv. 

Maria-
Magdalena 
Rușenescu 
(Dorcioman) 

Colegiul Național 
Dinicu Golescu 
Câmpulung Muscel, 
Argeș
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15. Teoria inteligențelor multiple prof. înv. 
preuniv. 

Rodica-Elena 
Tăicuțu V. 

Șc. Gimn. H. M. 
Berthelot Ploiești

16.
Cogniții iraționale și 
adaptarea la mediul școlar – 
programe de intervenție

psiholog Emilia Fărcaș Lic. Tehn. Ioan Bojor 
Reghin

17.
Deglutiția infantilă – forma 
complexă de pronunțare 
interdentală

prof. psiho- 
pedagogie 
specială

Erika Vida C. Ș. E. I. Nr. 1 Tg. 
Mureș

18.
Stimularea creativității la 
copii mici și preșcolari cu 
ajutorul jocului

prof: de  
sprijin / 
itinerant

Camelia 
Angelica 
Dâmbean 

C. Ș. E. I. Nr. 1 Tg. 
Mureș

19. Tehnici activ-participative de 
combatere a violenței psiholog, Bloj Emil 

Sorin
C. J. A. P. Mureș 
coordonator

20. Impactul creativității asupra 
transformărilor sociale

doctor, conf. 
univ. 

Anghelina 
Suceveanu

Universitatea de Stat 
din Moldova

21.
Identificarea și prevenția 
formelor de abuz emoțional 
în spațiul educațional școlar

psiholog Ilioasa 
Daniela

C. J. R. A. E. Mureș, 
coordonator

SECȚIUNEA 5. 
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ /  

LIMBA LATINĂ / BIBLIOTECONOMIE

1. Rolul bibliotecii în formarea 
și educarea tinerilor bibliotecar Maria Haba Colegiul Național 

Unirea Tg. Mureș

2.

Dezvoltarea competenței de 
comunicare în limba română 
la elevii alolingvi prin 
valorificarea operelor de artă

prof. înv. 
preuniv. 

Svetlana 
Dieva 

Lic. Teor. Nicolae 
Milescu Spătarul, 
Chișinău, Rep. 
Moldova

3. Creangă – itinerar critic prof. înv. 
preuniv. Doina Pocan 

Colegiul Economic 
Transilvania Tg. 
Mureș

4. Didactica limbii române ca 
limbă nematernă

prof. înv. 
preuniv. 

Mihaela 
Rusu 

Șc. Gimn. Dacia Tg. 
Mureș

5. Lectura, factor de bază al 
predării la clasele de liceu

prof. înv. 
preuniv. 

Denisa 
Stăncuța 
Ciaclan 

Lic. Tehn. Traian 
Vuia Tg. Mureș
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6. Metode moderne sau metode 
tradiționale

prof. înv. 
preuniv. Kosa Rozalia

prof. -metodist, C. C. 
D. Mureș / Lic. Tehn. 
Avram Iancu Tg. 
Mureș

7. Natura ne aseamănă, 
educația ne deosebește

prof. înv. 
preuniv. 

Dumitrița 
Todoran 

Șc. Gimn. Vasile Pop 
Grebeniș

8. Teoria inteligențelor multiple prof. înv. 
preuniv. Tar Hajnal

Lic. Tehn. 
Electromureș Tg. 
Mureș

9.
Elemente practice ale 
cercetării discursului didactic 
mediat

prof. înv. 
preuniv. , 
doctorand 

Felicia-Stela 
Ionescu

U. B. B. Cluj-
Napoca, C. C. D. 
Mureș, Lic. Teor. 
Gh. Marinescu Tg. 
Mureș

10.
Exotica țigancă – o „cealaltă” 
periculoasă sau figura 
țigăncii în literatura română

prof. înv. 
preuniv. 

Puskas Bajko 
Albina

Lic. Tehn. ,, 
Sf. Gheorghe” 
Sângeorgiu de 
Pădure

11. Comprehensiunea și 
interpretarea textului literar

prof. înv. 
preuniv. 

Anamaria 
Roman 

Șc. Gimn. Vasile 
Săbădeanu Voiniceni

12.

Textele multimodale – 
mijloace moderne de 
dezvoltare a competențelor 
de comunicare

prof. înv. 
preuniv. 

Kolozsvari-
Grasu Iulia

Șc. Gimn. Teleki 
Domokos Gornești

13. Blogul – spațiu de 
manifestare a creativității

prof. înv. 
preuniv. 

Crăciun 
Melinda

Colegiul Agricol 
Traian Săvulescu

14.

Organizarea cataloagelor 
de bibliotecă – Catalogul 
alfabetic pe nume de autori 
și titluri

bibliotecar 
prof. 

Manoilă 
Anca-
Ramona 

Casa Corpului 
Didactic Mureș

SECȚIUNEA 6. 
LIMBI MODERNE

1. Créativité en classe de FLE: 
la bande dessinée

prof. înv. 
preuniv. 

Alexandra 
Matilda 
Dulău 

Lic. Tehn. Avram 
Iancu Tg. Mureș

2.

Advantages and 
disadvantages of 
communicative language 
teaching

prof. înv. 
preuniv. 

Markusne 
Farago Imola

Lagymanyosi Bardos 
Lajos Ketnyelvu 
Altal. Iskola Es 
Gimn. , Ungaria
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3. Speaking skills development 
în high school students

prof. înv. 
preuniv. 

Kontek Eva 
Otilia

Lic. Teor. Gh. 
Marinescu Tg. 
Mureș

4. Teaching vocabulary în 
primary school

prof. înv. 
preuniv. 

Alina Maria 
Moldovan Șc. Gimn. Ibănești

SECȚIUNEA 7.  
ARTE / EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT /  

EDUCAȚIE PERMANENTĂ / ISTORIE / ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

1.
Relația dintre anxietate și 
preferințele muzicale la 
adolescenți

lector univ. Svetlana 
Gorea 

șef interimar, C. P. 
S. P. Chișinău, Rep. 
Moldova

psiholog Lilia 
Maximenco 

C. P. S. P. Chișinău, 
Rep. Moldova

2.
Particularități ale relației 
scoală-familie în societatea 
contemporană

conf. univ. 
dr. Cristian Stan U. B. B. Cluj-Napoca

3. Creativitate în ora de 
educație muzicală

prof. înv. 
preuniv. 

Jeddi Tunde 
Maria

Colegiul Național 
Al. Papiu Ilarian, 
Șc. Gimn. Mihai 
Viteazul Tg. Mureș

4.
Educația muzicală, 
componentă a activității 
interdisciplinare

studentă Anca Simion F.P.S.E. 

5.

Educația fizică și sportul 
școlar între curricular și 
extracurricular în contextul 
tendințelor școlii europene și 
al performanțelor sportive în 
jocul de handbal

prof. înv. 
preuniv. 
doctorand

Vasile 
Dobrău

Univ. din Pitești, F. 
E. F. S., Șc. Gimn. 
Tăureni-Mureș

6.
Promovarea valorilor 
culturale românești în 
contextul globalizării

prof. înv. 
preuniv. 

Ileana Năiță 
Cărămidă 

Colegiul Tehnic 
Anghel Saligny 
Roșiorii de Vede, 
Teleorman

7.

Rolul activităților 
extracurriculare în 
organizarea timpului liber al 
elevilor

specialist 
principal/
metodist

Galina 
Gîrbea 

D. G. E. T. S. 
Chișinău, Rep. 
Moldova

8. Călătorie în lumea orientului 
antic-pe aripile fanteziei

prof. înv. 
preuniv. Andrea Hints Șc. Gimn. George 

Coșbuc Tg. Mureș
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9.
Problematica agrară în 
vechiul regat și Transilvania 
la începutul secolului 20

prof. înv. 
preuniv. 
doctorand

Mircea 
Prozan

U. B. B. Cluj-
Napoca, Lic. Voc. 
Mihai Eminescu Tg. 
Mureș

10.
Utilizarea tehnologiilor 
informaționale în educație: 
oportunități și perspective

prof. înv. 
preuniv. 

Natalia 
Diacenco 

Lic. Teor. Dante 
Alighieri Chișinău, 
Rep. Moldova

11.

Promovarea culturii 
antreprenoriale prin 
intermediul firmelor de 
exercițiu

prof. înv. 
preuniv. 

Sorina-
Mihaela 
Bălan 

dir. -adj. Colegiul 
Ec. Transilvania Tg. 
Mureș

12. Jocul didactic implicat în 
audiția didactică muzicală

prof. înv. 
preuniv. 

Simona Elena 
Turcu

insp. șc. , I. Ș. J. 
Mureș

13. Pascal – schițe egologice prof. înv. 
preuniv. Ilioasa Liviu

Lic. Voc. Ped. M. 
Eminescu, Tg. 
Mureș

SECȚIUNEA 8. 
CHIMIE / FIZICĂ / BIOLOGIE / GEOGRAFIE

1. Flora și fauna Văii 
Ațintișului

prof. înv. 
preuniv. 

Ferenczi 
Margit 
Gyongyi

insp. șc. , I. Ș. J. 
Mureș / Lic. Teor. 
Bolyai Farkas Tg. 
Mureș

2.
Tipologia așezărilor umane 
din Bazinul Mijlociu al 
Gurghiului

prof. înv. 
preuniv. Pop Florin insp. șc. , I. Ș. J. 

Mureș /

3.
Rolul aplicațiilor de teren 
în învățarea geografiei la 
nivel liceal

prof. înv. 
preuniv. Vulc Cristian

director, Lic. Teor. 
Gh. Marinescu Tg. 
Mureș

4. Măsurarea efectului toxic al 
substanțelor nanotehnologice

prof. înv. 
preuniv. Iozsef Eva Lic. Teor. Bolyai 

Farkas Tg. Mureș
prof. înv. 
preuniv. 

Szász Ágota 
Judit

Lic. Teor. Bolyai 
Farkas Tg. Mureș

5.
Proiectul didactic pentru 
evaluarea finală la Biologie, 
clasa a V-a

prof. înv. 
preuniv. 

Antoniu-Ioan 
Berar 

Șc. Gimn. Ioan 
Vlăduțiu Luduș

prof. înv. 
preuniv. 

Marcela 
Berar 

Șc. Gimn. Nr. 1 
Luduș
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6. Evaluarea formativă, premisă 
a învățării eficiente

prof. înv. 
preuniv. 

Carmen 
Lucia Pintea 

Șc. Gimn. Victor 
Jinga Sighișoara

7. Întrebări, răspunsuri, 
cooperare

prof. înv. 
preuniv. 

Elena-
Anișoara 
Szancsali 

prof. -metodist, C. C. 
D. Mureș, Șc. Gimn. 
Dacia Tg. Mureș

8.
Obținerea și caracterizarea 
acoperirilor metalice din 
lichide ionice

prof. înv. 
preuniv. 

Mariana Lili 
Badea 

Colegiul Național 
Iulia Hașdeu 
București

9. Stimularea creativității prin 
joc și experiment

prof. înv. 
preuniv. Stela Cimpoi Colegiul Național 

Unirea Tg. Mureș
prof. înv. 
preuniv. 

Mimi 
Cuciurean 

Șc. Gimn. L. 
Rebreanu Tg. Mureș

10.

Metode științifice și practice 
de integrare și adaptare a 
cunoștințelor de chimie în 
mediul familial

prof. înv. 
preuniv. 

Mureșan 
Lavinia

insp. șc. , I. Ș. J. 
Mureș / Colegiul 
Național Al. Papiu 
Ilarian Tg. Mureș

11.
Metode spectroscopice 
de investigare a structurii 
moleculare

prof. înv. 
preuniv. , 
doctorand

Cristina 
Someșan

U. B. B. Cluj-
Napoca, director, 
Colegiul Național 
Al. Papiu Ilarian Tg. 
Mureș

12. Să dăm viață deșeurilor de 
materiale

prof. înv. 
preuniv. 

Mihaela 
Istrate 

Șc. Gimn. Avram 
Iancu Târnăveni

prof. înv. 
preuniv. 

Vasilica 
Coman

Șc. Gimn. Avram 
Iancu Târnăveni

13. Dezvoltarea creativității 
elevului prin disciplina fizică

prof. înv. 
preuniv. Ileana Alec Șc. Gimn. Șeulia de 

Mureș Șc. Gimn. 
Iernutprof. înv. 

preuniv. Teodor Alec 

14.
Managementul timpului 
intr-un sistem de învățare 
diferențiat

prof. înv. 
preuniv. 

Victor 
Cazangiu

Colegiul Tehnic 
Dimitrie Leonida 
București

15. Natura ca Învățător prof. înv. 
preuniv. 

Georgeta 
Moldovan 

Lic. Teor. Dr. Lind 
Tg. Mureș

16. Valorificarea resurselor 
T.I.C. în ora de fizica

prof. înv. 
preuniv. 

Gabriela 
Jicmon 

Colegiul Tehnic 
Carol I București
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SECȚIUNEA 9. 
MATEMATICĂ / INFORMATICĂ / TIC

1.

Aplicație software pentru 
simularea reprezentării 
grafice a funcțiilor 
matematice

prof. înv. 
preuniv. 

Ana-Maria 
Moldovan Colegiul Economic 

Transilvania Tg. 
Mureșprof. înv. 

preuniv. 
Mihaela 
Cojocnean 

2. Creativitate și inovație în 
predarea TIC

prof. înv. 
preuniv. 

Mariela 
Mariana 
Corneanu

dir. C.C.D. Mureș, 
Lic. Tehn. Avram 
Iancu Tg. Mureș

3. Creativitatea și experiența 
didactică

prof. înv. 
preuniv. 

Maria 
Claudia Ignat Șc. Gimn. Europa 

Tg. Mureșprof. înv. 
preuniv. Angela Mare 

4. Informatizarea în educație informatician Fabian Csaba C. C. D. Mureș

5. Programarea roboților Lego prof. înv. 
preuniv. 

Ignat 
Judit-Anna

Lic. Teor. Bolyai 
Farkas Tg. Mureș

6. Utilizarea instrumentelor tic 
în predare

prof. înv. 
preuniv. Emilia Dan Colegiul Silvic 

Gurghiu

7. Creativitatea în procesul de 
predare a matematicii

prof. înv. 
preuniv. 

Cristina 
Monica 
Epure 

Lic. Teor. Gh. 
Marinescu Tg. 
Mureș

8. Numere complexe

prof. înv. 
preuniv. Angela Blaga 

insp. șc. , I.Ș.J. 
Mureș, Colegiul 
Național Al. Papiu 
Ilarian Tg. Mureș

prof. înv. 
preuniv. 

Cristinel 
Blaga 

Colegiul Național 
Unirea Tg. Mureș

9.
Tradițional și modern în 
predarea matematicii la 
gimnaziu

prof. înv. 
preuniv. 

Nicoleta 
Cerasela 
Todoran

Șc. Gimn. Nicolae 
Bălcescu Tg. Mureș

10. Învățare prin joc și 
creativitate

prof. înv. 
preuniv. 

Mioara 
Angela 
Stoica 

Șc. Gimn. Dacia Tg. 
Mureș

11. Matematica aplicată în fizică

prof. înv. 
preuniv. 

Simona 
Oprea 

Șc. Gimn. Regina 
Elisabeta, Șc. 
Sanatorială Bușteni, 
Prahova

prof. înv. 
preuniv. 

Iuliana 
Ciubuc 
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12. Relații metrice într-un 
patrulater oarecare

prof. înv. 
preuniv. 

Minodora 
Deac

insp. șc. ISJ Mureș, 
Colegiul Agricol T. 
Săvulescu Tg. Mureș

SECȚIUNEA 10. 
DISCIPLINE DE SPECIALITATE

1. Semnificația comunicării în 
discursul tehnic

conf. univ. 
dr. 

Arina 
Modrea U. P. M. Tg. Mureș

2. BUSINESS info-ghid pentru 
viitorii oameni de afaceri

prof. înv. 
preuniv. 

Mihaela 
Carmen 
Popoviciu 

Colegiul Economic 
Transilvania Tg. 
Mureș

3.
Caleidoscopul meseriilor-
abordare modernă a 
domeniilor profesionale

prof. înv. 
preuniv. 

Gyongyi 
Secășan 

Șc. Gimn. Victor 
Jinga Sighișoara

4.

Calitatea serviciilor 
educaționale în Învățământul 
tehnologic și profesional – 
viabilitate, creativitate și 
progres!

prof. înv. 
preuniv. Dorina Iosif Lic. Tehn. Nr. 2 

Sighișoara

5.
Citirea și interpretarea 
desenelor industriale 
complexe

prof. înv. 
preuniv. 

György 
Enikő

Lic. Tehn. Gheorghe 
Șincai Tg. Mureș

6. Componenta interdisciplinară 
a softului educațional

prof. înv. 
preuniv. 

Ovidiu 
Dumitru 
Mălăncrăvean Lic. Tehn. Nr. 2 

Sighișoara
prof. înv. 
preuniv. 

Mihaela 
Tittes 
Gherman 

7. Firma de exercițiu – primul 
pas în viața de antreprenor

prof. înv. 
preuniv. 

Csiszar 
Maria-
Eugenia

Colegiul Tehnic 
Târnăveni

prof. înv. 
preuniv. 

Mariana-
Angela 
Feșteu 

Colegiul Tehnic 
Târnăveni

8. Învățare în stil MATRIX

prof. înv. 
preuniv. 

Filep 
Gyongyi Lic. Tehn. Gheorghe 

Șincai Tg. Mureșprof. înv. 
preuniv. 

Liliana 
Urzica 
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Nr. Lucrarea
Titlul 
științific/ 
didactic

Autori Instituții

9. Proiectare didactică inovativă 
pentru Firma de exercițiu

prof. înv. 
preuniv. 

Gazsi Ștefan 
Eduard

insp. șc. , I.Ș.J. 
Mureș, Colegiul 
Econ. Transilvania 
Tg. Mureș

10.
Rolul merchandisingului 
în competitivitatea 
organizațiilor

prof. înv. 
preuniv. 

Diana Elena 
Cozma Matei 

Colegiul Agricol 
Traian Săvulescu Tg. 
Mureș

11. Rolul sistemele informatice 
în dezvoltarea tehnicii

prof. înv. 
preuniv. 

Ionuț Ciprian 
Cozma Matei 

Lic. Tehn. 
Electromureș Tg. 
Mureș

12. Proiectul prof. înv. 
preuniv. 

Smaranda 
Stanciu 

Lic. Tehn. Avram 
Iancu Tg. Mureș

13. Simfonia undelor cerebrale

prof. înv. 
preuniv. 

Filep 
Gyongyi

Lic. Tehn. Gh. Șincai 
Tg. Mureș

prof. înv. 
preuniv. 

Antoaneta 
Maria Rauca 

dir. , Lic. Tehn. Gh. 
Șincai Tg. Mureș

14. Sisteme neconvenționale de 
propulsie pentru autovehicule

prof. înv. 
preuniv. 

Ferenczi 
Levente

Lic. Tehn. Gh. Șincai 
Tg. Mureș

15. Stimularea activității 
creatoare a elevilor

prof. înv. 
preuniv. 

Camelia 
Boariu 

Șc. Gimn. Florea 
Bogdan Reghin

prof. înv. 
preuniv. 

Maria 
Carolina 
Halați 

Șc. Gimn. Florea 
Bogdan Reghin

16.
Studiul elementelor în 
circuite de curent alternativ 
monofazat

prof. înv. 
preuniv. 

Gherman 
Gheorghe

prof. metodist, 
C.C.D. Mureș, Lic. 
Tehn. Electromureș 
Tg. Mureș

17. Utilitatea contabilității prof. înv. 
preuniv. 

Daniela 
Olivia 
Sămărghițan 

Colegiul Economic 
Transilvania Tg. 
Mureș

SECȚIUNEA 11. 
MANAGEMENT EDUCAȚIONAL / PROIECTE EUROPENE

1.

Individualizarea și 
diferențierea instruirii 
– factori importanți în 
formarea atitudinilor de 
învățare

conf. univ. 
, dr. în 
pedagogie 

Vasile Panico decan,
Univ. de Stat din 
Tiraspol, Rep. 
Moldovalector univ. Alexandra 

Nour 
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Nr. Lucrarea
Titlul 
științific/ 
didactic

Autori Instituții

2.
Tendințe în definirea 
principiilor fundamentale ale 
educației

conf. univ. 
dr. Adina Glava U. B. B. Cluj-Napoca

3. Relația tripartită 
profesor-elev-părinte lector univ. Tamara 

Munteanu 

prodecan, Univ. de 
Stat din Tiraspol, 
Rep. Moldova

4. Sănătatea mentală ca obiect 
de studiu

conf. univ. 
dr. 

Adriana 
Mihai U. M. F. Tg. Mureș, 

conf. univ. 
dr. 

Mihaela 
Stoica U. D. C. Tg. Mureș

5.
Perspective ale educației 
incluzive asupra copiilor cu 
dificultăți de învățare

lect. univ. dr. Denisa 
Manea U. B. B. Cluj-Napoca

6.

Cercetări privind eficacitatea 
programelor de formare și a 
intervențiilor experimentale 
în managementul clasei de 
elevi

asist. univ. 
dr. Iulia Herman U. B. B. Cluj-

Napoca, F.P.S.E. 

7. Voluntariatul, între 
normativitate și utilitate

prof. psiho-
log dr. 

Nadia-
Dinuca Rață 

insp. șc. gen. -adj. 
I.Ș.J. Mureș, Lic. 
Voc. M. Eminescu 
Tg. Mureș

8. Efectul globalizării asupra 
mediului educațional

prof. înv. 
preuniv. 

Ioana-
Margareta 
Răduț 

Lic. Tehn. Alexandru 
Borza Cluj-Napoca

9.

Rolul sistemului 
informațional în sistemul 
managementului educațional 
modern

prof. înv. 
preuniv. 

Teodora 
Palaghia 

Colegiul Tehnic 
Anghel Saligny 
Bacău

10. Strategii de promovare a 
imaginii școlii

prof. înv. 
preuniv. 

Ancuța-
Georgeta 
Perde 

Lic. de Informatică 
Tiberiu Popoviciu 
Cluj-Napoca

11.
Rolul formării continue în 
creșterea calității actului 
educațional

prof. înv. 
preuniv. Bărdaș Viorel

insp. șc. I.Ș.J. Mureș, 
Lic. Tehn. A. Iancu 
Tg. Mureș

12. Finanțarea europeană – 
beneficiu sau pedeapsă?

prof. înv. 
preuniv. 

Cristiana 
Chira 

Colegiul Econ. 
Transilvania Tg. 
Mureș
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Nr. Lucrarea
Titlul 
științific/ 
didactic

Autori Instituții

13.

Managementul prin 
obiective, proiecte și bugete 
la Casa Corpului Didactic 
Mureș

economist Sanda Huciu C. C. D. Mureș

14.

Stimularea creativității 
elevilor prin implicarea 
în e-Twinning. Proiectul 
S.O.F.T.

prof. înv. 
preuniv. 

Florentina 
Iofciu 

Șc. Gimn. Nr. 195 
București

15. Ai o nevoie? Gândește un 
proiect!

prof. înv. 
preuniv. 

Adriana 
Țibrea 

dir. Lic. Tehn. C-tin 
Brâncuși Tg. Mureș

16.
Creativitate în abordarea 
inovativă a politicilor 
educaționale europene

economist, 
expert con-
tabil, master

Ionela 
Claudia 
Ciotlăuș

dir. financiar econ. 
SCJ Mureș, cons. 
local, Cons. Local 
Mun. Tg. Mureș, 
Cons. Științific al 
U.C.S. Tg. Mureș
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PRELEGERI ACADEMICE:

LUNI, 5 mai 2014, orele 16.00 – 19.00
Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș, Aula Magna

1. Nevoia de inovare în sistemul de învățământ românesc: concluzii derivate din 
rezultatele testelor internaționale, prof. univ. dr. Vasile Cernat, Univ. „Petru 
Maior”, Tîrgu-Mureș

2. Pedagogia de reziliență. Educația între complexitate și vulnerabilitate, prof. 
univ. dr. Vasile Chiș, Univ. „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

3. Curriculumul – concept multidimensional, evolutiv și integrativ prof. univ. 
dr. Mușata Bocoș, Univ. „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

4. Implicarea psihopedagogiei nutriționale în matricea dezvoltării perso-
nale, conf. univ. dr. Maria Dorina Pașca, Univ. de Medicină și Farmacie, 
Tîrgu-Mureș

5. Procesul de realizare a activității științifice de instruire universitară prin 
prisma creativității sau invențiunii, conf. univ. dr. Zinaida Lupașcu, Univ. 
de Stat din Moldova, Fac. de Drept

6. Despre literație și/sau în căutarea sensului creativ al testelor PISA, conf. 
univ. dr. Eva Monica Szekely, Univ. „Petru Maior”, Tîrgu-Mureș

7. Valoarea muncii în doctrina socială catolică, doctorand filosofie Ștefan Grosu, 
Univ. București

8. Educația antifumat clasică și asistată PC, asist univ. dr. Valentin Nădășan, 
prof. univ. dr. Abram Zoltan, Univ. de Medicină și Farmacie Tîrgu-Mureș,

9. Incursiune în encicla Ut Unum Sint, doctor în filosofie Adriana Mihaela 
Macsut, Univ. București

10. Educație și socializare, conf. univ. dr. Alexandra Silvaș, Univ. „Petru Maior”, 
Tîrgu-Mureș

Responsabili de activitate:

 - ec. Gabriela Boangăr, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș
 - prof. drd. Felicia Stela Ionescu, prof. metodist, Casa Corpului Didactic Mureș
 - asist. univ. dr. Angela Precup, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
 - ec. Sanda Huciu, administrator financiar, Casa Corpului Didactic Mureș





CONFERINŢA CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ 
CREATIVITATE ŞI INOVAŢIE ÎN EDUCAŢIE 

EDIŢIA A III-A, TÎRGU-MUREŞ, 5-7 MAI 2014

SECŢIUNEA 5.
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, 

LIMBA LATINĂ, BIBLIOTECONOMIE

Universitatea Petru Maior Tîrgu-Mureş, 
A412, orele 14.00

• conf. univ. dr. Luminiţa Chiorean, Universitatea Petru Ma-
ior din Tîrgu-Mureş

• conf. univ. dr. Eva Monica Szekely, Universitatea Petru Maior 
din Tîrgu-Mureş

• prof. dr. Maria Kozak inspector şcolar, Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Mureş

responsabil de secţiune: prof. drd. Felicia Stela Ionescu, 
prof. metodist, Casa Corpului Didactic Mureş
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PLEDOARIE PENTRU O EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ 
– ROLUL BIBLIOTECII ÎN CADRUL COMUNITĂȚII – 

Bibliotecar MARIA HABA, Colegiul Național 
„Unirea” Tg. Mureș, Jud. Mureș

Educația internațională – este un termen folosit în principal de UNESCO, cu 
referire la Recomandarea asupra „educației pentru înțelegere internațională, coo-
perare și libertăți fundamentale” din 1974. Pentru această organizație, educația inter-
națională nu se limitează la dimensiunile geografice și transfrontaliere. Ea articulea-
ză solidaritatea de la nivelul comunității locale cu cea a comunității internaționale.

Cele mai pregnante și mai bine individualizate aspecte ale „educației pentru 
înțelegere internațională, cooperare și libertăți fundamentale” sunt:

 - educația pentru drepturile omului, educația pentru democrație și civism, edu-
cația pentru pace și dezarmare, educația pentru toleranță, educația pentru 
dezvoltare, educația pentru mediu, educația interculturală.
Strategii și perspective de acțiune
Când vorbim de perspectivele educative, dificultatea rezidă în marea diver-

sitate a situațiilor educative.
Educația a l inter subliniază responsabilitatea întregii comunități internați-

onale, care trebuie să acorde prioritate, în proiectele sale, dezvoltării sociocultu-
rale și educative a populațiilor celor mai dezmoștenite de soartă. Ea precizează, 
de asemenea, principiile și orientările adaptabile la diverse situații, propunând 
mijloace conceptuale, metodologice și pedagogice, pistele pentru formarea spe-
cialiștilor în educație.

În subcapitolele următoare, vom trasa liniile directoare cele mai importante 
formulate de către diverse instanțe procupate de o educație în spiritul drepturilor 
omului și dezvoltării, într-o perspectivă interculturală.

Un principiu fundamental și o perspectivă de acțiune
Interdependențele și afinitățile nu sunt văzute ca elemente mai mult sau mai 

puțin marginale sau izolate ale vieții sociale și ale activităților educative. Ele sunt 
prezente în deciziile luate, în alegerile efectuate, în activitățile propuse, ca și în 
modalitățile de negociere adoptate pentru a reuși. Educația „inter” vizează:

 - politica educativă și lingvistică, legislația școlară;
 - coordonarea diferitelor instituții și gestionarea fiecăreia dintre ele;
 - organizarea școlilor, selecția și repartizarea elevilor, orarele, localurile,

mijloacele de învățământ, gestiunea timpului de muncă etc. Acestea antre-
nează compartimentări ce favorizează comunicarea, permițând sau nu activități 
diversificate și cooperarea interdisciplinară, determinând calitatea modului de 
transmitere a cunoștințelor;

 - viața clasei și a școlii;
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 - alegerea priorităților educative;
 - criteriile de evaluare a competențelor și comportamentelor;
 - activitățile extrașcolare;
 - formarea dascălilor și a altor persoane (cadre și autorități școlare, asistenți 

sociali, psihologi, personal sanitar etc. ); 
 - relațiile cu părinții și comunitatea socială, cu universitatea și comunitatea ști-

ințifică, cu instanțele ce se ocupă de formarea profesională, de formarea con-
tinuă și de piața muncii, cu educatorii din sectorul educației informaționale;

 - relațiile internaționale.
O responsabilitate împărțită
Responsabilitatea de a dezvolta o educație implică nu numai profesorii, ci 

și toți partenerii din comunitatea socială. Toți sunt implicați – din două motive: 
mai întâi, este esențial ca, în propriul lor mediu profesional și în propriul lor uni-
vers relațional, să respecte drepturile omului; în al doilea rând, e important ca ei 
să acorde un sprijin constant instanțelor educative îndrituite să ia decizii care să 
favorizeze o educație interculturală și solidară.

Oferim câteva exemple ce ilustrează atât existența unor responsabilități trans-
versale, cât și importanța rolului pe care îl joacă fiecare dintre componentele 
scructurii școlare și fiecare dintre elementele relației sociale.

a. Legislațiile unor state încalcă anumite drepturi ale omului su ale copilului. 
Cetățenii, personalul didactic, părinții voar atrage, desigur, atenția legislatorilor. 
Dar e de datoria autorităților locale sau naționale, cu sprijinul instanțelor interna-
ționale, să le redea libertățile consfințite pe plan mondial.

b. Se constată, în multe regiuni, devalorizarea educației și deprecierea celor 
care o realizează. Educația nu poate răspunde așteptărilor în situația în care co-
munitatea (locală și internațonală) nu-i acordă prioritate. Instituția educativă și 
corpul profesoral au nevoie, de timp, de recunoaștere, de sprijin și de mijloace, 
inclusiv financiare.

c. Odată cu privatizarea instituțiilor școlare, se înregistrează o tendință pri-
mejdioasă: de a adânci inegalitatea șanselor educaționale. Dacă va fi neglijată, 
aceasta va avea consecințe dezastruoase în plan social. Egalizarea șanselor educa-
tive și dezvoltarea unei educații de calitate (plurlistă și deschisă spre lume), pentru 
toți tinerii, trebuie să o constituie o prioritate, oricare ar fi instanțele (de stat sau 
private, laice sau religioase) responsabile.

d. Politica lingvistică are o importanță majoră din punctul de vedere al acce-
sului la educația elementară, al urmărilor (la nivel secundar și superior), precum 
și al comunicării interetnice și internaționale.

O educație cu-adevărat democratică trebuie să aibă în vedere limbile materne, 
limbile comunității lingvisticie minoritare sau marginalizate, limbile imigranților, 
studiul precoce al limbilor străine, dezvoltarea unui plurilingvism ce nu neglijează 
posibilitatea accesului la relații internaționale. Profesorii și autoritățile educative 
îsi aduc temeinic contribuția, subliniind rolul cognitiv, relațional și simbolic al 
limbilor, continuând studiul acestui domeniu complex și propunând instrumente 
pedagogice adecvate. Dar anumite lucruri implică autoritățile politice și trebuie 
să fie asumate de către ansamblul comunității locale și naționale.
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Cooperarea cu mass-media
Aceasta presupune o mare responsabilitate pentru cei care lucrează în dome-

niul comunicării. Fenomenul atrage deopotrivă atenția specialiștilor în educație, 
care uneori disprețuiesc sau chiar resping această „școală paralelă”. Mijloacele de 
informare constituie însă o rețea de comunicare precisă și poate sluji la înțelegerea 
internațională și interculturală.

O bună colaborare cu profesioniștii în comunicare se poate desfășura în mai 
multe sensuri: pentru a favoriza o „cultură a păcii”; pentru a dezvolta un spirit de 
toleranță, și nu unul de violență; pentru a obține informații, folosite în educația 
informală și în cea formală; pentru a asigura relația cu comunitatea socială; pen-
tru a organiza campanii educaționale sau proiecte pedagogice; pentru a facilita 
educația la distanță, prin casete audio și video.

Colaborarea cu cercetarea
Realitatea incontestabilă a interdependențelor se manifestă pretutindeni, iar 

stiințele sociale îi acordă din ce în ce mai multă importanță. Științele sociale sub-
liniază ferm importanța religiilor, a interacțiunilor și a interdependențelor, a căror 
respectare nu poate fi un simplu „adaos facultativ”.

Identitățile
Fie că se referă la relațiile dintre state, al fenomenul migrării, la integrarea 

europeană sau la relațiile cu minoritățile, înțelegerea identităților este „placa tur-
nată care favorizează ori blochează legăturile sociale”.

Problema identității se întâlnește la mai multe niveluri:
 - la nivel social și comunitar
 - la nivel interpersonal
 - la nivel profesional, al luării în considerație în practica profesională a feno-

menelor identitare și a raportului fiecărui partener cu aceste fenomene.
Este vorba despre un proces ce se desfățăară în interacțiune, în diacronie și 

sincronie, plecând de la diversitatea relațiilor stabilite între indivizi și între grupuri.
Limbile și învățarea lor
Este știut faptul că limbile și modalitățile de utilizare a repertoriului verbal 

figurează printre suporturile identitare privilegiate, și acesta pentru că ele sunt 
investite cu un rol simbolic, ce se situează la câteva niveluri: cognitiv, psihologic, 
social și politic. Locul acordat plurilingvismului este oarecum revelator pentru 
sănătatea democratică a instituțiilor educative și sociale. Dar rolul bilingvismului 
sau plurilingvismului nu este doare revelator: ambele prefigurează societatea de 
mâine-plurilingvă, pluriculturală și hibridă.

Privind în particular învățământul, trebuie subliniată importanța unei interac-
țiuni între cercetare și practica educativă. Practica, împreună cu numeroasele sale 
probleme, solicită și stimulează cercetarea, implicarea ei în realitatea concretă. 
Cercetarea, la rândul ei, prin progresele înregistrate ca urmare a raportării la prac-
tica educativă, oferă perspective susceptibile de a înnoi și orienta această practică.

O educație care se referă la toate vârstele și la toate mediile
Toate vârstele sunt vizate: de la copilărie la vârsta adultă, toate formele de 

educație: școlară și extrașcolară, formală și informală, toate tipurile de formare, 
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orientate asupra culturii generale și educației continue, asupra formării, perfecți-
onării sau reconversiei profesionale ori asupra emancipării și participării la viață 
socială.

Se acordă o atenție deosebită educării populației vulnerabile: marginalizați, 
depreciați, reprimați; fete și femei care trăiesc într-un mediu dificil și în comuni-
tăți unde tradiția culturală le marginalizează; copii care muncesc; tineri din ță-
rile în război, care nu cunosc drepturile lor decât pe acelea de care sunt lipsiți și 
pe care le revendică; tineri din marile suburbii; populații autohtone și minorități 
lingvistice, etnice și religioase sau imigrante.

Educația informală, prin structurile sale, joacă un rol important. Aceasta 
este, deseori, cea mai bună cale, prin care instituțiile de educație formală se arti-
culează cu suplețe nevoilor populațiilor marginalizate, le recunosc calitățile și le 
evidențiază competențele.

Funcțiile actuale ale bibliotecilor publice se extind și se diversifică în perma-
nență, în timp ce continua democratizare a proceselor sociale modifică modelul 
tradițional de organizare a spațiului public: sunt necesare zone special amenajate 
pentru activități de socializare, de atenuare a sentimentelor de izolare generate 
de viața curentă.

O politică culturală adecvată, care funcționează pe principiul accesului liber 
și egal la informație și la experiențele culturale ale tuturor membrilor societății, 
ar ajuta mult bibliotecile în demersul lor.

Biblioteca își propune să găsească noi metode de punere în valoare a potenția-
lului propriu, astfel încât infinitatea de cunoștințe și experiențe umane existente în 
colecțiile proprii să ajungă la beneficiari, reușind să ofere acestora noi mecanisme 
de raportare la mediul social, economic, tehnic, politic în care trăiesc.

Managerii de bibliotecă sunt, din ce în ce mai mult, preocupați de obiecti-
vul intermedierii, și nu de procesarea materialelor, care, acum, se poate face prin 
proiecte comune, ce depășesc cadrul propriilor atribuții stabilite, reduc costurile 
și oferă acces la baze de date comune, exhausive.

Biblioteca mileniului trei devine un spațiu atractiv pentru viața comunității, 
adoptând o atitudine practică, dinamică, receptivă la nou și flexibilă, facilitând 
accesul la întregul capital de informații al societății umane.

Percepția publicului asupra serviciilor oferite de biblioteca modernă se va 
schimba rapid, propulsând-o în poziția de centru cultural al comunității în care 
funcționează.

Rolul personalului în formarea percepției lor și a expectanței utilizatorilor 
nu trebuie subestimat. Bibliotecarul este primul punct de contact cu serviciile bi-
bliotecii, iar o experiență negativă poate influența percepția utilizatorului asupra 
serviciului oferit. Conștientizarea acestuia asupra rolului său determinant în pro-
movarea serviciului public este foarte importantă: un comportament profesional 
adecvat creează o satisfacție individuală celui care apelează la un serviciu anume, 
el fiind tentat să „recidiveze”.

Biblioteca poate interveni în formarea percepției utilizatorului prin modali-
tăți de cunoaștere și chiar de modificare a acesteia, cu scopul de a oferi o imagine 
realistă a serviciilor. Comunicarea și prezentările publicitare adecvate pot crea o 
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imagine pozitivă, care să fie utilă atât comunității, cât și utilizatorului individu-
al. Controlul asupra percepției poate induce și un control asupra expectanței, în 
măsura în care cele două dimensiuni interacționează permanent, iar comunicarea 
bibliotecă-societate este un proces continuu.
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VALORIZAREA COMPETENȚEI DE COMUNICARE 
PRIN TEHNOLOGII ACTIVE DE PREDARE

Profesoară de limba română, Svetlana Dieva, 
grad didactic I, Liceul Teoretic „N. Milescu 

Spătarul” mun. Chișinău, Republica Moldova

În Raportul UNESCO privind educația în secolul al XXI-lea, învățământul 
este reprezentat ca sprijinindu-se pe patru piloni drept componente de bază ale 
educației: deprinderea de a ști, de a face, de a conviețui împreună cu ceilalți și 
deprinderea de a fi (1). Aceste patru roluri complementare ale educației nu pot fi 
disociate, iar direcția către care converg este emanciparea individului sau capacita-
tea lui de a participa, cu „cetățenie deplină”, la o societate deschisă și democratică.

Educația interculturală corespunde celui de-al treilea pilon al educației: de-
prinderea de a conviețui împreună cu ceilalți „prin dezvoltarea cunoașterii celuilalt, 
a istoriei sale, a tradițiilor și a spiritualității sale” (1:18). Comisia Internațională 
pentru educație în secolul al XXI-lea pune accentul pe această componentă a edu-
cației ca fiind una vitală în dezvoltarea unei societăți armonioase.

Cei care gândesc critic operează sistematic și reflexiv cu cunoștințele pe 
care le posedă și, pe măsură ce cresc și învață, se redefinesc pe ei înșiși și felul în 
care percep lumea. Fiind siguri de propriile achiziții, elevii sunt pregătiți să fo-
losească în mod creativ această bază pentru a rezolva probleme, a formula opinii 
și a genera noi idei. Profesorul de limba română trebuie să devină un mesager al 
Culturii și Civilizației: două aspecte în care avem cu prisosință ce oferi, astăzi, și 
altor popoare. În acest scop e necesar să stăpânim cu măiestrie „arta conversați-
ei”, capacitatea de a dialoga, de a negocia și de a convinge.

Limba este un tezaur, profund și semnificativ, al întregii experiențe de viață 
a unui popor, nu este un simplu mesager al culturii, ci cultura însăși, în toată va-
rietatea și bogăția ei (2). Paradigma comunicativ-funcțională a disciplinei Limba 
și literatura română în școala cu instruire în limba rusă se reflectă în componen-
ta pragmatică a domeniului de referință, aducând în prim-plan competența de 
comunicare, văzută ca factor ce poate facilita substanțial integrarea în spațiul 
sociocultural. În toate epocile s-a manifestat un spirit al vremii care a influențat 
creatorul. Astfel se obține raportul dintre viață și artă. Creatorul a stat întotdeauna 
la interferența dintre tradiție și propria personalitate. Actele de creație, oricât de 
spontane ar părea, profită în mod cert de experiența trecutului și a prezentului (10). 
Pictura este singura artă care poate reprezenta omul prin descifrarea misterelor 
sale, considera Leonardo da Vinci. Dragostea sa pentru cunoaștere și cercetare a 
fost cheia încercărilor sale artistice și științifice.

Pentru a ne cunoaște și a ne depăși prin artă, am început tema „Eu sunt auto-
rul caracterului meu” prin asaltul de idei: „La ce folosește arta?”. Pictura murală 
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„Cina cea de taină” (1495-1498) de Leonardo da Vinci ne-a servit drept punte de 
trecere la tema nouă. În 1980 opera a fost declarată de UNESCO patrimoniu al 
umanității. Redând „furtuna” născută în sufletul discipolilor la auzul cuvinte-
lor: „Unul dintre voi mă va trăda”, pictorul ne-a prezentat diverse sentimente în 
funcție de caracterul și temperamentul personajului, iar lumea interioară – prin 
gesturi și mișcări.

Pentru a pătrunde în misterul sufletului uman, elevii au analizat trăsăturile 
de caracter ale protagoniștilor celor două chipuri – Iisus și Iuda – aplicând tehnica 
SWOT în urma lecturii fragmentului din Diavolul și domnișoara Prym de Paulo 
Coelho. S-a ajuns la concluzia că noi nu ne naștem buni ori răi, ne naștem curați, 
iar ceea ce devenim cu timpul depinde de cei care ne înconjoară, de circumstanțele 
ce apar, de tăria noastră de caracter în momentul în care facem anumite alegeri, 
când luăm anumite decizii. Pornind de la afirmația: „Viața e prea valoroasă pentru 
a te simți nesemnificativ” (Charles Chaplin), elevii au realizat „Turul galaxiei”, 
identificând trei virtuți și un cusur propriu, urmând să indice trei activități care 
i-ar ajuta să înlăture defectul menționat. Astfel, am demonstrat că anume carac-
terul înlesnește succesul în acțiune. Autocaracterizarea a fost realizată printr-un 
exercițiu de transfigurare într-un obiect/o ființă ce a reprezentat o identificare, 
implicând empatie și care a asigurat autenticitatea textului.

Ca și literatura, sculptura, pictura, muzica transfigurează realitatea, căutând 
sensul existenței: „Doar prin a frumuseții auroră/ pătrunzi în al cunoașterii tă-
râm” („Artiștii”, Schiller).

Giovanni Pala, muzician italian și specialist în informatică, susține că o serie 
de elemente din pictură, care au o valoare simbolică în teologia creștină, pot fi în 
același timp notele unei partituri muzicale. „Leonardo spunea la un moment dat 
că muzica e o reprezentare a invizibilului” („Muzica ascunsă”, G. Pala). Giovanni 
Pala a arătat că dacă așezăm pe un portativ mâinile apostolilor și ale lui Iisus, 
precum și pâinile de pe masă, exact la înălțimile la care sunt poziționate în ta-
blou față de o linie orizontală imaginară, vom obține o melodie de 40 de secunde. 
Notele cântate de la dreapta la stânga, precum scria Leonardo da Vinci, formează 
o compoziție solemnă, în tempo lent, subliniind tragismul scenei biblice. Fiindcă 
apostolii sunt divizați în patru grupuri câte trei, sugerează măsura de ¾, așa cum 
se interpreta cea mai mare parte a muzicii din secolul al XV-lea.

Doctorul Matthew Landrus de la Universitatea Oxford, autor al unui volum 
intitulat Comorile lui Leonardo da Vinci, susține: „Pictura poate încorpora mu-
zica și poezia. Nu e complet implauzibil, dacă ne gândim cât de multă atenție a 
acordat Leonardo proporțiilor muzicale din pictură”. Această informație propusă 
pentru audiere a fost valorificată prin tehnica „6 De ce?”, prin care am conturat 
rolul varietății în unitate.

„Creația e rugăciunea curată a sufletului. Arta e inima poporului. Cunoștințele 
reprezintă creierul poporului. Numai cu inima și înțelepciunea poate să se unească 
și să se înțeleagă reciproc omenirea”, afirma N. Rerih (6).

În cadrul studierii romanului Baltagul de Mihail Sadoveanu, am făcut o paralelă 
cu tabloul Ultimul înger (1912) de N. Rerih, inspirat de visul vizionar al soției sale în 
ajunul Primului Război Mondial, în care tema răzbunării a fost prezentată cu o forță 
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deosebită. La întrebarea Ce poate salva omenirea?, elevii au ajuns la concluzia că 
numai învingând răul din sine și din jurul nostru, planeta va fi salvată. Zările scân-
teietoare la orizontul îndepărtat au devenit argumentul salvării prin purificare. Rolul 
îngerului în romanul discutat i-a revenit Vitoriei Lipan, având misiunea restabilirii 
adevărului prin pedepsirea celor care o meritau, respectarea datinilor strămoșești, 
împăcând sufletul cu destinul. Elena Rerih confirmă faptele influenței benefice a 
tablourilor create de soțul său asupra pacienților. În India lucrările erau plasate în 
sanatorii și spitale. Fiind autorul Pactului de ocrotire a tezaurului cultural, N. Rerih 
sublinia necesitatea de tratare și ocrotire a sănătății spirituale a omenirii.

Munții, având vârsta Terrei, au devenit pentru pictor simbolul măreției 
Regatului Spiritului. Universul, fiind pentru prima dată cuprins de privirea omu-
lui, a fost salutat prin exclamația lui Iuri Gagarin: „Neobișnuit, ca în pânzele lui 
Nikolai Rerih!”. Aceste lucruri m-au determinat să încep tema Amurg violet de 
George Bacovia prin scrierea liberă a reacției sugerate de contemplarea tabloului 
Himalaya. Munții roz (1933), ca să ajungem la decodificarea cromatică a poeziei 
discutate. La ora de limba română am continuat să urmărim extensiunea semnului 
cromatic în diverse arii: economie, biologie, politic, social, sport, prin explicații 
și prin inserarea în diverse contexte:

Albastru: bluze albastre „muncitori”, căști albastre „forțe ONU de menținere 
a păcii pe durata unor conflicte armate”, situație albastră „impas”.

Galben: cartonaș galben „sancțiune”, febră galbenă „tip de infecție 
contagioasă”.

Gri: listă gri „listă provizorie în regimul vizelor”, economie gri „economie 
semiclandestină”, muncă la gri „muncă semilegală”.

Negru: firmă neagră „firmă ce folosește oameni care muncesc la negru”, 
muncă la negru „muncă ilegală”, aur negru „țiței”, magie neagră „invocarea for-
țelor supranaturale în scopuri malefice”.

Roșu: listă roșie „tabel cu abonații telefonici al căror număr nu figurează în 
Cartea de telefon”, fântână roșie „fântână cu apă poluată, nepotabilă”.

Verde: carte verde „document internațional de asigurare”, linie verde „liber 
acces”, lumină verde „aprobare, permis”, undă verde „aprobare”, verzi „ecologiști”. 

Violet: moarte violetă „moarte provocată de emanațiile combinatelor chimice” (4).
La tema Dacă dragoste nu e, nimic nu e, conversația ghidată a fost axată pe 

subiectul tabloului Călăuza (1944) de N. Rerih. Acest poem dedicat femeii și mi-
siunii sale divine a servit la elaborarea unui Cinquain, prin care elevii și-au ex-
primat opinia – generalizare în etapa reflecției. Iată câteva exemple:

O încercare 
Grea, divină
Ne schimbă, ne reînvie, ne face mai înțelepți.
E un dar Dumnezeiesc.
Destinul! (Elena Balan)

Dragoste
Amețitoare și enigmatică…
Ne atrage, ne împrietenește, ne înaripează.
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Cea mai prețioasă și scumpă. ..
Viața! (Rita Matuseac)

Dragostea,
Extraordinară, gingașă
Iartă, suferă, simte,
Ne face bolnavi și demenți – 
Eternă! (Iunona Aseeva)

Pentru acasă s-a propus comentarea afirmației: „Noi credem că dragostea e 
sentiment, dar ea e acțiune!” (Maica Teresa).

Un imn vieții este și mozaicul Plugarul Universului de Aurel David, realizat 
din bucăți de sticlă colorată, având dimensiuni considerabile, de circa 500 m2. În 
acest mozaic omul, ținând în mână coarnele plugului tras de forța gravitaționa-
lă a Soarelui, brăzdează Universul, răsturnând printre stele o brazdă luminoasă 
arcuită, în spirală, inserând toate culorile curcubeului (9). Această lucrare poate 
susține competența de comunicare prin diverse tehnici. Pentru etapa de reflecție 
putem utiliza tehnica Păstrează ultimul cuvânt pentru mine!, în baza afirmațiilor:

„Viața e mai tare decât mizeriile ei.” (George Bacovia)
„Caracterul îi dă omului libertatea interioară.” (Titu Maiorescu)
„Sunt succese care te înjosesc și înfrângeri care te înalță.” (Nicolae Iorga)
„Viața nu înseamnă a trăi, ci a ști pentru ce trăiești.” (Nicolae Iorga)
Tehnica Cubul:

1. Cum arată Universul? 
2. Cu cine se aseamănă protagonistul? 
3. Cu ce ați asocia fiecare culoare și de ce? 
4. Ce virtuți îl ajută pe creator? 
5. Ce lecție de viață ați însușit din această lucrare? 
6. Exprimați-vă opinia: „Munca ne vindecă de toate relele”.

Prin Linia valorii, se poate urmări educarea toleranței și a flexibilității în 
exprimarea opiniilor față de o problemă controversată: „Arborele genealogic nu 
e suficient să facă din cineva un profesionist al nobleței” sau „Cel care dintr-o zi 
nu are 2/3 pentru sine, acela e un sclav” (Friedrich Nietzsche).

Decodificarea informației: în arhivele Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” 
se păstrează o raritate bibliografică inedită. E vorba de revista Luminiță-n colț 
de țară a Liceului de Băieți „Marele Voievod Mihai” din Cetatea Albă. Revista a 
apărut în martie-iunie 1936. În liceu a fost înființată și Societatea Culturală „B.P. 
Hasdeu”, având un scop exprimat în mottoul revistei:

Munca naște. .. (lumină).
Lumina naște. .. (adevărul).
Adevărul naște. .. (cinstea).
Cinstea naște. .. (frăția).
Frăția naște. .. (fericirea).
Decodificând informația prin asaltul de idei, elevii și-au explicat opțiunea 

invocând argumente.
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Astfel, comunicarea și convertirea între genurile artei, interferențele dintre 
diverse limbaje ale artei au reușit să ne dezvăluie misterul vieții și misterul sufle-
tului uman. Rostul artei este de a structura personalitatea pentru viață și acțiune 
pentru a transforma figurativ întreaga realitate socială. Prin transfigurarea artis-
tică omul devine creator (3).

De aceea pentru mine un obiectiv major rămâne de a cultiva la elevi curio-
zitatea, admirația, imaginația, gândirea critică, spontaneitatea și plăcerea în ex-
periențele vieții.

BIBLIOGRAFIE
1. Delors, Jacques (1996), L’éducation: un trésor est caché dedans. Rapport a 

l’UNESCO de la Commission Internationale pour l’éducation du vingt-et-u-
nième siècle. Paris, Éditions Odile Jacob.

2. Bantoș, Ana (2005), Limba nu este un simplu mesager al culturii, ci cultura 
însăși. În: Limba română, nr. 12, Chișinău, p. 92.

3. Coelho, Paulo (2008), Diavolul și domnișoara Prym. București, Humanitas, 
p. 43-44.

4. Druță, Inga (2012), Magia cuvântului. Chișinău, Institutul de Filologie al 
AȘM, p. 104-106. 

5. Leonardo da Vinci (2009), Direct-Media, Moscova, p. 24-25.
6. Rerih, Nikolai (2010), Direct-Media, Moscova, p. 3, 15, 30-31, 45.
7. Steiner, Rudolf (1909), Arta și cunoașterea artei. GA 271, II. Ființa artelor. 

Berlin.
8. Ștefănescu, Speranța (2007), Există o legătură între literatură și artă? În: 

Acropolis, nr. 11.
9. Vrabie, Gheorghe (2004), Aurel David – timpul, artistul și opera. Chișinău, 

Cartea Moldovei, p. 49.
10. Zafiu, Rodica (2003), Limbajul imaginilor. În: România literară, nr. 32.
11. www. interferente. ro/cina_cea_de_taina-originalitate_si_mistere
12. www. spirituals. net/conferente

REZUMAT

În lucrare se abordează unele tehnologii active de predare privind dezvoltarea 
competenței de comunicare în limba română la elevii alofoni prin valorificarea 
operelor de artă.

O problemă-cheie în procesul de studiere a unei limbi nematerne este orienta-
rea comunicativă. Comunicarea este o activitate complexă, care implică stăpânirea 
artei conversației, capacitatea de a dialoga mai larg, de a negocia și de a convinge. 
Elevii sunt ghidați pentru a rezolva diverse probleme, a formula opinii și a genera 
noi idei, seredefinescpeei înșiși și felul încareperceplumea. Profesorul de limba 
română trebuie să devină un mesager al Culturii și Civilizației.
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MITURILE – TREPTE ALE CUNOAȘTERII LUMII

Profesor drd. POCAN Nicoleta-Doina, Colegiul 
Economic „Transilvania” Tîrgu-Mureș, județul Mureș

MITUL, socotit pe bună dreptate element fundamental al culturii și oglindă 
a sufletului și sentimentelor etern umane, a suferit, în decursul veacurilor, din 
antichitate și până în zilele noastre, numeroase încercări de definire. Este îndo-
ielnică însă găsirea unei singure definiții susceptibile a cuprinde toate tipurile și 
funcțiile mitului.

În explicarea termenului, așa cum este folosit în limbajul curent, se porneș-
te totdeauna de la sensul de ficțiune, născocire, narațiune fabuloasă. Pe de altă 
parte, definițiile în sens etnologic explică mitul ca un fenomen de civilizație sau 
cultură, o formă de reflectare subiectivă, fantastică a realității fizice sau sociale. 
În domeniul artei, prin mit se desemnează „orice relatare imaginară care exage-
rează caracterul reprezentativ a ceea ce vrea să semnifice”1.

O părere mult mai îndrăzneață are însă Vasile Lovinescu, pentru care mitul 
nu este o invenție omenească, ci el „coboară de sus în jos pe verticală, fulgerat 
de un prototip uranic, fixându-se în virtutea legii de analogie inversă în entități 
fabuloase sau reale afine cu principiile pe care le reprezintă”2.

Apărând la un anumit nivel de dezvoltare a societății umane, atunci când 
oamenii s-au unit în jurul aceleiași credințe și când a fost necesară transmiterea 
acestei credințe urmașilor, mitul redă credința oamenilor referitoare la geneza și 
esența lumii, la realitatea superioară, absolută. Această realitate absolută, sau re-
prezentarea ei în mintea omului arhaic, constituie elementul Sacru.

Mircea Eliade interpretează mitul ca pe o istorie sacră sau un eveniment pri-
mordial, având ca personaje zei, semizei sau eroi, funcția lui fiind aceea de a fixa 
tipare exemplare pentru toate riturile și activitățile semnificative în, „modelele 
unei activități transumane de ordin transcendent”3.

Mitul ar fi așadar, o „irupție a sacrului în profan”4. Această irupție presupune 
trecerea printr-un proces de „sublimare” care este alegoria. Aceasta este o lege 
obligatorie a mitului pentru că, în primul rând, în spațiul profan nu există ter-
meni cu care să se descrie o experiență sacră și, în al doilea rând, pentru că mitul 
trebuia să ascundă profanilor secretele unei astfel de experiențe. Numai inițiații 
puteau să le cunoască. Inițiatul societăților arhaice conferea sacralitate tuturor ac-
tivităților și evenimentelor din viața sa. Numai sacralitatea dădea acestuia ideea 
de „realitate”, „valabilitate” și „durabilitate” a acțiunii sale. Or, ieșirea din spațiul 

1 Vulcănescu, Romulus, 1979, Dicționar de etnologie, Editura Albatros, București. 
2 Lovinescu, Vasile, 1993, Mitul sfâșiat, Editura Junimea, Iași. 
3 Eliade, Mircea, 1989, Aspecte ale mitului, Editura Univers, București, pag. 5.
4 Ibidem, pag. 6
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profan se producea automat dacă omul arhaic repeta gesturi și acțiuni făcute „la 
origine”, conform miturilor, de către zei sau eroi mitici. Această repetare, urmând 
norme stricte, prestabilite, reprezintă esența ritului. Rezultă deci că ritul este o 
„dramatizare” a mitului. Filologul sovietic V.I. Propp, încercând să găsească ori-
ginile basmului fantastic, ajunge la această concluzie susținând că în timpul ri-
tualului de inițiere neofitului i se povestea chiar mitul tribului. „Corespondența 
dintre compoziția miturilor și basmelor, pe de o parte, și succesiunea acțiunilor ce 
aveau loc în cadrul inițierii, pe de altă parte, ne obligă să credem că se povestea 
neofitului tocmai ceea ce se petrecea cu tânărul, cu acea deosebire că personajul 
în cauză nu era el, ci strămoșul, întemeietorul ginții și al datinilor, cel care, năs-
cut în chip miraculos, s-a dus în împărăția urșilor, lupilor etc. , aducând de acolo 
focul, dansurile magice.”1

Paralel cu schimbarea modului de viață al societății (de exemplu, trecerea 
de la vânătoare la agricultură), elementele suprastructurale (organizarea socială, 
miturile, ritualurile etc. ), se modifică și ele. De bună seamă, procesul de modifi-
care a formei, a fondului și a funcției sociale ale vechilor mituri și ritualuri a durat 
milenii, trecerea sacrului în profan survenind lent și imperceptibil. Desprinzându-
se de ritual, mitul, al cărui caracter sacru slăbește și în cele din urmă se pierde, 
pornește pe un drum de desacralizare și demitizare, un drum de creație profan – 
artistică, la capătul căruia se află basmul.

Basmele sunt astfel reminiscențe ale unor mituri și chiar ale unor tradiții 
ezoterice, constituindu-se, în acest ultim caz, în adevărate alegorii și învățături 
ascunse, menite a fi descifrate.

„Basmul e ca un râu în care se varsă toate celelalte torente ale culturii popu-
lare: mituri, legende, credințe și practici religioase, concepții despre lume etc.”2, 
scrie Ov. Bârlea în Introducere la vol. Antologie de proză populară epică.

Considerate a fi o exteriorizare mitologică a unor ceremonii culturale străvechi 
(precreștine), basmele urmează tiparul desfășurării acestor „ceremonii” având un 
început – invocatio, un mijloc – operatio și un sfârșit – remissio. Fiecare basm, de 
oriunde ar fi el, începe și se sfârșește cu o formulă binecunoscută, mai mult sau mai 
puțin stereotipă. Rolul unor astfel de formule e acela de a-i trece pe ascultători din 
lumea reală în cea miraculoasă, acolo unde totul plutește în fantastic. Răspândite 
în cultura tuturor popoarelor, aceste formule, ce au firește forme care diferă de la 
un popor la altul, sunt de fapt asemănătoare în structura lor de adâncime.

În limba italiană, spre exemplu, basmele încep cu formula: „C’era una volta. 
..”; în limba franceză: „II etait une fois comme jamais. ..”; în portugheză: „Era de 
una uez. ..”; în engleză: „Once upon a time. ..” etc. în limba română, formula cea 
mai răspândită rămâne „A fost odată ca niciodată. ..”. încercând să pătrundă sem-
nificația acestui „început”, socotit a fi un nonsens, Vasile Lovinescu observă că 

1 Propp, Vladimir, 1973, Rădăcinile istorice ale basmului fantastic, Editura Univers, 
București, pag. 458.
2 Bârlea, Ovidiu, 1987, Antologie de proză populară epică, Editura Cartea Românească, 
București, pag. 68.
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această formulă este construită de fapt din „două propoziții, din care a doua este, 
la prima lectură, incomprehensibilă. ..”. Iată și explicația oferită de comentator:

«În simbolism temporal: „A fost odată (atunci, cândva), ca niciodată”, deci 
în „illo tempore”.

În simbolism spațial: „A fost odată (acolo unde nu este), ca niciodată”, deci 
în timpul spațializat, adică în punctul unde Axis Mundi [...] intersectează planul 
nostru de existență. ..”»1.

Imediat după formula inițială, urmează reamintirea, reactualizarea „momen-
tului” primordial, „când Cerul și Pământul se întâlneau”, „când omul atingea cu 
mâna cerul”, „când Dumnezeu și Sfântul Petru se plimbau pe Pământ”, „Când 
musca se scria pe perete / Mai mincinos cine nu crede”. Ultimul vers indică fap-
tul că basmul conține cunoștințe adevărate, existente din timpuri străvechi și că 
esența basmului este valabilă în prezent și în eternitate.

Eminescu, „spiritul deplin al culturii românești” – intuind adevărurile ascun-
se în seva ancestrală a basmului își nota undeva pentru sine:

„E păcat cum că românii au apucat de-a vedea în basm numai basmul, în obi-
cei numai obiceiul, în formă numai forma, în formulă numai formula. Formula nu 
e decât manifestarea palpitantă, simțită a unei idei oarecari [...] Mitul nu e decât 
un simbol, o hieroglifă, care nu e de-ajuns că ai văzut-o, că-i ții minte forma și 
că poți s-o imiți în zugrăveală pe hârtie – ci aceasta trebuie citită și înțeleasă.”2

Trecând dincolo de „coaja” literalității basmelor vom descoperi o altă incintă, 
a „poveștii ca metaforă”. Acolo, operantă pare să fie o metaforă cheie. E ceea ce 
se poate numi metafora – drumului. De o universalitate a circulației în spațiu 
și în timp, pe care nu o întrec nici cele mai ilustre „teme” literar – artistice (ex. 
fortuna labilis, tema titaniană, a lumii ca teatru etc. ) – metafora drumului este 
nucleul atâtor opere celebre, de la „Odiseea” la „Divina comedie”, „Don Quijote”, 
„Lusiadele”, iar în vremuri mai noi „Faust”, „Moby Dick” etc, în literatura româ-
nă: „Feciorul de împărat fără de stea”, „Sărmanul Dionis”, „Creanga de aur”. 
„Drumul” înseamnă cunoaștere, de aceea călătoria eroilor din basme se trans-
formă un „drum evolutiv” – în sensul „împlinirii”, al inițierii.

Dacă ar fi să luăm în considerare frecvența metaforei „drumului” în toate 
mitologiile, începând cu cele mai vechi, și îndeosebi cu folclorul popoarelor, înțe-
legem că rădăcinile ei coboară spre un probabil mit primordial, prototipic. Lucian 
Blaga, în traducerile sale din poezia lumii, a inclus și acest mit din Africa centrală, 
probabil de vechime insondabilă, numit „Povestea drumului”.

„Tatăl și fiul se duseră în pădure să pună curse. Ei ajunseră la un drum foarte 
umblat de oameni.

Fiul zise: <Vreau să pun aici cursa! >
Tatăl zise: <Nu-i bine, acesta-i drum de oameni. >
Fiul zise: <Eu totuși o pun! Și puse cursa în acel loc. >

1 Lovinescu, Vasile, 1993, Interpretarea ezoterică a unor basme și balade populare 
românești, Editura Cartea Românească, București, pag. 11.
2 Munteanu, George, 1976, Introducere în opera lui Ion Creangă, Editura Minerva, 
București, pag. 35.
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A doua zi fiul găsi pe fratele mamei sale prins în cursă.
El strigă: <Tată, un animal! >
Tatăl strigă: <Ce fel de animal? >
<Fratele mamei! >
Tatăl zise: <Nu ți-am spus? Acum sloboade pe fratele mame-tii și nu-ți mai 

pune cursa aici. >
Dar fiul nu voi să asculte. El își puse cursa din nou, în același loc. A doua zi 

se prinse în cursă tatăl tatălui său. A treia zi mamă-sa.
A cincea zi fiul prinse în cursă însuși drumul. Tatăl zise «Lasă-l să fugă. Dacă 

nu-l lași să fugă nu ne mai știm întoarce în sat! »
Fiul nu voi să asculte. El luă drumul, îl strânse și-l băgă în sac. Și sacul îl luă 

pe umeri, dar când să se întoarcă cu tatăl său, ei nu mai putură să vază decât tufe.
Ei nu mai găsiră satul.
În cele din urmă fiul își aruncă povara pe pământ. Numaidecât drumul sări 

și fugi în sat. Fiul și tatăl său fugiră după el.
În sat fiul prinse din nou drumul.
Oamenii ziceau <Acuma drumul este al fiului, căci el l-a prins. >
Fiul zise: <Așa este. Drumul aceste este al meu și nimenea nu mai are drep-

tul să meargă pe el. >
Și într-adevăr nimenea nu mai merse pe acel drum, și drumul deveni foarte 

trist și muri în scurt timp
Poemul – excepțional – este dintre cele aparținând lumii despre care Eminescu 

spunea că „gândea în basme și vorbea în poezii”. într-o accepție mitică, simboli-
că, metaforică, „drumul” e totuna cu ieșirea din sine, cu deschiderea către tot ce 
este în afară, către priveliștea infinită a lumii, escaladând orizont după orizont.
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REZUMAT

Lucrarea își propune să surprindă în mod sintetic transformarea mitului în 
basm odată cu evoluția societății umane. Desprinzându-se de ritual, mitul, al 
cărui caracter sacru slăbește și în cele din urmă se pierde, pornește pe un drum 
de desacralizare și demitizare, un drum de creație profan – artistică, la capătul 
căruia se află basmul.

Basmele sunt astfel reminiscențe ale unor mituri și chiar ale unor tradiții 
ezoterice, constituindu-se, în acest ultim caz, în adevărate alegorii și învățături 
ascunse, menite a fi descifrate.
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LIMBA ROMÂNĂ CA LIMBĂ NEMATERNĂ

Prof. Mihaela Rusu, Școala Gimnazială 
Dacia, Tg-Mureș, Jud. Mureș

Noile concepte curriculare au imprimat în sistemul educațional o serie de 
dimensiuni ale noutății manifestate prin plasarea învățării ca proces în centrul 
demersurilor școlii adaptate la necesitățile educaționale ale clasei de elevi (im-
portant fiind nu ceea ce dascălul a predat, ci ceea ce elevul a învățat), orientarea 
învățării spre formarea de capacități și atitudini prin dezvoltarea competențelor 
proprii precum și prin folosirea strategiilor participative în activitatea didactică 
strucutrarea unui învățământ pentru fiecare, adaptarea conținuturilor învățării la 
realitatea cotidiană precum și la interesele și aptitudinile elevului, introducerea 
unor modalități noi de selectare și organizare a obiectivelor și conținuturilor, con-
form principiului „nu mult ci bine”, fiind important nu doar ce anume se invață, 
ci cât de bine dar și la ce anume va servi mai tarziu ceea ce s-a învățat în școală. 
În acest sens, utilizarea metodelor active care dezvoltă gândirea, capacitatea de 
investigare, deprinderea de a învăța sistematic și de a aplica în practică cele învă-
țate, tratarea diferențiată a elevilor, sunt cerințe absolut necesare pentru sporirea 
eficienței lecției și creșterea randamentului școlar.

Pornind de la ideea că întotdeauna și în orice domeniu există cel puțin un mod 
inedit, mai eficient și mai comod, mai simplu și mai elegant de a face lucrurile, 
putem spune că și în domeniul educației se caută a stabili anumite necesități, tre-
buințe, cerințe concretizate în programe care să rezolve aceste necesități. Nevoia 
de educație este o trebiunță reală, pe care elevul, familia și nu în ultimul rând, 
comunitatea o așteaptă de la școală, iar aceasta o satisface cu ajutorul resurselor 
de care dispune.

Sistemul educativ ar trebui să acopere în cadrul său, o categorie de nevoi și 
anume nevoile speciale, care aparțin unor elevi sau grupuri de elevi, care se află 
într-o situație diferită, de excepție față de ceilalți, fie datorită prezenței unei în-
zestrări native deosebite, fie datorită apartenenței lor la o anumită minoritate. În 
aceste cazuri, nevoile ar trebui să fie satisfăcute în formele de masă ale învăță-
mântului, procesul de educație fiind diferențiat.

Obiectivul majorde predare-învățare a limbii și literaturii române în școlile în 
care o bună parte dintre elevi aparțin unei minorități constă în formarea compe-
tențelor de stăpânire a limbii care ar permite absolvenților să-și continue studiile 
în limba română în vederea ulterioarei integrări socio-profesionale.

Specificul predării-învățării limbii române (ca limbă nematernă) este conturat 
și de principiile general-didactice, dar și de cele particulare:

• însușirea integrată a materiei gramaticale (nivelul fonetic, lexical, morfolo-
gic, sintactic) formându-se deprinderi de audiere, citire, scriere, vorbire;
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• primatul vorbirii orale dialogate față de cea monologată realizează principiul 
general didactic: de la ușor – la greu, de la simplu – la compus;

• cunoașterea abilităților elevilor la limba maternă ajută la determinarea că-
ilor de rezolvare a dificultăților de învățare a limbii române;

• însușirea conștientă a limbii se constituie ca o condiție primordială de re-
alizare a vorbirii fluente;

• caracterul formativ al instruirii, mobilizarea eforturilor intelectuale, stimu-
larea activității creatoare, aplicarea problematizării, varietatea formelor și mijloa-
celor de instruire;

• sistematizarea și succesiunea materiei de studiu în funcție de nevoile co-
municative etc.

Eficiența lecțiilor, progresul de asimilare, consolidare a cunoștințelor dobân-
dite, înțelegerea unor noțiuni, concepte, cunoașterea de către elevi a unor reali-
tăți prezente, nu este întâmplătoare, ele trebuie abordate corect, ținând seama de 
gradul de înțelegere al elevilor,

În organizarea și proiectarea lecției, cadrul didactic trebuie să facă apel la 
toate cunoștințele sale, la pricepere, să-i imprime un caracter activ, participativ, 
prin alegerea căilor și metodelor angajante, care le insuflă elevilor dorința de a 
asimila cunoștințe, de a-și forma priceperi și deprinderi, să participe ei inșiși cu 
interes la activitățile și jocurile desfășurate la clasă. Deși sunt considerate „ori-
entative „schițele prezintă importanță pentru cadrul didactic, deoarece nivelul 
clasei, grupul de elevi nu este întotdeauna omogen. De multe ori întâlnim în ca-
drul unui colectiv, două, trei sau mai multe cazuri cu diagnostice diferite față de 
ceilalți și atunci ești pus în situația să-ți proiectezi și organizezi lecția în funcție 
de nivelul de cunoștințe al elevilor. Cu alte cuvinte se impune o tratare diferen-
țiată a clasei, iar în faza de evaluare s-a observat mult mai ușor evoluția elevilor, 
nivelul de cunoștinte asimilat.

În general, profesorul trebuie sa se preocupe pentru a utiliza corect mijloacele 
de învățământ, materialul didactic, în funcție de obiectivele, metodele și conținutul 
lecției predate, să reușească să pună elevii în contact cu materia de studiat, să le 
conducă efortul la învățare, să declanșeze operații intelectuale specifice fiecărui 
tip de cunoștinte, de deprinderi, sa familiarizeze elevii cu căile ce conduc spre 
redescoperirea adevărurilor.

În exemplul care urmează, am încercat să creez un test de evaluare, folosind 
câteva tipologii de itemi specifici secțiunii de ascultare, nivelul B1. Conform 
CECR, un vorbitor de nivelul B1, poate să înțeleagă elementele esențiale când este 
folosit un limbaj standard clar pe teme familiare, întâlnite uzual, legate de muncă, 
școală, timpul liber etc. Poate să se descurce în majoritatea situațiilor survenite în 
timpul unei călătorii într-o regiune unde este vorbită limba. El poate să producă 
un discurs simplu și coerent pe teme familiare și din domeniile sale de interes. 
Poate să relateze un eveniment, o experiență sau un vis, să descrie o speranță 
sau un scop și să expună, pe scurt, argumentele sau explicațiile unui proiect sau 
ale unei idei. A evalua rezultatele școlare înseamnă a determina măsura în care 
obiectivele programului de instruire au fost atinse, precum și eficiența metodelor 
de predare-învățare folosite.
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Satisfacțiile pe planul profesional apar un urma muncii efectuate, iar acestea 
își vor mări aria în urma acumulării experienței. Pe parcursul exercitării funcți-
ei-meseriei, să avem puterea să ne schimbăm, dacă situația o impune, să accep-
tăm eșecurile gândind pozitiv și fără a ne fi teamă de schimbare, să manifestăm 
dragoste și atașament, înțelegere față de categoriile de persoane cu diferite defi-
ciențe. Această dragoste să se vadă în modul de a pregăti și desfăsura activități cu 
caracter instructiv-educativ, în modul de a privi colectivul de elevi și pe fiecare 
elev în parte, în modul de a colabora cu familia, de a coopera cu comunitatea.

Important este să ne dăruim cu adevărat meseriei pe care ne-am ales-o, să pu-
nem pasiune, să fim exemplul copiilor pe care îi educăm, pentru că așa cum spunea 
Seneca în Epistole „lung e drumul prin învățături, scurt și eficace prin exemple”.

Test de limba română ca limbă nematernă

A. Ascultați textul și decideți dacă propozițiile de mai jos sunt adevărate 
(A) sau false (F): 
0. Oamenii din Marea Britanie nu sunt interesați în prezent de sănătatea lor.
1. Locuitorii Marii Britanii nu mănâncă o cantitate mare de fructe și legume.
2. O porție de crudități pe zi, ajută la pierderea energiei.
3. Fructele și zarzavaturile influențează pozitiv sănătatea omului.
4. Persoanele din Marea Britanie au urmat o dietă pentru a slăbi.
5. Un mare număr de experimente încurajează folosirea medicamentelor 

pentru a avea rezultate.
B. Ascultați dialogurile și alegeți imaginea corectă:
Exemplu: Unde a plecat Mihaela? 

Ce oraș alege Mihaela pentru a-l vizita? 

X
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Unde sunt ochelarii Mihaelei? 

Unde a fost Mihaela ieri? 

Ce viețuitoare i-ar plăcea Mihaelei să fie? 

Ce își cumpără Mihaela din magazinul de îmbrăcăminte? 
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C. După o zi obositoare de muncă, patru buni prieteni se regăsesc în fața 
unui bar și vorbesc despre cum își vor petrece seara. Ascultați dialogul și potri-
viți persoanele din coloana A cu acțiunile din coloana B. Atenție două acțiuni 
sunt în plus! 

a) va face o baie cald  cu bulbuci. 

b) merge la concertul forma iei Iris. 

c) va face o baie cald  cu mult  sare 

de mare. 

d) va merge la McDonalds. 

e) are invita i la cin .

f) î i va face un masaj la picioare, 

iar apoi va citi o carte bun . 

g) merge la concertul forma iei Iris. 

h) va merge la teatru. 

 

Ex: Monica 

16. Adi 

17. Anca 

18. Claudia 

19. Cristina 

20. Ioana 

 

 

 

 

 

 

ANEXA

Textul înregistrat necesar rezolvării exercițiului A

Vești bune pentru sănătate
În Marea Britanie, unde consumul de fructe și legume este redus, până nu 

demult sănătatea omului nu era pe primul loc ca importanță pentru locuitori. De 
curând a fost făcut un experiment. Deși nu păreau prea încântați, totuși aproxi-
mativ 350 de locuitori ai Londrei au fost convinși să adauge o porție de fructe și 
zarzavaturi la hrana lor zilnică. După șase luni, tensiunea inimii voluntarilor în 
loc să fie aceeași, era mai scăzută decât înainte de începerea experimentului, iar 
persoanele erau pline de viață și sănătoase. Acest rezultat s-a obținut neschimbând 
programul alimentar al persoanelor. Experimentul continuă, iar oamenii sunt din 
ce în ce mai interesați. Tratamentul este gratuit și nu vă obligă să folosiți medica-
mente pentru a obține rezultate deși majoritatea tratamentelor presupun acest lucru.

Textul înregistrat necesar rezolvării exercițiului B
Exemplu:

 - M-ai mințit! Mi-ai spus că ai fost la cinematograf! 
 - Dacă-ți spuneam că merg la școală era mai bine? Înțelege-mă, nu puteam 

să-ți spun că merg la circ. Voiai să vii și tu și știi bine că nu se putea, aveam 
doar o invitație.
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1. Dacă ar fi să-ți alegi un oraș pe care să-l vizitezi, care ar fi acesta? Roma? 
 - Am fost vara trecută în vacanță la Roma. Am fost invitată la Londra, dar 

pentru că nu suport vremea ploioasă, am refuzat, așa că orașul de vizitat ar 
fi Barcellona, un loc unde e cald și frumos tot timpul.
2. Mi-ai văzut cumva ochelarii? Credeam că sunt pe pat.

 - Ți-am spus să nu-ți lași lucrurile prin bucătărie sau prin baie. I-am găsit eu, 
dar dacă mă ascultai, ochelarii îți erau pe noptieră, la locul lor, nu pe birou.
3. Cum a fost ieri la ora de matematică? Ați făcut ceva nou? 

 - Nu știu, eram în altă parte.
 - Iar ți-ai ajutat bunicii în loc să vii la școală? 
 - Eram la spital, aveam niște analize de făcut.

4. -Dacă aș fi o veveriță, n-aș mai avea teme de făcut! 
 - Nu ar fi mai frumos să fii o hărnicuță albinuță sau un papagal isteț? 
 - Ar trebui să culeg mierea sau să-i înveselesc pe copii, veverița în schimb mă-

nâncă doar. Rămân la varianta mea.
5. Ți-ai cumpărat aseară rochița maro pe care ți-o doreai? 

 - Îmi plăcea foarte mult însă între timp am văzut una și mai frumoasă, vișinie, 
și-mi stătea nemaipomenit, dar nu aveam suficienți bani pentru niciuna din 
ele așa că mi-am cumpărat o fustă verde.

Textul înregistrat necesar rezolvării exercițiului C
 - Salut Ioana. Cum a fost ziua de astăzi? Ce faci diseară? 
 - Salut Monica. Diseară? Uff. .. Abia aștept să ajung acasă. O să fac o baie caldă, 

ca atunci când eram copil: nu cu bulbuci pentru că sunt alergică, dar în schimb 
voi pune multă sare de mare. Iată. Vin și ceilalți. Oare ei ce vor face diseară? 

 - Salutare Anca! Tocmai vorbeam despre. .. 
 - V-am auzit, vorbeați despre băița Ioanei. Eu am făcut asta de dimineață, îna-

inte să ne vedem, iar acum parcă aș gusta ceva. Voi merge la McDonalds, 
iar mai târziu, rămâne de văzut ce facem. Voi nu veniți cu mine? Claudia? 

 - Aș veni și eu cu tine Anca, dar nu pot. Am invitați la cină.
 - Și nu poți anula invitația, Claudia? 
 - Învitații au fost chemați de soțul meu, Anca, nu pot lipsi. Întreab-o pe Cristina, 

poate merge ea.
 - Eu la Mcdonalds? Nici gând dragă, eu sunt obosită! Eram obosită încă de 

ieri și în loc să mă odihnesc, am fost la teatru. Astăzi mă dor picioarele și tot 
ce-mi doresc este să mă descalț, să-mi fac un masaj la picioare, iar apoi să 
citesc o carte bună.

 - Cristino, în loc să citești, de ce nu vii cu mine la concertul formației Iris? Știu 
că-ți plăceau odată. Ne-am distra de minune.

 - Da, îmi plăceau, dar cred că acum aș exagera, Adi! Exact asta-mi mai lipsea! 
Să nu dorm nici la noapte?!?... 

 - Nici tu nu vrei să vii, Monico? 
 - Eu vin cu plăcere, Adi. Iris e formația mea preferată.
 - Distracție plăcută tuturor! O seară bună, prieteni! 
 - Mulțumim la fel! 
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REZUMAT

Trăim într-o lume în care satisfacțiile pe planul profesional apar un urma 
muncii efectuate, iar acestea își vor mări aria în urma acumulării experienței. 
Obiectivul majorde predare-învățare a limbii și literaturii române în școlile în 
care o bună parte dintre elevi aparțin unei minorități constă în formarea compe-
tențelor de stăpânire a limbii care ar permite absolvenților să-și continue studiile 
în limba română în vederea ulterioarei integrări socio-profesionale. Pornind de la 
ideea că întotdeauna și în orice domeniu există cel puțin un mod inedit, mai efi-
cient și mai comod, mai simplu și mai elegant de a face lucrurile, putem spune că 
și în domeniul educației se caută a se stabili anumite necesități, trebuințe, cerințe 
concretizate în programe care să rezolve aceste necesități.

Nevoia de educație este o trebiunță reală, pe care elevul, familia și nu în ul-
timul rând, comunitatea o așteaptă de la școală, iar aceasta o satisface cu ajutorul 
resurselor de care dispune.
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LECTURA, FACTOR FUNDAMENTAL ÎN STUDIUL 
LITERATURII LA CLASELE DE LICEU

Prof. Denisa Stăncuța Ciaclan, Liceul Tehnologic 
„Traian Vuia”, Tîrgu-Mureș, jud Mureș

INTRODUCERE
Lectura reprezintă o componentă esențială a educației. Fiecare persoană se 

formează citind cărți încă din copilărie, familiarizându-se cu eroi, acțiuni, în-
tâmplări, povești de viață. În această perioadă, copilul învață să desprindă idei 
și exemple, pe care apoi le va urma. La gimnaziu, elevii vor afla ce înseamnă o 
carte, scrierea ei, planuri, secvențe, moduri de expunere, text poetic, în proză sau 
dramatic. În liceu, elevul își modelează preferințele. Desigur, acum informația din 
cărți va concura cu „marele Google”, dar un tânăr își formează acum capacitatea 
de a discerne și de a căuta o ordine a valorilor. O informație corectă vine, totuși, 
prin intermediul contactului direct cu cartea. Din acest punct rolul profesorului 
este cel de îndrumător, pentru a-l determina pe elev să își formeze opinii corecte 
despre cărțile citite în școală. În liceu, elevul ia contact cu studiul literaturii din 
perspectivă diacronică și sincronică, cu mișcările și curentele literare. Fenomenul 
literar este înțeles în amploarea lui, scriitorii sunt priviți din perspectiva epocii în 
care au trăit. Elevul trebuie conștientizat asupra rolului literaturii. În lucrarea La 
ce folosește literatura, Antonio Spadaro arată că o carte este rodul sentimentelor 
și experiențelor umane de-a lungul timpului. Literatura nu își face simțită utilitatea 
decât prin citit. Oamenii sunt creați de Cuvânt, iar literatura înseamnă viață. Chiar 
dacă unii, mai ales elevi, își pun întrebări serioase cu privire la studiul literaturii, 
aceasta are rolul de a scoate ceea ce e mai bun în noi și de a forma personalitatea 
viitorilor adulți. Alina Pamfil (1) studiază modelele curriculare și este de părere că 
fiecare perioadă în care s-a scris a fost dominată de un curent filosofic, politic sau 
religios. Se impunea de fiecare dată o anumită viziune despre lume, fapt reflectat 
în studiul operelor literare: în perioada de sfârșit al secolului al XIX-lea, literatu-
ra română stătea sub influența greco-latină, în primii ani ai comunismului, sub 
zodia culturii ruse și sovietice, iar între anii 1983-1990 și după anii 90, sub zodia 
europenismului. Studiul literaturii este axat pe:
• Formarea conștiinței naționale
• Formarea profilului identitar
• Formarea spiritului cetațenesc
• Dezvoltarea personală

Primele două cerințe se referă la contextul cultural, la înscrierea fenomenului 
literar în spațiul cultural românesc (2), afinități cu țările balcanice. Formarea spi-
ritului cetățenesc și dezvoltarea personală se integrează contextului cultural, așa 
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că textul impune contextualizări largi. Prezentarea operei scriitorilor se va face 
prin învățare activă, descoperirea contextelor va fi integrată în actul lecturii. (3)1

La ora actuală, nu se mai pune accentul pe cunoștințele despre autori, ci pe 
formarea unor abilități, competențe care îi vor fi necesare elevului pe parcursul 
timpului. Lectura înseamnă cunoaștere, deci este nevoie de oameni care să cu-
noască mesajele diferitelor tipuri de text, să redacteze texte și să le înțeleagă. Nu 
întâmplător, la clasele a IX-a și a X-a se fac ore de limbă și comunicare. Un text 
comunică și se comunică, așa cum spunea Tudor Vianu.

Programele de clasa a noua și a zecea sunt astfel concepute încât să răspundă 
necesităților de comunicare, precum și creării unor diverse tipuri de texte. La clasa 
a noua se merge pe câteva teme: Școala/Familia, Călătoria/Lumi fantastice, Joc și 
joacă, texte ficționale și nonficționale. La clasa a X-a, aceste teme sunt nuanțate 
și se aduc ăn discuție termenii de gen și specie literară. O dată cu clasa a XI-a, se 
va studia literatura din perspectiva curentelor literare.

LITERATURA – MODELE DE STUDIU, ABORDĂRI
Florentina Sânmihăian propune câteva modele de studiu ale literaturii, care pot 

fi considerate drept teme de meditat pentru profesorii de Limba și literatura română.

MODELUL 
CULTURAL

MODELUL 
LINGVISTIC

MODELUL 
DEZVOLTĂRII 
PERSONALE

centrat pe profesor solicită de regulă 
participarea activă a 
elevului

centrat pe elev

predomină transmiterea 
de informații despre text 
ca produs cultural

caracter pronunțat 
analitic

predomină valorizarea 
reacțiilor personale în 
receptarea textului

accentul cade pe 
relaționarea receptării 
textului cu ajutorul unor 
cunoștințe teoretice și 
istorice (genuri, epoci, 
curente, categorii 
estetice)

accentul cade pe relația 
dintre forma lingvistică 
și mesajul literar și pe 
abilitățile de a descifra 
sensuri „ascunse“

accentul cade pe 
motivarea elevului pentru 
lectură prin corelarea 
temelor și aspectelor 
întâlnite în textele literare 
cu experiența personală a 
acestuia 

are caracter sintetic 
(este aplicabil în special 
la studiul literaturii ca 
fenomen global

dă rezultate în primul 
rând în evidențierea 
particularităților fiecărui 
text studiat

abordarea este 
antianalitică și poate fi 
relativ dificil armonizată 
cu modelul cultural

are mai puțină 
eficiență în înțelegerea 
caracteristicilor 
individuale ale textelor

asociat frecvent cu 
tehnici de analiză 
lingvistică

este stimulativ pentru 
a-i determina pe elevi să 
evalueze ei înșiși textele 
citite

1 4) Florentina Sânmihăian, Studii de Didactica limbii și literaturii române, pag 53
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Fiecare din aceste modele are propriile limite. Modelul cultural riscă să devină, 
la un moment dat, pur teoretic, elevul va recepta totul după o rețetă dată. Modelul 
lingvistic oferă o mai mare libertate, atât profesorului, cât și elevilor, pentru că vor 
descoperi împreună marile posibilități ale textului. Modelul dezvoltării personale 
este, de asemenea, foarte bun, dar există pericolul de a se face interpretări eronate 
ale textului. Sigur că acest model poate fi urmat la cercurile de lectură și la diver-
se activități extrașcolare. O idee bună ar fi îmbinarea celor trei modele de studiu, 
astfel încât lecturile să fie cât mai atractive pentru elev. Profesorul trebuie să îl 
învețe pe elev cum să abordeze textul. Aceasta nu are nimic de-a face cu metodele 
critice sau tehnicile de teoria textului. La început, trebuie intrat în lumea textului, 
se poartă discuții despre autor; urmează lectura textului, atmosfera acestuia; se 
caută cuvintele-cheie, câmpurile semantice; se explică secvențele narative, carac-
terizarea personajelor; se stabilesc, în final, corelații cu alte opere, cu alți scrii-
tori. Profesorul este cel care dirijează lectura, nu dă verdicte, ci îl încurajează pe 
elev să își afirme opinia personală. Elevii trebuie stimulați să gândească, să caute 
imaginile artistice, descoperindu-și, astfel, resursele interioare. Imaginile transmit 
simboluri eterne, iar limba va deveni creatoare, purtătoare de mesaj artistic. (5)

În clasă se trece la abordarea textului lecturii în diferite moduri: (6)
• Abordarea ilustrativă-profesorul îndrumă elevii, îi orientează spre înțelegerea 

textului, căutând teme, motive, cuvinte-cheie
• Abordarea centrată pe punctele tari ale textului (opțiuni de interpretare)
• Abordarea retoric-argumentativă (identificarea elementelor specifice textului 

argumentativ
• Abordarea problematizantă (se au în vedere elementele-surpriză ale textului)
• Abordarea tabulară (corelații în plan denotativ/conotativ)
• Abordarea structurală  (din perspectivă fonetică, morfologică, sintactică)
• Abordarea lineară  (conștientizarea așteptărilor în urma lecturii textului)
• Abordarea afectivă  (reacții de aprobare/respingere a textului)

Profesorul alege una dintre aceste modalități de abordare, în funcție de mo-
mentele lecției. O primă lectură a textului angajează abordarea afectiă, copilul 
fiind înclinat să spună dacă-i place un text și să lucreze cu el, sau, dacă nu-i place 
textul, să nu se apropie de el. Urmează abordarea lineară, în care se subliniază 
ideile textului, se încearcă descoperirea sensurilor abordarea ilustrativă permite 
reliefarea sensurilor, descoperirea punctelor tari oferă o mulțime de posibilități 
de interpretare. Când profesorul își proiectează lecția, se gândește la una sau mai 
multe modalități de abordare care se potrivesc textului respectiv. Profesorul pre-
zintă elevilor propria sa opinie, dar nu o va impune. Elevul se familiarizează cu 
lumea textului și își va forma modalitatea lui proprie de interpretare.

EXPERIENȚE LA CLASĂ
Elevul trebuie să descopere lumea textului, să se familiarizeze cu limbajul și 

cu imaginile care i se oferă. Citind un text, luăm cunoștință de miracolul creației 
ca discurs, iar discursul e o manifestare a Logosului prin expresia sa creativă. (7) 
O atitudine a elevului și a oricărui om în fața textului este mirarea, uimirea con-
templativă în fața limbajului imaginilor. Limbajul are mai multe funcții: conativă, 
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referențială, cognitivă, fatică, metalingvistică. Discutarea unui text și analiza lui nu 
sunt privite ca un scop în sine, ci mijloace de realizare a jocului cu lumile posibile. 
(8) Jocul cu imagini este creator, imaginilor li se atribuie sensuri multiple, sensuri 
care trebuie descifrate. Adolescentul învață să găsească sensurile potrivite vârstei 
și aspirațiilor sale. În joc și prin joc, tânărul își descoperă resursele interioare. O 
poezie, un text se adresează minții și sufletului, semnificațiile ei trec dincolo de 
nivelul limbajului, se adresează rațiunii și sentimentelor. Din rațiune, sentimente 
și intelect se naște imaginea artistică(9)

Profesorul are rolul să-l ghideze pe elev pe drumul acesta al limbajului, să-i 
arate modalitățile diferite de interpretare a unui text și să-l încurajeze în formarea 
ideilor personale și, implicit, a unui discurs personal. În continuare, vor fi prezen-
tate câteva din experiențele avute la clasă, cu elevii mei.

În decursul orelor mele la clasă, am folosit numeroase metode de abordare a 
textului. Acestea au ca scop înțelegerea semnificațiilor și a compoziției textului. 
Pentru a pregati o lectie de literatură, m-am pregătit astfel:
• Am revizuit proiectul unității de învățare și scopurile propuse
• Am ales modalitățile de abordare potrivite
• Am ales resursele de care aveam nevoie
• Am selectat metodele și procedeele care să mă ducă la scopul propus
• Am conceput un scenariu pentru a discuta textul ales

Textul pe care l-am ales a fost poezia „Floare albastră” de Mihai Eminescu. 
Am folosit manualul, iar elevii aveau volumele de poezie ale lui Mihai Eminescu. 
Am împărțit clasa pe două grupe. Prima grupă a avut de selectat motivele din pri-
mele 3 strofe(prima secvență a textului), imagini artistice, precum și explicarea 
titlului. Ei au făcut analogia cu poezia „Călin, file din poveste”, studiată în gim-
naziu, („Flori albastre are-n păru-i”) unde se găsește acest motiv. Se poate folosi 
cu succes metoda jocului de rol, pentru a ilustra vocile lirice ale poemului. Un 
alt copil a citit strofa a patra, care conține senzația de interiorizare și s-a mers pe 
cuvinte-cheie și imagini:” Astfel zise mititica. ..ah, ea spus adevărul!”, am mers 
pe ideea de adevăr, adevărul cunoașterii și adevărul iubirii. S-au scos în evidență 
expresiile „nori, ceruri nalte, câmpiile asire, întunecata mare, dulce”, conturând 
universul cunoașterii. La început, am folosit metoda de abordare afectivă, pen-
tru că, după lectura integrală a textului, am întrebat elevii ce le-a plăcut din text 
și ce nu, după care am trecut la împărțirea pe grupe și lectura pe roluri. A urmat 
apoi abordarea ilustrativă, căutarea cuvintelor-cheie, a imaginilor artistice, figuri 
de stil etc. S-a folosit abordarea problematizantă când a fost vorba de adevăr al 
iubirii/cunoașterii.

Grupa a doua a urmărit strofele 5-13, unde a observat predominanța elemen-
tului feminin, motive precum codrul, soarele, prăpastia măreață, bolta cea senină, 
trestia cea lină. Era un alt univers, diferit ce cel găsit anterior, universul iubirii. 
Adresez întrebări frontale: ce observați legat de acest univers? Cum este iubita? 
Care sunt etapele iubirii? Ce imagini artistice se folosesc? În funcție de aceste 
întrebări, elevii găsesc imagini exprimate cu ajutorul comparațiilor „roșie ca mă-
rul”, epitete „floare albastră”, „dulce,” Inversiuni, otate concretizate în imagini 
artistice de o deosebită frumusețe. Am sesizat preferința copiilor pentru expresiile 
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originale ale lui Eminescu, pentru melodicitatea versului. Copiilor li s-au 1părut 
interesante versurile care exprimă jocurile iubirii”eu pe-un fir de romaniță /voi 
cerca de mă iubești”, „ne-om da sărutări pe cale”, acestea fiind și etape în iubirea 
băiatului și a fetei.

Am abordat aici interpretarea pe punctele tari ale textului, ceea ce a permis 
o multitudine de interpretări ale textului și imaginilor. De exemplu, în versurile 
de mai sus s-a ajuns la concluzia că iubirea celor doi este fericită, dar numai în 
plan imaginar, fiindcă în plan real, iubirea lor nu s-a împlinit. Ultima strofă a fost 
impusă ca o concluzie: eul liric nu poate fi fericit decât în planul cunoașterii. S-a 
folosit abordarea tabulară în prezentarea sensului unor cuvinte, de pildă epitete-
le „nebună” și „dulce”, s-a explicat sensul lor conotativ și denotativ. Am cerut 
elevilor să alcătuiască propoziții cu sensurile denotative ale celor două cuvinte:
• Timi: Omul acela e nebun
• Paul: Zahărul e dulce

S-a trecut apoi la propoziții cu sensurile conotative ale celor două cuvinte:
Loredana: Băiatul e nebun după fete
Ionuț: Fata avea un zâmbet dulce.
Elevii au încercat să dea sensul celor două cuvinte în poezie: nebună are sen-

sul de minunată, pasională, iar dulce este un epitet cu valoare de simbol, care își 
schimbă valoarea gramaticală și semnifică drăgălășenia fetei. De aici, vor fi îm-
părtățite opinii cu privire la relația dintre cei doi îndrăgostiți, relație posibilă doar 
la nivelul visului, fiindcă eului liric îi e deschisă doar calea cunoașterii. La finalul 
lecției am pus întrebarea dacă le-a plăcut poezia și de ce. Dintr-un număr de 22 de 
elevi, 15 mi-au răspuns că le-au plăcut tema, limbajul, imaginile artistice. 7 elevi 
mi-au răspuns cu argumente că iubirea descrisă este imposibilă, că e imposibil să 
te refugiezi doar în universul cunoașterii, deci, e imposibil să trăiești fără iubire.

Elevii trebuie să-și însușească și competența de lectură a imaginii, de aceea, 
la clasa a noua, în programă, există capitolul Literatura și celelalte arte. Se urmă-
rește raportul dintre artă și film. Am ales să urmărim cu elevii dintr-a noua anul 
trecut filmul Ion, blestemul pământului, blestemul iubirii, adaptare după romanul 
lui Liviu Rebreanu. Le-am explicat elevilor modul în care un scenarist, un regi-
zor, au libertatea de a interveni în acțiunea unei cărți și că nu întotdeauna subiec-
tul se respectă în totalitate. În acest film, scenaristul Titus Popovici a respectat 
acțiunea romanului. Elevii au urmărit jocul actorilor, imaginea horei, antiteza 
dintre Ana și Florica, interpretate de Ioana Crăciunescu și Sorina Stănculescu, 
precum și Șerban Ionescu, în rolul eroului principal. S-a observat că imaginile 
din film au reconstituit cu succes satul românesc de la începutul secolului al do-
uăzecilea și relațiile dintre oameni, s-au oprit asupra limbajului personajelor, a 
gesturilor lor. Imaginile din film sunt, pe undeva, o completare a cărții, deși în 
multe cazuri oamenii preferă să citească romanul, ca să își formeze propria lor 
viziune. Capitolul Literatura și celelalte arte este util în măsura în care îi oferă o 
imagine elevului despre cele citite și îl provoacă la lectură. Imaginea din film îi 
lărgește orizontul de cunoaștere, oferindu-i noi posibilități de interpretare a operei 

1 5, 6-Florentina Sânmihăian, idem
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respective. Vizionarea unui film se poate realiza atât în cursul orei de literatură, 
cât și într-un cerc de lectură.

O altă activitate realizată cu elevii a fost la clasa a XI-a, când am folosit meto-
da jocului de rol, la predarea romanului „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte 
de război”de Camil Petrescu. A fost ales un fragment de text cu o acțiune unitară; 
elevii au jucat rolul naratorului, (Ștefan Gheorghidiu), al diferitelor personaje: Ela, 
unchiul Tache, Nae Gheorghidiu. Elevii au înțeles ideea de perspectivă narativă, 
distincția dintre autor, narator și personaj, memoria involuntară, introspecția. S-a 
eliminat de la început ideea eronată pe care elevul o are la o primă lectură a unui 
roman scris la persoana întâi, aceea de a considera că cel care spune EU este auto-
rul. Metoda jocului de rol este deosebit de utilă în dezvoltarea gustului pentru lec-
tură, fiindcă e în firea umană ideea de a vrea să fim altcineva pentru câteva clipe.

CONCLUZII: 
În urma acestor experiențe, am stabilit următoarele concluzii:

• Lectura se învață încă din clasele mici, trebuie să obișnuim copilul cu lumea 
cărților

• Profesorul trebuie să îndrume elevul înspre textele literare potrivite vârstei, să 
aleagă textele atractive, interesante, valoroase

• Trebuie ca elevul să conștientizeze faptul că lectura înseamnă cunoaștere, iar 
sub acest aspect este important rolul părinților. Un copil nesupravegheat atent, 
nu va ști la un moment dat ce vrea și cum să se orienteze în spațiul cărții

• Lectura educă. Învățând despre personaje pozitive și negative, elevul va putea 
să-și creeze un ideal din adevăr, bine și frumos

• Lectura dezvoltă vocabularul, elevul învață să poarte o discuție
• Prin lectură, educăm psihicul, fiindcă lectura liniștește
• Lectura ne formează ca oameni; copilul învață să fie mai bun, mai cinstit, cum 

poate să ajungă ceea ce își dorește
• Cititul ne ajută să reușim în viață, să ne evaluăm reușitele și eșecurile
• Lectura înseamnă împlinnire a personalității umane, evidențiază personalitatea
• Citind, elevul dobândește capacitatea de a argumenta un text, chiar și de a crea 

diverse tipuri de texte.
• Relectura îl ajută pe elev să dea noi interpretări textului
• Referitor la raportul carte-calculator, cartea rămâne un document mult mai util 

prin cantitatea și calitatea informației
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Szekely, Eva Monica – Relectură și creativitate lingvistică, Univ. Petru Maior, 
Tg Mureș

Szekely, Eva Monika – Didactica relecturii, Ed. Univ. P.Maior, Tg. Mures, 2009
Sânmihăian, Florentina – Studii de Didactica limbii și literaturii române, Buc. 2011
Spadaro, Antonio-La ce folosește literatura?, ed Dacia, Cluj Napoca 2007

REZUMAT

Prezenta lucrare își propune să dezbată studierea literaturii ca disciplină în 
școală. La început, am prezentat câteva considerente despre programele școlare și 
despre modurile de studiu ale literaturii. În prezent, literatura nu se mai studiază 
monografic, ci se urmărește interpretarea textelor și a situațiilor de comunicare, 
în vederea formării competențelor de lectură și de comunicare. Am insistat asupra 
modelelor de studiu a literaturii și a abordărilor textului, pentru că în studierea 
textelor literare, mai ales la liceu, este necesară utilizarea mai multor tipuri de 
abordare a unui text, profesorul având rolul de îndrumător, el dirijează învățarea, 
dar nu impune un mod de interpretare, lăsând elevul să observe asocierile de cu-
vinte, limbajul. Imaginile nu-i lasă indiferenți pe elevi, ei trebuie să interpreteze 
textul din multe perspective, ținând cont de funcțiile limbajului: conativă, poetică, 
referențială, fatică etc. În lucrare au fost prezentate câteva din experiențele autoarei 
la clasă: lectura poeziei Floare albastră de Mihai Eminescu, la clasa a zecea: s-a 
lucrat pe grupe, s-a urmărit firul ideilor și al efectelor stilistice. La clasa a noua, 
s-a mers pe capitolul Literatura și celelalte arte, unde s-a prezentat rolul imaginii 
de film, interpretarea ei și trimiterile la roman. S-a discutat vizionarea filmului 
Ion, blestemul pământului, blestemul iubirii, în comparație cu romanul lui Liviu 
Rebreanu. La clasa a unsprezecea, s-a mers pe metoda jocului de rol în reliefarea 
noțiunii de narator-personaj-auto-perspectivă narativă.

Consider că lectura are mari beneficii în formarea personalității elevilor, fi-
indcă le definește o nouă lume, le deschide ochii asupra vieții, îi ajută să se auto-
evalueze în viață. Chiar dacă avansează tehnologia, cartea rămâne un document 
de referință pentru fiecare dintre noi.
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METODE MODERNE  
SAU METODE TRADIȚIONALE

Prof. Kosa Rozalia, Liceul Tehnologic 
„Avram Iancu”-Tg. Mures

„Elevii trebuie să-și spună unii altora și să spună lumii ceea ce știu-pentru 
a afla ce știu. Spunând, vor învăța. Spunând, vor interpreta lumea așa 
cum o văd ei.”

Judith Renyi

Cadrele didactice se confruntă cu problema de a-i pregăti optim pe elevi, 
pentru a reuși, pentru a fi productivi într-un viitor pe care nu-l putem prevedea în 
detaliu. Astfel menirea școlii constă în găsirea și oferirea de soluții penru a for-
ma tineri competenți, inzestrați cu capacități intelectuale și psiho – morale care 
le va permite să se adapteze cu ușurință la noile cerințe, precum și formarea unor 
deprinderi privind capacitatea de asimilare al acestora.

Un posibil răspuns ar putea veni din partea gândirii critice bazat pe teoria 
inteligențelor multiple. În clasificarea modurilor fundamentale de gândire, oprin-
du-se asupra criteriului finalității, Mielu Zlate a identificat: gândirea reproductiva, 
gândirea creatoare și gândirea critică.

Dacă gândirea reproductivă este liniară și are grad ridicat de stereotipie și auto-
matism, iar gândirea creatoare vizează elaborarea a cât mai multor soluții posibile, în 
schimb, gândirea critică este centrată pe testarea și evaluarea soluțiilor posibile într-o 
situație-problemă dată, pe alegerea soluției adecvate și respingerea argumentată a ce-
lor mai puțin adecvate. După unii autori, gândirea creatoare și cea critică sunt fețe ale 
aceleiași medalii deoarece prima are utilitate și valoare doar dacă în prealabil produsele 
ei au fost analizate și evaluate critic în scopul fundamentării și întemeierii raționale.

În lumea educatorilor, gândirea critică semnifică o gândire de nivel superior 
bazată pe capacitatea celor ce o practică de a raționa corect, coerent logic, pe baza 
unor argumente suficiente, solide și valoroase și implică analiza, sinteza, evalua-
rea pe baza unor criterii și valori dezirabile social, asumate de individ, practicate 
cu pricepere și eficientă. „Gândirea critică este un proces complex care începe 
cu asimilarea de cunoștințe, cu dobândire unor operații și procedee mintale de 
procesare a informațiilor, continuă cu formarea unor credințe și convingeri care 
fundamentează adoptarea unor decizii și se finalizează prin manifestarea unor 
comportamente adecvate și eficiente”1

Gândirea critică este un produs, este un proces activ, care se produce uneori 
intenționat, alteori spontan și care îl face pe cel care învață să dețină contolul asu-
pra informației integrând-o sau respingând-o. Gândirea critică este un proces care 
1 7, 8, 9 – Eva Monika Szekely, (Re)lectură și creativitate lingvistică, p 170, 175, 176
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are loc atunci când cel care învață își pune întrebarea ce semnifacații au aceste 
informații pentu mine, cum pot folosi, cum le pot utiliza. Învățarea se îmbunătă-
țește atunci cănd se bazează pe fapte deja cunoscute de către elevi iar informațiile 
noi se leagă cu ușurintă de cele deja cunoscute.

Caracteristici ale gândirii critice:
• Formularea de către elev a unor păreri proprii personale
• Dezbaterea ideilor
• Alegerea rațională a unor soluții, rezolvarea de probleme în timp optim.

Se realizează obiectivele de nivel superior din taxonomia lui Bloom. Gândirea 
critică se dezvoltă prin utilizarea unor metode activ – participative. Prin metode activ 
participative ințelegem toate situațiile și nu numai metodele interactive propriu-zise 
în care elevii sunt puși și care-i scot pe aceștia din ipostaza de obiect al formării și-i 
transformă în subiecți activi, coparticipanți la propria lor formare. A activiza inseam-
nă a mobiliza intens toate capacitățile intelectuale și motrice a elevului. Învățămăntul 
romănesc se confruntă cu aspectul lui predominant teoretizantă și efortul educatorilor 
trebuie canalizată în direcția operaționalizării cunoștințelor. Activizarea predării-în-
vățării, presupune folosirea unor metode technici și procedee care să-l implice pe 
elev în procesul de învățare, în sensul formării lui ca participant activ la procesul de 
educare. Metodele constituie elementul esențial al strategiei didactice. Ele reprezintă 
latura executorie a întregului ansamblu ce caracterizează un curriculum, metoda fiind 
considerată un instrument de realizare a obiectivelor. Opțiunea pentru o metodă este 
în strănsă legătură cu personalitatea profesorului precum și cu gradul de pregătire al 
acestuia și predispoziția și stilurile grupului cu care lucrează.

Gândirea critică îl ajută pe elev să facă progrese pe mai multe planuri:
• de la personal la public: de la reacția personală, de la îmi place, la formularea 

unor judecăți, opinii personale care vor fi înțelese și de ceilalți mijlocind astfel 
o eventuală discuție dintre ei;

• de la heteronom la autonom – dezvoltarea încrederii în sine prin formulare 
unor opinii personale trecând de barie că cei mici nu pot avea păreri personale;

• la intuitiv la logic
• de la o singură perspectivă la mai multe perspective.

Deci putem concluziona faptul că acest tip de gândire apare atunci, cănd nu 
există mentalitatea unicului răspuns corect. Există un set de condiții care trebuie în-
deplinite de fiecare lecție și care sunt esențiale pentru promovarea găndirii critice.
• Trebuie să găsim timp și condiții pentru experiențele de gândire critică! 
• Elevii trebuie lăsați să speculeze! 
• Trebuie acceptată diversitatea de idei și păreri personale! 
• Trebuie promovată implicarea elevului! 
• Să nu aibă sentimentul că riscă să fie ridiculizați! 

Pentru a ajunge la găndire critică elevii trebuie să dezvolte încrederea în 
propriile forțe, să se implice, să asculte cu respect opiniile altora, să fie toleranți.

Găndirea critică necesită foarte mult timp deoarece propune să descoperim 
ceva nou. Astfel acest lucru ar putea constitui un impediment în calea acestor idei 
novatoare. Permisiunea oferă libertatea de a gândi liber ceea ce duce la speculații 
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dar nu neapărat la superficialitate în gândire. Astfel profesorului revine sarcina 
de a găsi probleme reale care merită să fie contemplate.

Diversitatea decurge din libertate de gândire a fiecăruia iar unde lipsește aceas-
tă libertate se exclude și găndirea critică. Asumarea riscului este o problemă foarte 
importantă în ceea ce privește dezvoltare acestui tip de gândire deoarece a gândi 
liber oferă și nenumărate capcane ce trebuie identificate și recunoscute. Respectul 
este un factor decisiv în acest sens deoarece elevul trebui să simtă respect din 
parte profesorului care trebui să dea dovadă de tact pedagogic în ceea ce privește 
corectarea sau aprecierea elevului. Elevul pentru a găndi critic trebuie să simtă că 
este respectat și apreciat pentru ideile lui, iar valoarea afirmațiilor făcute de ei au 
o valoare. Ei trebuie să se obișnuiească cu faptul că ideile lor au o anumită valoare. 
Responsabilitatea pentru învățarea prin găndirea critică revine în ultimă instanță 
elevului și pentu acesta ar trebui să se respecte un număr de atribuții cum ar fi:
• Increderea – să creadă că opiniile lor au o valoare
• Implicare activă știm că dacă elevii sunt implicați în procesul educativă un ni-

vel adecvat de dificultatea ei învață cu plăcere, având sentimente de implinire.
• Împărtășirea ideilor care conduce la o posibilă consoliderare a relaților dintre 

copii – părinți.
• Ascultarea.

Un instrument puternic pentru promovarea sau descurajarea gândirii critice 
sunt intrebările formulate de profesor, deoarece felul intrebărilor determină at-
mosfera din clasă. Profesorul este un model puternic și elevul învață prin atenta 
observație a profesorului, judecănd după faptele și spusele acestuia ce este impor-
tant sau greșit. Intrebările formulate în clasă sunt cel mai adesea la nivel literar 
care impiedică dezvoltarea gândirii critice.

Modul de a concepe și realiza predarea-învățarea pornind de la cunoștințele 
deja deținute de elevi, promovând analiza și evaluarea soluțiilor posibile pentru 
înțelegerea sensului celor învățate, stimulându-se reflecția critică asupra acesto-
ra presupune un cadru alcătuit din trei etape strâns legate între ele: evocarea(E), 
realizarea sensului(R), reflecția(R), schimbarea fiind nu doar una terminologică 
ci de conținut. .

În etapa evocării elevii sunt solicitați să-și amintească ceea ce știu sau cred 
că știu despre un anumit subiect: prin conștientizare, implicarea activă și evocare. 
Al doile scop al fazei de evocare este de a-l activiza pe cel care învață și ajută la 
conștientizarea faptului că învățarea nu este un proces pasiv ci activ.

Etapa realizării sensului îi determină să înțeleagă semnificația noilor in-
formații cu care intră în contact pe diverse căi, să găsească răspunsuri propriilor 
întrebări. Înțelegerea poate fi interpretativă, personală sau critică și se realizează 
prin întrebări formulate de profesor sau elevi. Este etapa în care elevii însușesc cu 
adevărat noile cunoștințe. Al doile scop al acestei faze este de a genera un schimb 
de idei sănătoase între elevi, prin care se va dezvolta vocabularul și capacitatea 
de exprimare.

Când elevii își monitorizează înțelegerea ei se implică în introducera noilor 
informații în schemele de cunoaștere.
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Reflecția aduce elevii în stadiul realizării reconsiderării a ceea ce știau sau 
credeau că știu, grație realizării înțelegerii autentice. Ei își consolidează cunoș-
tintele și își restructurează schemele mintale prin introducerea noilor informații 
și își exprimă reflecția într-o manieră personală, în scris sau oral.

Îndrumând învățarea, profesorii devin mai mult decât surse de informații 
care trebuie memorate. Ei devin facilitatori ai învățării autentice de cunoștințe, 
contextualizate devenid partener în procesul instructiv – educativ. În esență când 
proictăm o activitate de învățate trebuie să avem în vedere următoarele: timpul, 
conținutul, competențe grupei, încredere, recpect, factori climatici care domină 
clasa. în ceea ce urmează, propun o, analiză între modern și vechi.

Analiză comparativă(după Ion Al. Dumitru)

Criterii Strategii didactice 
tradiționale

Strategii didactice care promo-
vează dezvoltarea gândirii critice

Activitatea 
elevului

ascultă expunerea, 
prelegerea, explicația,
demonstrația profesorului;
- încearcă să rețină și să 
reproducă ideile auzite;
- acceptă ideile altuia
- se manifestă individualist
- acceptă informația dată

- exprimă puncte de vedere 
proprii
- realizează schimb de idei cu 
ceilalți
- argumentează
- pune întrebări pentru a înțelege 
lucrurile
- cooperează în realizarea 
sarcinilor

Activitatea 
profesorului

-predă, expune, ține 
prelegeri
- explică și demonstrează
- impune puncte de vedere 
proprii
- se consideră singurul 
expert intr-o problemă

- organizează și dirijează 
învățarea
- facilitează și moderează 
activitatea
- ajută elevii să înțeleagă
- acceptă și stimulează 
exprimarea unor puncte de vedere 
diferite
- este partener în învățare

Modul de 
realizare a 
învățării

- predominant prin 
memorare și reproducere 
de cunoștințe
- competiția între elevi cu 
scop de ierarhizare
- se realizează preponderent 
în mod individual

- prin apel la experiența proprie, 
euristic
- promovează învățarea prin 
colaborare
- accent pe dezvoltarea gândirii 
prin confruntarea cu alții

Modalități de 
evaluare

- măsurarea și aprecierea 
cunoștințelor
- accent pe aspectul 
cantitativ

- măsurarea și aprecierea 
capacităților
- accent pe elemente de ordin 
calitativ
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Profesorul când alege o lecție se gândește la conținutul acestuia, dar un profe-
sor care dorește o dezvoltare a gândirii critice, studiază materialul căutând astfel 
metode de abordare activă a acestor probleme.

Profesorii eficienți nu sunt roboți, ei predau din convingere, din inimă. Nu 
orice material se pretează cu ușurintă la a fi folosit pentru dezvoltarea deprin-
derilor de gândire. Indiferent în ce termeni descriem operațiunile de găndire pe 
care le reclamă un anumit obiectiv, însumarea acestor trei elemente – specificita-
te, demostrabilitate și nivele de gândire variate – conduce profesorul la concepe-
rea unor obiective a căror realizare va avea ca rezultat învățarea de către elevi a 
materialului, dar și o activitate intelectuală mai intensă a acestora decât cea care 
necesitată o simplă absorție de date. O lecție va avea mai multe obiective care 
pot să-i conducă pe elevi prin diverse nivele de găndire: dobăndirea informației, 
sesizarea implicațiilor.

Gândirea critică este probabil aceea care oferă cele mai mari oportunități de 
evaluare formativă, autoevaluare și „autoevaluare formativ-continuă” prin auto-
corectarea sistematică a greșelilor, remedierea lor prin programe de aprofundare, 
reînvățare sau dezvoltare.
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NATURA NE ASEAMĂNĂ,  
EDUCAȚIA NE DEOSEBEȘTE! 

Prof. drd. Dumitrița Todoran, Scoala Gimnazială 
„Vasile Pop”, Grebenișu de Câmpie, Mureș

Cea mai puternică relație în această lume se stabilește între om și natură, 
elemente esențiale, care fac vie planeta noastră și o diferențiază de celelalte cor-
puri cerești. Mediul oferă posibilități nelimitate pentru acțiunea omului care, la 
rândul său, poate îmbogăți și diversifica componentele celui dintâi. De multe ori 
afirmăm: „Minte sănătoasă în corp sănătos”, însă schimbările umane, sociale și 
tehnologice apărute în ultimul timp mă fac să spun mai degrabă „Om sănătos în 
mediu sănătos! 

Mediul înconjurător nu cuprinde numai o componentă fizică, ci și una so-
cio-culturală. Ambele contribuie la dezvoltarea ființei umane, acțiunea lor mani-
festându-se în direcția unor modificări organice, precum maturizarea biologică, 
statura corpului, culoarea pielii, dar și în direcția unor modificări psihice, a adop-
tării unui regim de viață (alimentație, îmbrăcăminte, îndeletniciri etc).

Pe de o parte, educația se reflectă în acțiunile pe care le întreprindem asupra 
mediului de ocrotire sau degradare. Pe de altă parte, copiii nu au ce învăta într-o 
lume fără viață, fără copaci, înconjurați de deșeuri, braconaj și alte amenințări 
la adresa biodiversității.

Educația înseamnă creștere, hrănire, cultivare și tocmai de aici rezultă interde-
pendența acesteia cu mediul. Natura ne face egali între noi – ca oameni. Educația 
ne face egali cu natura dar diferiți între noi.

Educația pentru toți a fost definită ca acces la educație și la calitatea acesteia 
pentru toți copiii, fiind identificate două obiective generale:

 - asigurarea posibilităților participării la educație a tuturor copiilor, indiferent 
de cât de diferiți sunt ei și cât se abat, prin modelul personal de dezvoltare, de 
la ceea ce societatea a numit normal. Participarea presupune în primul rând 
accesul și apoi identificarea modalităților prin care fiecare să fie integrat. 
Accesul are în vedere posibilitatea copiilor de a ajunge fizic la influențele 
educative ale unei societăți, de a se integra în școală și de a răspunde favo-
rabil solicitărilor acesteia.

 - calitatea educației se referă atât la identificarea acelor dimensiuni ale proce-
sului didactic, ale conținuturilor învățării cât și la calități ale agenților edu-
caționali, care să sprijine învățarea tuturor categoriilor de elevi, să asigure 
succesul, să facă sistemul deschis, flexibil, eficient și efectiv.
Ființa umană a fost dotată, între alte caracteristici specific umane, cum sunt 

moralitatea și religiozitatea, și cu creativitate, care alături de cele menționate mai 
sus o deosebesc de toate celelalte creaturi ale lui Dumnezeu.
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Din acest motiv, creativitatea ar trebui să ocupe un loc de cinste în siste-
mul de educație. Din nefericire, în țara noastră, datorită faptului că predomină 
dimensiunea reproducerii informației memorate, creativitatea este o adevărată 
cenușăreasă a educației românești. Este adevărat că pentru regimul totalitar care 
a condus România timp de cincizeci de ani, stimularea creativității era un lux pe 
care nu și-l putea permite, dat fiind riscul pe care îl reprezenta tot ceea ce ieșea 
din nivelarea pe care o urmărea realizarea idealului de formare a „omului nou”. 

Creativitatea este capacitatea și voința de a te aventura în necunoscut, uti-
lizând imaginația cu scopul de a realiza un lucru nou, funcțional și avantajos. 
Este o înzestrare, un atribut uman, este stimulată de contactul cu necunoscutul, 
este influențată în mare măsură de acțiunile noastre voluntare.

Creativitatea este un proces mental și socialcare implică generarea unor idei 
sau concepte noi, sau noi asocieri ale minții creative între idei sau concepte exis-
tente. Creativitatea este un concept multidimensional și se poate manifesta în mul-
tiple domenii. Identificarea și cuantificarea naturii creativității constituie obiective 
dificile. Conceptul de creativitate poate fi definit din perspectiva unor discipline 
diferite: psihologie, psihologie socială, științe cognitive, arte, inteligență artificială, 
filozofie,  economie, management etc. și deci la multe niveluri distincte: cognitiv, 
intelectual, social, economic, artistic, literar etc.

Dicționarul Webster oferă trei semnificații ale creativității: starea sau cali-
tatea de a fi creativ; abilitatea de a transcende ideile, regulile, modelele, relațiile 
tradiționale și de a crea noi și semnificative idei, forme, metode, interpretări etc. 
; originalitate sau imaginație; procesul prin care se utilizează abilitatea creativă.

Relația dintre creativitate și inteligență a fost studiată, între alții, de Robert 
J. Sternber în manualulHandbook of Creativity Sternberg afirmă că există trei 
aspecte principale care sunt fundamentale pentru creativitate: abilitatea sintetică, 
abilitatea analitică și abilitatea practică. Aceste trei aspecte decurg din teoria „triar-
hică” (formată din trei aspecte) a inteligenței umane, promovată de R. J. Sternberg.

 - Abilitatea sintetică (creativă): abilitatea de a genera idei care sunt noi, de 
înaltă calitate și adecvate pentru sarcina prescrisă. Această abilitate include 
gândirea divergentă. O caracteristică a acestui aspect este abilitatea de a re-
defini problemele într-un mod complet diferit și de a gândi în mod intuitiv 
și pătrunzător.

 - Abilitatea analitică: gândirea critică/analitică este implicată în creativitate 
ca abilitate de a judeca valoarea propriilor gânduri și soluții posibile, de a 
evalua punctele lor tari și slabe și de a sugera căi de îmbunătățire a acestora.

 - Abilitatea practică: abilitatea de a aplica competențele intelectuale în contexte 
cotidiene și de a „vinde” sau a comunica ideile creative la alții. Este abilitatea 
de a traduce abstracțiile și teoriile în aplicații realiste.
Un învățământ cu adevărat democratic trebuie să dea satisfacție tuturor cate-

goriilor de elevi, de la cei cu cerințe educative speciale și până la cei cu aptitudini 
superioare în domeniile intelectuale, artistice, sportive etc. Atributul de democra-
tic este dat de capacitatea sistemului de învățământ de a crea condițiile activizării 
tuturor predispozițiilor și posibilităților, mai mari sau mai mici, purtate de copii.
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Îmbogățirea învățământului se referă la extinderea sau aprofundarea studi-
ilor prin diferite strategii didactice. La nivelul curriculumului se pune accent pe 
introducerea unor experiențe educaționale mai bogate, variate sau suplimentare 
la curriculumul clasic, experiențe care pot viza conținutul sau strategiile de pre-
dare ale profesorului. Îmbogățirea poate fi orientată spre proces  (având ca scop 
dezvoltarea proceselor mintale, a creativității), spre conținut  (centrat către anu-
mite materii ce se predau în sens aprofundat) și spre produs  (avându-se în vedere 
anumite tipuri de rezultate-directe sau indirecte-ale instruirii). 

Dacă educarea creativității conduce la „operativitatea general creativă și teh-
nici intelectual-atitudinale” destul de elastice înseamnă că ideal ar fi ca procesul 
de educare a creativității să includă o restructurare a predării tuturor disciplinelor 
la care să se adauge cel puțin un curs special de educare a creativității în învă-
țământul preuniversitar și unul în cel universitar. În această structură s-ar putea 
asigura identificarea și dezvoltarea potențialului de creativitate în mod constant și 
continuu și s-ar putea ajunge, către finalul școlarității, pe de o parte, la dezvoltarea 
cercetivității specifice și pe de altă parte, la închegarea unei personalități creative 
în adevăratul sens al termenului. Elementele principale care atestă creativitatea 
sunt: flexibilitatea, originalitatea, fluența și imaginația. Ca principiu general, for-
marea și dezvoltarea creativității necesită parcurgerea drumului de la simplu la 
complex, metode active (problematizarea, descoperirea), cunoașterea temeinică 
a posibilităților intelectuale, volitive și morale ale elevilor, a supleței sistemului 
lor nervos, precum și activități de înlăturare a factorilor care pot frâna, dezvolta 
creativități (timiditatea, teama de a nu greși, descurajarea, lipsa perseverenței).

În contextul tuturor acestor condiții social-educative ale creativității, școala 
urmează să realizeze finalități educative specifice, de care este direct responsabilă. 
Ei îi revine responsabilitatea de a acționa pentru stimularea potențialului creativ 
al elevilor în următoarele direcții:

 - identificarea potențialului creativ al elevilor;
 - crearea premiselor gnoseologice ale activității creatoare, libere și conștiente 

a omului (o concepție despre lume care să dea sens și să orienteze activita-
tea creativă); 

 - dezvoltarea posibilităților individuale de comunicare, care să înlesnească 
punerea rezultatelor creației la dispoziția societății

 - dinamizarea potențialului creativ individual, în sensul valorificării adecvate 
a talentelor și a cultivării unor atitudini creative în special a acelor care con-
stituie principalii factori vectoriali ai creativității;

 - asigurarea suportului etic al comportamentului creator.
Cîtă vreme creația era socotită un privilegiu dobândit ereditar de o minori-

tate, școala nu s-a ocupat în mod special de acest aspect, deși, e drept, s-au creat 
ici colo clase speciale pentru supradotați. De cînd se arată că automatele dirijate 
de calculatoare înfăptuiesc toate muncile monotone, stereotipe și deci omului îi 
revin mai mult sarcini de perfecționare, de înnoire, cultivarea gîndirii inovatoare 
a devenit o sarcină importantă a școlilor de masă. Pe lângă efortul tradițional de 
educare a gîndirii critice, stimularea fanteziei apare și ea ca un obiectiv major. 
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Aceasta implică schimbări importante, atît în mentalitatea profesorilor, cît și în 
ce privește metodele de educare și instruire.

În primul rînd, trebuie schimbat climatul, pentru a elimina blocajele culturale 
și emotive, puternice în școala din trecut. Se cer relații distinse, democratice, între 
elevi și profesori, ceea ce nu înseamnă a coborî statutul social al celor din urmă. 
Apoi, modul de predare trebuie să solicite participarea, inițiativa elevilor, e vorba 
de acele metode active, din păcate prea puțin utilizate în școala romînească. În 
fine, fantezia trebuie și ea apreciată corespunzător, alături de temeinicia cunoș-
tintelor, de raționamentul riguros și spiritul critic.

Consider că, în învățămînt, o condiție de bază a succesului școlar o reprezin-
tă creativitatea, aceasta fiind întîlnită atît în activitățile de predare cît și în cele 
de evaluare. Avînd în vedere faptul că predarea centrată pe elev se află în directă 
relaționare cu creativitatea și reprezintă o prioritate absolută pentru înfăptuirea 
reformei școlare avînd ca scop formarea continuă a cadrelor didactice în demersul 
de implementare a unui învățămînt modern și eficient, iar ca obiective:

 - promovarea unor metode moderne în procesul de învățămînt centrate pe elev 
și motivarea lor pentru actul de învățare;

 - argumentarea eficienței metodelor tradiționale prin adaptarea lor la cerințele 
educației europene;

 - promovarea strategiilor privind asigurarea educației de calitate în școala 
romînească;

 - conștientizarea importanței tuturor disciplinelor de învățămînt în dezvoltarea 
personalității elevilor.
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REZUMAT 

Educația înseamnă creștere, hrănire, cultivare și tocmai de aici rezultă interde-
pendența acesteia cu mediul. Natura ne face egali între noi – ca oameni. Educația 
ne face egali cu natura dar diferiți între noi.

Ființa umană a fost dotată, între alte caracteristici specific umane, cum sunt 
moralitatea și religiozitatea, și cu creativitate, care alături de cele menționate o 
deosebesc de toate celelalte creaturi ale lui Dumnezeu.

Din acest motiv, creativitatea ar trebui să ocupe un loc de cinste în sistemul de 
educație. Creativitatea este capacitatea și voința de a te aventura în necunoscut, 
utilizând imaginația cu scopul de a realiza un lucru nou, funcțional și avantajos. 
Este o înzestrare, un atribut uman, este stimulată de contactul cu necunoscutul, 
este influențată în mare măsură de acțiunile noastre voluntare.
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TEORIA INTELIGENȚELOR MULTIPLE

Prof. Tar Hajnal, Liceul Tehnologic 
„Electromureș”, Tîrgu-Mures

Există o interdependență între înzestrarea nativă, procesul instructiv-edu-
cativ, domeniul de activitate și inteligență. Lucrarea de față încearcă să aducă 
răspunsuri la aceasta.

Problematica inteligenței, precum și multiplelor implicații reprezintă un do-
meniu interesant, care și-a exercitat atracția asupra oamenilor din cele mai vechi 
timpuri până în contemporaneitate.

Metaforic vorbind, am putea spune că numărul definițiilor inteligenței este 
egal cu numărul persoanelor care încearcă să dea o definiție acestui concept. 
Sternberg considera că există două tipuri de teorii ale inteligenței-teorii implicite 
și teorii explicite ale inteligenței.

Teoriile explicite ale inteligenței sunt acele construcții ale unor specialiști ba-
zate pe date concrete colectate din performanțele măsurabile ale oamenilor, perfor-
manțe obținute la sarcini care se presupune că măsoară funcționarea intelectuală.

Teoriile implicite ale inteligenței sunt construcții ale oamenilor, construcții 
care există în mintea acestor indivizi sub formă de definiții sau sub alte forme. 
Acest tip de teorii trebuie descoperite, nu inventate, pentru că ele deja există, în-
tr-o formă anume, în mintea oamenilor.

Definițiile sunt doar o formă a teoriilor implicite ale inteligenței. În 1921 unii 
psihologi defineau inteligența în diferite moduri, spre exemplu:

 - Thorndike considera că inteligența reprezintă puterea răspunsurilor bune din 
punct de vedere al adevărului sau faptelor.

 - Terman definește inteligența ca fiind capacitatea de a achiziționa capacități 
și a susține gândirea abstractă.

 - Woodrow considera că inteligența se manifestă prin capacitatea de a învăța 
sau de a profita din experiență.

 - Pintner înțelege inteligența ca fiind capacitatea de a se adapta la situații de 
viață relativ noi.

 - Freeman definește inteligența ca fiind capacitate senzorială, capacitate de 
recunoaștere perceptuală, rapiditate, nivel de flexibilitate a deciziilor, a aso-
ciațiilor, imaginație, rapiditate a răspunsului.
În 1986, s-au impus alte definiții ale conceptului de inteligență și anume, Anne 

Anastasi considera inteligența ca fiind o calitate a comportamentului. Ea consi-
dera ca un comportament inteligent este adaptativ reprezentând moduri efective 
de adaptare la cerințele schimbătoare ale mediului.

Jonathan Baron definește inteligența ca fiind un set de abilități implicate în 
atingerea, realizarea scopurilor alese, în mod rațional.
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John Berry vede inteligența ca fiind produsul final al dezvoltării individuale 
în domeniul cognitiv, distinct de domeniile afective și motivaționale.

Gardner a sugerat că trebuie să ne concentrăm asupra conținuturilor cognitive 
ale inteligenței, afirmând că nu există o singură inteligență ci inteligențe multiple, 
independente, și anume: lingvistică, logico-matematică, muzicală, kinestezică, 
interpersonală, intrapersonală.

Se poate concluziona că există o evoluție a conceptului de inteligență de la 
problemele psihometrice spre procesarea informației, contextul cultural și in-
terrelațiile lor.

Unul dintre marii psihologi a celei de-a doua jumătăți a secolului nostru, Lee 
Cronbach, spunea despre inteligență că aceasta nu este un lucru, ci este un stil de 
muncă intelectuală.

Concept complex, dificil de abordat, inteligența a constituit și constituie unul 
dintre pilonii pe care se sprijină întreaga construcție a psihicului uman.

Cea mai cunoscută abordare este teoria inteligenței multiple propusă de către 
Howart Gardner, doctor psiholog, educat la Harvard, în 1983. Acesta a propus o 
teorie în care există 8 categorii de bază ale inteligenței, fiecare persoană dobân-
dind noi informații și deprinderi ce au la bază o combinație unică formată din o 
parte din acestea sau toate.

Gardner susține că o inteligență este o promisiune de potențial biopsihologic, 
iar un domeniu este o disciplină sau un meșteșug practicat în societate. Domeniul 
determină care inteligență este valorizată. Cele 8 categorii identificate de teoria 
lui Gardner a inteligențelor multiple sunt următoarele:

 - talentul lingvistic cu deprinderile verbale cum ar fi vorbirea și scrierea
 - talentul logico-matematic, cu numere și modele logice
 - talentul spațial cu deprinderi vizuale, cum ar fi desenatul
 - talentul kinestezic corporal cum ar fi atletismul sau dansul
 - talentul muzical cu deprinderi muzicale
 - talentul naturalist ce vizează animalele și mediul înconjurător
 - înțelegerea interpersonală
 - cunoașterea sinelui-intrapersonală.

Deși criticată, această teorie are marele merit de a fi subliniat diferențele evi-
dente între elevi sau studenți, în ceea ce privește inteligența, respectiv formele 
prin care aceasta se prezintă.

O gamă largă de experiențe individuale au efecte asupra dezvoltării cognitive, 
inclusiv asupra coeficientului de inteligență. În special experiențele copilăriei au 
o importanță deosebită în modelarea cognitivă a elevului.

Din această perspectivă pare rezonabilă regândirea sensului acordat cuvân-
tului educație, pentru a cuprinde întreaga varietate de experiențe care pot ajuta 
individul uman pentru a fi eficient și pentru a evolua cu succes într-o societate 
în continuuă căutare de perfecțiune. În concluzie, profesorilor le revine respon-
sabilitatea unor decizii instrucționale în concordanță cu nevoia de dezvoltare a 
inteligenței umane. Aptitudinile speciale se manifestă numai într-un anumit do-
meniu: matematica, literatura, tehnica, muzica, arte plastice, etc. Prezența aptitu-
dinii speciale nu exclude aptitudinea generală. De exemplu, un elev cu aptitudini 
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pentru pictură posedă în mod necesar aptitudinile generale ale inteligenței și ale 
spiritului de observație care contribuie prin excelență la surprinderea elementelor 
esențiale ale obiectelor și fenomenelor.

Un rol preponderent în manifestarea aptitudinilor speciale îl au condițiile 
naturale și sociale. “Procesul de dezvoltare economic și social este un proces de 
creare a unor noi aptitudini.”(A.H.Alsey)

Aptitudinile speciale se bazează și pe anumite însușiri naturale, pe un fond 
ereditar sau zestre nativă. Perfecțiunea creierului, diferitelor sale zone, activita-
tea analitico-sintetică a cortexului, dinamica activității nervoase superioare care 
caracterizează tipul de sistem nervos, constituie o condiție fiziologică internă a 
formării aptitudinii. Tot ca dispoziție nativă se consideră și gradul de dezvoltare 
a analizatorilor: vizual, auditiv, chinestezic, verbomotor.

Leontiev susține ideea că în timp ce se desfășoară o activitate care corespunde 
anumitor obiecte și fenomene, în care se exprimă aptitudini umane, se formează 
organe cerebrale funcționale.

Rubinstein consideră că problema aptitudinilor trebuie contopită cu problema 
dezvoltării. La nașterea unui copil nu se poate afirma cu certitudine că acesta va 
deveni matematician, literat, aviator, etc. Zestrea lui nativă are doar un caracter 
de largă generalitate și numai exercitarea într-o anumită activitate va contribui la 
apariția unei aptitudini speciale și la precizarea ei.

Aptitudinea literară are următoarele caracteristici:-facilitatea asociativ-verbală
 - gândirea în imagini
 - creativitate-frecvența flexibilității asociațiilor verbale Aptitudinea matema-

tică-caracteristici generale:
 - gândirea abstractă – capacitate de a sesiza relațiile abstracte
 - gândire în imagini-capacitate de reprezentare și de sesizare a relațiilor spațiale
 - creativitate-compunere de probleme.

Referindu-ne la măsurarea inteligenței, au existat polemici dintre cele mai 
aprinse în privința măsurătorilor inteligenței, a relațiilor dintre măsurătorile in-
teligenței și performanțele școlare, precum și a relațiilor dintre măsurătorile de 
inteligență și viața reală.

Fără îndoială măsurătorile coeficientului de inteligență la vârsta de 5 ani pre-
zic mai bine decât orice altă variabilă rezultatele și progresele viitoare.

Corelația dintre inteligență și performanța școlară obținută este de obicei de 
0.5. O corelație mai mare se obține în cadrul performanțelor în școala elementa-
ră. Corelația este mai mică la clasele de liceu, care se datorează unor restricțiiîn 
domeniul talentului. În schimb, studenții au de obicei șansa de a alege subiectele 
pe care le vor studia și aceste subiecte liber alese pot fi relaționate cu Q.I.

Reușitele timpurii pot fi relaționate cu rezultate ulterioare. Astfel, obținerea abi-
lităților de citit în prima clasă oferă baza pentru achiziția ulterioară de noi priceperi.

Muți psihologi au încercat să studieze relațiile dintre QI, status-ul social al 
părințior, educație și statusul ocupațional.

Rezultatele au arătat că background-ul social este doar puțin asociat cu QI. QI 
măsoară o caracteristică a persoanelor, care influențează experiențele lor educați-
onale, experiențe ce sunt independente de ceea ce se oferă în plan social.
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Ideile legate de inteligențele multiple pot continua la infinit, însă aici am 
prezentat o parte din teoriile referitoare la acest subiect important al științelor 
pedagogice și psihologice.
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ELEMENTE PRACTICE ALE CERCETĂRII 
DISCURSULUI DIDACTIC MEDIAT

prof. Felicia Stela Ionescu, Casa Corpului Didactic 
Mureș / Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu” din 

Tîrgu-Mureș, doctorand al Universității „Babeș-
Bolyai” din Cluj Napoca, Facultatea de Litere

1. Context 

Sistemul educațional informatizat (SEI) este un program complex inițiat de 
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Obiectivul său principal 
este susținerea procesului instructiv-educativ, din învățământul preuniversitar, 
cu tehnologii de mare actualitate. Implementarea acestui program este rezultatul 
unui parteneriat public-privat.

În pagina dezvoltată de firma SIVECO, autor al programului AEL, Advanced 
E-Learning, este definit ca fiind un parte componentă a acestui „sistem de instruire 
asistată de calculator”. Programul AEL oferă cadrelor didactice și, mai ales, elevi-
lor oportunitatea de a studia diferitele discipline cu ajutorul lecțiilor electronice, 
grupate pe clase și niveluri de studii. Din studiul listei acestor lecții se desprinde 
concluzia că pentru disciplinele umaniste, în special pentru Limba și literatura ro-
mână, materialul didactic electronic este insuficient, iar acolo unde el există, este 
constituit, în marea majoritate, de prezentări statice, cu inserții de filme, grafice și 
ilustrații, sporadice, trimiteri la explicații suplimentare și, în foarte mică măsură, 
secvențe interactive. Pachetul de materiale AEL cuprinde, pe lângă fișierele des-
tinate rulării lecțiilor, câte un ghid al profesorului, prin intermediul căruia cadrul 
didactic utilizator al sistemului primește indicații referitoare la modul de lucru și la 
principalele momente ale scenariului lecției electronice. Cercetarea noastră urmă-
rește analiza automată a acestui tip de discurs didactic – instrucțiunea metodologi-
că, din perspectiva categoriilor de termeni și concepte care îl compun. S-a utilizat, 
pentru analiza automată a discursului, programul de origine franceză TROPES.

2. Instrument și metodă

Conceput pentru analiza informației de piață, analize sociologice și politice, 
analiza textelor științifice, TROPES este un program de procesare naturală a limbii 
și de clasificare semantică care garantează pertinența și fiabilitatea analizei pe text. 
Programul a fost dezvoltat de Pierre Molette și Agnès Landré, pe baza lucrărilor 
lui Rodolphe Giglione. Varianta română a acestui program a fost dezvoltată de 
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Dan Caragea, prin UEFISCDI1, între 2009-2011, în cadrul Proiectelor strategice, 
fiind în continuă evoluție.

Optând pentru programul TROPES am avut în vedere că utilizarea unui soft 
deja existent și testat este mult mai avantajoasă în această situație, decât constru-
irea unuia nou, la care accesul larg al cadrelor didactice ar fi limitat din motive 
subiective, precum promovarea comercială, aria restrânsă de publicitate etc. În 
plus, ecranul principal al programului are un design simplu, care permite orien-
tarea rapidă a utilizatorului în câmpurile de lucru proiectate.

Principalele funcții ale programului sunt următoarele: extragerea informației 
pertinente; analiza calitativă și clasificări; analiza cronologică; sumarizare/contra-
gere textuală; manager de ontologii în limbaj natural; navigare hipertext. Pentru 
versiunea 8.1, programul include un dicționar morfologic de mărimea Dicționarului 
explicativ al limbii române (1998) și un dicționar semantic, cu peste 500 de câm-
puri, grupate în 70 de mari categorii tematice.

În aplicarea analizei automate a discursului, am avut în vedere discuțiile asu-
pra compoziționalității discursului (Reboul, Moeschler 2001:186-190) și conclu-
zia potrivit căreia discursul „este oricum compozițional, în sensul că este format 
din unități inferioare” (Reboul, Moeschler 2001:190). Astfel, teoria susținută de 
Reboul și Moeschler o putem considera aplicabilă discursului didactic tocmai da-
torită existenței facilităților pe care programul de analiză automată TROPES ni le 
oferă. Ca urmare, credem că acțiunea analitică realizată prin deducerea unităților 
componente ale textului și gruparea lor categorială este o exemplificare inedită 
a teoriei susținute de Reboul și Moeschler (2001), teorie validă în procesarea in-
formatizată a oricărui discurs, implicit a discursului didactic. Această teorie este 
completată și încă o dată formulată de Reboul și Moeschler, sub titlul O aborda-
re reducționistă a discursului în termeni de pertinență (Reboul, Moeschler 
2001:194-198), astfel: „discursul nu este nimic mai mult decât secvența de enunțuri 
care îl compun” Aceasta, însă, nu înseamnă și a reduce interpretarea discursurilor 
la interpretarea enunțurilor (Reboul, Moeschler 2001:196), fapt care justifică o 
abordare a corpusului propus de noi, în sensul pragmaticii discursului. TROPES 
atinge, prin constructele de analiză propuse, și o astfel de abordare.

Odată lansată analiza de text prin intermediul programului TROPES, ecra-
nul afișează textul integral, iar prima informație relevantă oferită despre acesta se 
referă la încadrarea textului într-unul din stilurile argumentativ, narativ, enunți-
ativ sau descriptiv. În acest moment inițial, pot fi studiate „blocurile” textului, în 
funcție de analiza distribuției, episoadele, precum și frazele memorabile.

În cazul Manualului profesorului, analizat în acest mod, stilul este descriptiv, 
cu o frecvență a verbelor care justifică încadrarea sa în setările dinamice, de acțiune. 
După ce a identificat unitățile semnificative de bază, propozițiile, TROPES clasi-
fică referințele găsite, (conceptele), în clase semantice. Prin referințe înțelegem, de 
obicei, rețele substantivale, purtătoare de informație utilă pentru analiză. În această 
etapă, cea mai complexă în tratamentul informației, programul se sprijină pe rețele 

1 Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării 
și Inovării
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semantice cu dezvoltări speciale, de tip ierarhic sau echivalențe. TROPES este pre-
gătit să trateze ambiguitățile semantice, calculând probabilitatea de ocurență a unui 
anumit sens într-un context particular. În analiza semantică, referințele se grupează 
în universuri (niveluri superioare de contragere semantică), ceea ce permite înțelege-
rea temelor abordate. De exemplu, dacă un text menționează „București”, TROPES 
deduce că în text se vorbește despre „România”, care este o țară din „Europa”.

TROPES distinge categoria morfologică a tuturor cuvintelor din text, tratând în 
mod acceptabil omonimele (se estimează la 2% rata medie de eroare). Gramatica pro-
gramului cuprinde următoarele clase morfologice: substantive, verbe (factive, stative 
și declarative), adjective (subiective, obiective și numerale), determinanți (articole, 
prepoziții, anumite pronume), conectori (conjuncții, pronume relative), modalizări 
(adverbe) și pronume personale. TROPES prezintă cuvintele în clase morfologice, 
indicând numărul de ocurențe și procentajul în raport cu categoria principală.

3. Descriere și analiză

Din dorința de a avea o reală contribuție la cercetarea cu specific românesc, 
ne-am îndreptat atenția spre texte încă neanalizate. Selecția textelor provenind 
din suportul verbal al lecțiilor propuse prin sistemul AEL / Învățare electronică 
avansată, aceasta a fost puternic motivată și de constatarea că, în pachetul de lecții 
propuse, ponderea celor de Limba și literatura română este încă nesemnificativă, 
fiind nevoie de o impulsionare a procesului de concepere/creare a acestora cu o 
contribuție serioasă a specialiștilor – profesori care au chiar această specialitate. 
Am aplicat analiza automată a discursului, prin intermediul TROPES, asupra unui 
Manualul profesorului pentru softul de Limba și literatura română, clasa a IX-a, 
pentru a demonstra modul în care pot fi identificate câmpurile semantice în secven-
țele de discurs didactic destinat perceperii intermediate de calculator. În selectarea 
corpusului destinat analizei, am avut în vedere avertismentul referitor la ambigu-
itatea termenului discurs, susținută de Dominique Maingueneau, avertisment po-
trivit căruia discursul „poate desemna atât sistemul care permite producerea unui 
ansamblu de texte, cât și ansamblul respectiv în el însuși” (Maingueneau 2007:47)

Manualul analizat este o componentă a pachetului de materiale electronice 
destinate predării/învățării lecțiilor prin intermediul sistemului AEL. În accepția 
autorilor, specialiști ai firmei SIVECO, este vorba despre un ghid, care însoțește 
lecțiile electronice pregătite pentru fiecare dintre disciplinele școlare. Acest ghid 
are în compunere un cuprins, prezentarea structurii, secvențe destinată compe-
tențelor și realizării și o dezvoltare particularizată a momentelor lecției, cu durata 
lor recomandată.

3.1. Analiza lexico-semantică
În exemplul ce urmează, se poate observa contragerea semantică aplicată de 

acest program Manualului profesorului pentru lecția electronică AEL, de Limba 
și literatura română, la clasa a IX-a, intitulată Personalitatea lui Mihai Eminescu.
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O primă statistică vizează referințele generale – universuri semantice/do-
menii de referință. Aflându-se poziție de actant (referință în poziție de subiect) 
(Caragea, Curaj 2013:74), domeniul iscusință are cele mai multe ocurențe, 17, 
urmat de cunoaștere, lecție – cu câte 12 ocurențe, apoi limbă – 11 ocurențe. Sub 
10 ocurențe, înregistrează referințele profesor, personalitate, activitate, unitate, 
interacțiune, informație, sistem și altele. În mod similar, poziția de actat (referință 
asupra căreia se răsfrânge acțiunea verbului) (Idem:74), este ocupată de domeniile 
de referință învățare – 29 ocurențe, elev – 17 ocurențe, urmate, cu mai puțin de 
10 ocurențe, de domeniile personalitate, obiectiv, comunicare, gândire, conținut, 
formare, film și altele. O nouă contragere/sistematizare duce la identificarea mai 
multor universuri semantice, grupate din nou în funcție de poziția de actant (in-
telect – 107 ocurențe, ordine – 51 ocurențe, educație și învățământ – 45 ocurențe, 
relație – 33 ocurențe etc. ) sau de actat (existență – 29 ocurențe, cauzalitate – 22 
ocurențe, altele precum mișcare, probleme sociale, om, afectivitate etc. , având 
sub 20 de ocurențe). 

În fine, referințe generale de tip 2, universuri semantice mai concentrate, 
sunt identificate într-o următoare etapă de analiză, rezultând câmpurile: cunoaș-
tere și adevăr (52 ocurențe), inteligență și memorie (22 ocurențe) – ca actanți și 
viață școlară (25 ocurențe), gândire (19 ocurențe) – ca actați, pe primele locuri 
în statistica acestora.

3.2. Analiza referințelor
Studiul realizat asupra textului selectat relevă o interesantă dispunere concep-

tuală a elementelor discursului didactic. La operația de extragere a terminologiei 
(overtext), s-au obținut, pentru Manualul analizat, clase generale de natură seman-
tică, și anume: activitate/activitatea elevului, competențe/competențele specifice, 
finalități, literatură/literatura română, modele/modele Mihai Eminescu, obiect/
obiect de studiu, paragraf, prezentare/prezentarea structurii, situație/situații de 
învățare, unități/unități de conținut.

Pe lângă această clasificare a terminologiei, TROPES pune în evidență refe-
rințele care apar deseori relaționate. De exemplu, intelect și educație și învățământ 
apar cel mai frecvent relaționate, ceea ce indică insistența referențială a autorului 
de manual asupra acestor două concepte. Prin selecțiile sale, TROPES răspunde la 
întrebări de genul „Cum anume relaționează autorul educația cu învățământul?” 
selecționând frazele care conțin conceptele. Utilizatorul programului poate folosi 
însă și propriile sale clasificări, modificându-le constant în funcție de obiectivele 
cercetării. Programul analizează relațiile fiecărei referințe utilizate arătând forma 
cum rețelele apar întrețesute în fiecare text. TROPES arată, rapid și fiabil, relațiile 
acestor concepte centrale cu toate referințele la care autorul se referă. Un grafic 
în stea este afișat pentru a înlesni percepția spațiului interrelațional. Aceeași in-
formație poate fi vizualizată într-un grafic cu sfere.

Totodată, TROPES permite crearea imediată a unui grafic pe baza arborelui se-
mantic. Opțiunea Scenario a programului relevă că principalele câmpuri semantice 
ale manualului analizat sunt: intelect (108 termeni), ordine (51), educație și învăță-
mânt (45), relație (32), alte câmpuri semantice având sub 30 de ocurențe. Cele mai 
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frecvente relaționări identificate de TROPES sunt între conceptele: limbă>literatură 
(5) (vezi fig. 1), iscusință>specific (5), limbă>personalitate (4), învățare>limbă (4), 
unitate>interacțiune (4), alte relaționări ale referințelor generale având sub 4 ocurențe. 
Cea mai puternică relație este prezentă în cadrul binomului conceptual limbă>lite-
ratură, în care vecinătățile de stânga (precedente), cele mai frecvente, ale acestuia 
sunt: învățare (4), cadru (2), oră (2), altele precum atitudine, caracter, paradigmă, 
integral, școlar, comunicare sau flexibil, au o singură apariție. În egală măsură, ve-
cinătățile de dreapta (succedente), sunt: personalitate (3) și formare (2), altele precum 
română, rol, contribuție, elev, învățământ, român, dezvoltare, având apariții unice.

1.   Fig. nr. 1. Relațiile binomului conceptual „limbă-literatură”

3.3. Analiza morfo-sintactică
În analiza textului Manualul profesorului, ales pentru studiu, verbele factive, 

de exemplu, reprezintă 59,7%, iar adverbele de timp, 16, 7%. Ecranul principal 
indică numărul de ocurențe, adică numărul de forme din aceeași clasă inventa-
riate de program, iar din parcurgerea secvențelor analizei se poate constata că 
verbele cele mai frecvente în text sunt verbele a fi, a avea, a putea și a vrea, iar 
adjectivele cu frecvența cea mai mare sunt general, propriu, obligatoriu și român.

Substantivele care înregistrează cele mai multe apariții în textul analizat sunt: 
învățare – 19, elev – 17, competență – 14 și lecție – 12. Lista substantivelor, acce-
sată pe fiecare element constitutiv, conduce spre vizualizare, prin grafice, aseme-
nea exemplelor prezentate anterior. Cele mai frecvente substantive sunt: învățare 
(19), elev (17), competență (14), lecție (12) și limbă (11), urmate de personalitate, 
profesor, studiu, activitate, unitate, obiectiv, informație, comunicare, sistem, in-
teracțiune, acestea din urmă având între 10 și 7 apariții în întregul text.

Aplicațiile analizei cu ajutorul programului TROPES sunt numeroase: anali-
za discursului literar, filozofic, politic și științific, analiza mesajelor electronice, 
indexarea documentară pentru reviste de presă, analiza chestionarelor deschise, 
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structurarea semantică pentru portaluri și enciclopedii, statistici ale conținuturilor 
de pe Internet, analize de inteligență economică etc.

Analiza cognitivo-discursivă, specifică acestui program, ar permite crearea 
unei viziuni de ansamblu asupra textului, o imagine a cronologiei discursului, adi-
că a felului în care autorul introduce în scenă referințele. TROPES face o lectura 
atentă a blocurilor discursive, ceea ce permite împărțirea textului în episoade, ase-
mănătoare cu scenele unui film, operație nerelevantă însă pentru studiul de față.

4. Considerații didactice și concluzii

Analiza TROPES realizată asupra textului denumit generic Ghid metodologic 
de utilizare destinat profesorilor care predau Limba și literatura română la clasa 
a IX-a susține intenția generoasă a autorilor programului AEL de a oferi cadrelor 
didactice un set de pachete cu materiale educaționale, utile mai ales în implemen-
tarea formei electronice a lecțiilor. Ghidul însoțește fiecare lecție, pentru fieca-
re disciplină, iar observarea atentă a structurii sale, comparată cu a altor lecții, 
evidențiază grija autorilor de a repeta în prima parte a fiecărui ghid, indicațiile 
tehnice și generalitățile referitoare la funcționalitatea SEI și a AEL. Secvențele 
destinate prezentării modulelor de lecție sunt însă mult prea generale pentru a 
satisface așteptările tuturor categoriilor de utilizatori, și ne gândim, în această 
perspectivă, în primul rând la cadrele didactice debutante.

Formarea și dezvoltarea competențelor informatice este, în zilele noastre, o 
preocupare generalizată. Din această perspectivă, un număr din ce în ce mai mare 
de profesori lucrează cu ușurință, utilizând mijloacele informatice și integrează 
TIC în procesul instructiv-educativ.

Totuși, din punct de vedere metodologic și pedagogic, al didacticii speciali-
tății, ghidurile ar trebui să conțină mai multe recomandări privind structurarea și 
realizarea conținuturilor științifice ale secvențelor didactice, astfel încât o analiză 
de text aplicată acestora să sprijine profesorul în identificarea universurilor seman-
tice și a categoriilor de concepte specifice fiecărei teme în parte și, prin aceasta, 
unice. Observația este generatoarea unei importante părți a cercetării doctorale1.

Proiectarea unei lecții, fie directă, fie intermediată electronic, este supusă 
principiului analizat de Reboul și Moeschler în legătură cu scopul interlocutoru-
lui care interpretează o frază, anume acela „de a recupera gândul pe care voia să-l 
exprime vorbitorul”, devenind „un proces al cărui rezultat implică atribuirea de 
gânduri celorlalți, fapt care este „inseparabil de întrebuințarea limbajului”. (Reboul, 
Moeschler 2001:17).

1  Felicia Stela Ionescu, Teza doctorală „Elemente aplicate de pragmatică lingvistică”, în 
lucru 
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EXOTICA ȚIGANCĂ-O „CEALALTĂ” PERICULOASĂ 
SAU FIGURA ȚIGĂNCII ÎN LITERATURA ROMÂNĂ

prof. Puskas-Bajko Albina, Liceul Tehnologic 
„Sfântul Gheorghe”, Sângeorgiu de Pădure

„Nu lipsa curățeniei sau a sănătății cauzează abjecția ci ceea ce deranjează 
identitatea, sistemul, ordinea. Ceea ce nu respectă frontierele, pozițiile, regulile. 
Ceea ce se situează între, ceea ce este ambiguu, compus.”1

Lucrarea de față va încerca să situeze figura țiganului în inima contestații-
lor literare majoritare românești, în ceea ce privește statutul economic, sexual și 
național a țiganului, și mai ales a țigăncii, reprezentarea literară română fiind de 
fapt un fel de termometru a contestărilor amintite mai sus.

În același timp, dacă o parafrazez pe Julia Kristeva2, apariția țiganului deran-
jează identitatea, ordinea, sistemul, nerespectând frontierele, pozițiile, regulile. 
Fiind un corp străin, a cărei origini sunt stau sub semnul întrebării, deși locuiesc 
în Europa de secole, ei sunt, cu cuvintele lui Kristeva, „ceva <între>, ambiguu și 
compus”. Literatura arată tendința de a vedea țiganul și țiganca ditr-un unghi ex-
trem de sentimental, statutul lor ambiguu și contestat creează anxietate în rândul 
celor care sunt Gadje, țiganul și țiganca neaparținând la nicio ordine cunoscută de 
Gadje. În felul acesta figura lor devine o amenințare, care emanează dintr-o ne-
siguranță în legătură cu ei-țin de afară sau de înăuntru sunt aproape sau departe? 

Pentru Gadje, Țiganii reprezintă acest „Celălalt” exotic, fiind în mod simul-
tan străin și indigen. Paradoxul ne amintește de rolurile evreilor și africanilor din 
America, unde amândouă grupuri etnice dominau industria distracției, simultan 
fiind subiecții diferitelor forme de rasism. (Joseph Litvakis, în Invidia Evreului 
interpretând ideile lui Adorno despre elementele antisemitismului, sugerând că 
invidia în general încearcă să refigureze ceea ce e dorit în ceea ce este vrednic 
de dispreț).3

Putere aproape sfântă, dar și respectată, a virginității țigăncii, care îi conferă 
și fetei niște puteri magice, este evocată în episodul prinderii țiganilor în Ursita, 
srcisă de B. P. Hașdeu, țigani care vor să pătrundă furiș în palatul postelnicului 
Șarpe în Printre ei este și copilul găsit, dornic a-și duce la îndeplinire planul de a-l 
omorî pe Luca. O bătrânică care se pretinde fecioară se oferă să-l scape pe țiganul 
Baro, dacă acesta vrea să o ia în căsătorie: „o propunere altfel de tot imposibilă 
1 Julia Kristeva, Powers of Horror. An Essay on Abjection, New York, Columbia UP, 
1982., p. 1.
2 Julia Kristeva, Powers of Horror. An Essay on Abjection, New York, Columbia UP, 
1982., p. 4-7
3 Joe Litvak, Jew Envy. Women’s Studies Quarterly. 34.3/4 (2006): 82-106. 
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după instituțiunile noastre de atunci, căci o femeie româncă era oprită cu cea mai 
mare asprime de a merge după un țigan, iară o fată fecioară țigancă nu se soco-
tea în rândul femeilor” (105)1. Privilegiile virginității sunt – se vede – limitate de 
prejudecățiile sociale. Copilul cel scelerat se grăbește a se oferi și el ca mire într-o 
astfel de nepotrivită unire, iar bătrâna îi acceptă pe amândoi, stârnind o furtună 
de râsete. „Nu este întâmplător că această luare în râs a uneia dintre ipostazele 
feminine cele mai venerate, pentru că scoate femeia de sub puterea bărbatului, 
este regizată de doi moșnegi cam băuți, care o îmbată și pe bătrânica virgină. 
Momentul carnavalesc este, curând, terminat prin intervenția vătafului care pre-
gătește execuția. Doar puterea bărbătească reprezentată prin postelnicul Șarpe 
poate acorda iertarea. Iar nobilul care nu poate suferi parte femeiască în preajmă 
îl salvează pe copilul nelegiuit.”2

Vasile Voiculescu ne încântă cu descrierea fantezistă a Sakuntalei-Rada, tot 
un obiect romanțat al dorinței masculine: „ o fată de o frumusețe fericitoare, cu 
ochii mari codați în sombrul oval al chipului, pe grumazul ce aluneca amețitor spre 
sînii ce siluiau despicătura veșmîntului, ieșind ca doi nuferi în limanul pieptului. 
Privirile-mi ațîțate de intensitatea reveriei o măriră ca niște lentile pînă-ntr-atît, 
că o văzui aievea înaintînd spre mine, unduindu-șicoapsele, zîmbitoare sub za-
rea vălului galben ce-o înfășură.”3 În universul imaginar propriu povestirilor lui 
Voiculescu legăturile intre oameni, animale, lucruri, locuri se fac prin asemenea 
comunicări magice. Între tenebrele purei animalitati (reprezentate de Sakuntala-
Rada) și luminile sufletului uman nu există pereți despărțitori. Sfera animalicu-
lui, ca și întune-ricul organic al feminității țigăncii sunt opuse spiritului rațional, 
cunoașterii lo-gice și creațiilor sale: civilizația științifică și tehnică… Omul care 
nu comunică în acest sens magic cu cele ale naturii poate să săvâr-șeas-că grave 
păcate împotriva firii. Iubirea magică este o posesiune demonică. Iubirea pentru 
țigancă nu are nimic sentimental.

„ Nici molateca din față, cu priviri vulpeșe și piepții cărnoși buluciți sus spre 
gura polcuței, strînsă pemijloc în copci gata să plesnească și care se marghiolea 
spre noi alintîndu-și boiul pe șoldurile viclene.”4

« cu cât omul suferă mai mult, cu atât e mai însetat de Dumnezeu, de adevăr, 
de liniște, de iubire »5. 

Setea topește ființa, o aduce la starea impersonală, nediferențiată, de să-
mânță. Gavrilescu, deși avertizat să nu bea prea multă cafea, el cere și apă, și îsi 
potolește setea bând direct din cană, satisfăcându-și setea intrând în starea de 
disoluție și în moarte.

1 Bogdan Petriceicu Hasdeu. Ursita. Micuța. Ediție îngrijită de Liliana Chiriță. București: 
ERC Press, 2009., p. 105.
2 Mihaela Mudure, Structuri feminine în Ursita * lui Hașdeu, înBucovina Literară, Nr. 6 
(244), iunie 2011
3 Vasile Voiculescu, Sakuntala, Biblioteca pentru toți, 2003., p. 12.
4 Vasile Voiculescu, Sakuntala, Biblioteca pentru toți, 2003., p. 16.
5 Handoca Mircea,”Mircea Eliade”, Editura Recif, Bucuresti, 1993, p. 97.
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O babă fără nume, țigancă, este bucătăreasa familiei Rim în Concert din 
muzică de Bach. Deși lăsată anonimă de autoare, ea are un rol important în ac-
țiunea din casa Rimilor și apare destul de des în roman, în roluri teatrale de mic 
motor al acțiunii. În același roman, la primul episod carnal între el și prințesa 
Maxențiu, care se petrece într-un grajd de cai de curse, Lică Trubadurul e excitat 
suplimentar de (aparenta) extracție rromă a nobilei sale patroane: „...pe scînduri. 
.. țigancă”. Țigancă și memorabilă e Safta din Maidanul cu dragoste de G. M. 
Zamfirescu, soție infidelă asumîndu-și rolul de inițiatoare ale unor femei mai 
tinere în tainele eroticii.

Țigăncile sunt reputate, și literar, pentru farmecul lor și calitățile de curteza-
ne ca și pentru însușirile divinatorii. Combinația celor două însușiri duce la ope-
ra cea mai celebră în ce le privește din literatura noastră: La țigănci de Mircea 
Eliade (1959). În realitate calitatea de „țigănci” are puțin de-a face cu personaje-
le. Profesorul de pian Gavrilescu ajunge într-un bordel din centrul orașului și e 
pus să aleagă dintre trei femei. Numai una este țigancă, celelalte fiind grecoaică 
și evreică, și are ca miză să determine etnia fiecăreia ceea ce nu reușește, așadar 
semnele exterioare ale țigăncii sînt vagi. Baba care conduce stabilimentul e și ea 
țigancă, de unde numele locului. Dar atît. Mobilul autorului pare să fie exotismul 
etniei, care teoretic vine în atingere cu magia, cu nomadismul. Totuși, căderea lui 
Gavrilescu în falia temporală și revenirea lui „la țigănci” atunci cînd constată că 
în lumea în care s-a trezit nu mai are ce căuta, în loc de ore trecînd ani, nu au le-
gătură directă, nici enunțată de autor, nici evidentă pe calea deducției, cu țigănia. 
Scopul e totuși atins: titlul e atractiv, incitant și va dăinui prin împrejurarea de a 
fi lipsit de una dintre cele mai izbutite proze ale autorului.

În schimb, romanul Șatra de Zaharia Stancu se referă chiar la o șatră, este unul 
dintre puținele consacrate exclusiv vieții țiganilor în formula ei nomadă. Existența 
șatrei de ursari în exodul ei forțat de autorități către Răsărit este urmărită minu-
țios. Romanul prezintă de fapt decăderea șatrei prin impunerea unei direcții de 
migrație străină de scopurile ei și prin pierderea profesiunii dominante din lipsa 
materialului (urșii mor pe drum). Him Bașa, căpetenia șatrei, este probabil cel 
mai interesant personaj de etnie țigănească al literaturii române.

Să ne amintim de țigăncușa Marga din La fântâna dintre plopi a lui Sadoveanu, 
la Tinca lui Arghezi, cu carnea de abanos și sânii ca murele, Didina din Groapa 
de Eugen Barbu, care este ea însăși instinctul sexual, înnebunind toți bărbații din 
jur, la pasiunea lui Lisandra pentru Ariston, tot în Groapa, pasiune de o carnalitate 
rar întâlnită, la Sakuntala lui Voiculescu, cu pântecul de baiaderă, sau o poveste 
nouă-veche, cea a Zarazei, în De ce iubim femeile a lui Cărtărescu. Faima Zarazei 
s-a construit pe romanțele lui Cristian Vasile și pe povestirile mai multor scriitori, 
printre care Mircea Cărtărescu. Descrisă drept o prostituată de lux deosebit de 
frumoasă, se spune că a pierit tânară, ucisă de un om plîătit de un admirator gelos, 
iar lăutarul care era îndrăgostit nebunește de ea i-ar fi înghițit cenușa. Cunoscătorii 
legendei s-au împărțit în două tabere: cei care spun că Zaraza este 100% ficțiune 
și cei care cred că a existat o femeie care a servit ca model pentru această legendă 
urbană, una dintre cele mai frumoase ale Micului Paris.
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Despre Zaraza se vorbește ca despre o frumusețe dumnezeiască, cu buze 
senzuale, părul lung, brunet, uns din plin cu ulei de nuci. Considerată una dintre 
curtezanele de lux ale Micului Paris, se spune despre ea că avea trecere doar la 
cei mai sofisticați boieri ai vremii. Fiecare apariție a ei emana un exotism special. 
Obișnuia să poarte o rochie verde praz, cercei baroc și pantofi împodobiți cu ștra-
suri care o făceau să nu treacă neobservată, spun cei care au studiat istoria vremii.

Iată cum ceea ce este ambiguu, incert,”între”, fascinează și ne face să ne fo-
losim imaginația în vederea alcătuirii poveștilor eterne.
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BLOGUL: SPAȚIU DE MANIFESTARE AL CREATIVITĂȚII

Prof. înv. preuniv. , dr. Melinda Crăciun, Colegiul 
Agricol „Traian Săvulescu”, Tîrgu-Mureș

Spațiul virtual reprezintă pentru tânărul de azi, și nu numai, o alternati-
vă confortabilă realității, un loc în care se poate manifesta pe deplin, din toate 
punctele de vedere, unde își satisface imediat curiozitățile, găsește cu rapiditate 
prieteni, socializează, se joacă, ascultă muzică șmd. În aceste condiții este lesne 
de înțeles de ce tinerii preferă să stea în fața calculatorului și nu să iasă în parc, să 
facă mișcare, să se întâlnească cu prietenii și altele pe care, generația de dinainte 
le realiza cu satisfacție. Desigur, Internetul are avantajele și dezavantajele sale, 
dar nu trebui să negăm sau să tratăm acest spațiu cu indiferență, atâta timp cât el 
acaparează atenția tuturor celor care-l cunosc. O valență pe care doresc s-o dez-
bat și s-o evidențiez în lucrarea de față este cea a stimulării creativității tinerilor, 
prin intermediul blogului, o pagină gratuită în care libertatea de manifestare nu 
este îngrădită de nimic. Aici copilul se poate manifesta liber, poate crea, își poate 
spune opinia, poate aduce la cunoștința cititorului tot ceea ce-l preocupa.

Jurnalul online, o primă variantă a blogului, a apărut încă din 1994, chiar sub 
această denumire, ca un loc unde scriau oameni pricepuți în informatică și era 
mai mult o colecție de linkuri interesante. Termenul de „blog” a fost creat abia 
în 1997 și este o combinație dintre ultima litera a cuvântului web – cu referire 
la world wide web – și log, adică jurnal. De atunci și până în noiembrie 2006, în 
toata lumea s-au înregistrat 60 de milioane de bloguri. Conform unei statistici a 
Tehnocrati, în ultimii trei ani numărul blogurilor s-a dublat o data la șase luni, 
75.000 de bloguri sunt create în fiecare zi, 3,9 milioane de blogeri își actualizează 
zilnic blogurile, iar estimările susțin că se înregistrează în jur de 50.000 de noi 
însemnări pe ora, la nivel mondial.

La un prim contact, blogul pare o imitație destul de fidelă a jurnalului ce re-
nunță la clauza confidențialității. Când spunem fidelă riscăm observații din două 
direcții. Pe de o parte, blogerii refuză orice fel de asemănare, ei nu se revendică 
din nicio altă mișcare și nu doresc să fie asemănați mai ales cu cărțile. 3 Pe de altă 
parte, cercetătorii pot fi ofensați de o astfel de comparație, deoarece astăzi jurna-
lul a atins o virtuozitate estetică pe care n-o regăsim defel în bloguri. Dacă avem 
însă în vedere modul rapid în care a evoluat acest gen de pagină Web, constatăm 
cu ușurință că un an virtual echivalează cam cu un secol de tipăritură (sau chiar 
mai mult). Mobilitatea extremă pe care o permite Internetul, rapiditatea cu care 
propagă informația și priza mare pe care o are în rândul tinerilor asigură, credem, 
un viitor strălucit literaturii din acest spațiu. Problema care se pune astăzi nu mai 
este dacă pot fi identificate sau nu pagini de literatură în bloguri, pentru că ele 
există cu certitudine, ci cum se pot ele valorifica. Sistemul analogic, cum numește 
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Mihaela Ursa4 cel în care se înscrie literatura de tip tradițional (adică cea tipărită 
pe hârtie), și-a dezvoltat de-a lungul timpului un ritual prin care ia naștere opera, 
iar mai apoi întâmpinarea. Autorul publică fragmente în revistele de specialitate, 
beneficiază de ecouri în coloanele acelorași reviste, după care publică volumul, 
dacă este posibil la o editură de prestigiu, iar ulterior, în coloanele cronicilor, se 
aud și ecourile valorificatoare sau, dimpotrivă, criticile acide (sau nu) la adresa 
ei. Demersul durează, în cel mai bun caz, măcar o jumătate de an de la apariția 
volumului sau a articolului, de obicei până când o voce consacrată a criticii se 
hotărăște să vorbească despre el. În spațiul virtual lucrurile se derulează cu o mai 
mare rapiditate, iar ecourile sunt imediate, deoarece oricine citește blogul, poate 
lăsa comentarii, astfel autorul beneficiază imediat de feed-back, poate răspunde 
imediat și ține legătura cu cel care-l citește. Problema apare la faptul că puțini 
cititori avizați, cu alte cuvinte critici literari, se apleacă asupra paginilor de lite-
ratură din bloguri, preferând să aștepte publicarea operei pe hârtie pentru a avea 
o reacție, tot prin acest mijloc.

Un exemplu de blog, ce redă impresii interesante și pertinente de lectură era 
cel al teroristei5, o avidă cititoare ce-și zicea Luciat, care publica în pagina ei ana-
lize de cărți lecturate, din mai multe domenii6. Limbajul, e drept, e adaptat zonei 
virtuale, cuvintele uzuale însoțite de emoticonuri depărtându-se destul de mult de 
limbajul academic din coloanele revistelor de specialitate. Totuși, în impresiile ei 
de lectură, puteau fi depistate idei juste cu privire la cărțile citite, idei originale și 
coerent exprimate. 7 Dacă ar fi fost transcrise într-un limbaj academic, ar fi putut, 
multe dintre ele, sta în fruntea paginilor de cronică literară din revistele culturale. 
Ambițiile autoarei s-au limitat însă la a reda aceste impresii și la a populariza în 
spațiul virtual literatura de bună calitate. Una dintre consemnări deplângea faptul 
că adolescenții nu citesc acest blog și, din păcate, nu află ce univers minunat este 
cel al cărților. Apoi adaugă că, probabil, i-ar plictisi oricum. Posibilitatea de a lăsa 
comentarii la aceste bloguri răspunde foarte curând autorului, contrazicându-l:

„Sheeva Spune: 
19 iunie 2008 la 9:25 am

Uite că-l citește și o adolescentă în puterea cuvântului… Am 16 ani și spun 
sincer că nu m-ar fi plictisit, ba niște doze de cultură nu le-ar prinde rău nici co-
legilor mei… Mie-mi prind chiar bine, că le caut, și, parcă cu cât citesc mai mult 
din blog, cu atât îmi vine să citesc mai multe cărți, și mai multe, și mai multe…”8

Puține lucruri s-au aflat despre persoana care ține blogul, deoarece identi-
tatea și-a ascuns-o mereu în spatele unui ID de Messenger și o adresă pe Yahoo. 
Nici nu contează foarte mult pentru acest spațiu identitatea autorului de blog, 
dar este cert faptul că peste hotarele spațiului virtual vocea sa n-a pătruns decât 
fragmentar și fără a fi indicată sursa din care s-a preluat citatul. Astăzi blogul nu 
mai funcționează, deoarece: „Aproximativ trei ani. Fără câteva săptămâni. Atât 
a durat blogul ăsta. L-aș mai fi ținut încă vreo zece – douăzeci de ani, probabil, 
că-mi plăcea. Dar nu e chiar așa de ușor să ții un blog despre cărți. Iriți, enervezi, 
stârnești ură și pofte de răzbunare, ți se declară război (nu glumesc, acesta e cu-
vântul, repetat și pe Messenger și pe mail de unul dintre oamenii care mă citesc!). 
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Hărțuială, jigniri, amenințări, calomnii. Așa funcționează unii, știu. Și n-am ce 
să fac, nu pot să mă apuc să mă lupt cu unul și cu altul, să atac la rândul meu – nu 
pentru asta sunt făcută și nu cu asta vreau să-mi ocup timpul. Vreau cărți frumoase 
și oameni decenți în viața mea.”9 Au existat diferite speculații despre identitatea 
autorului, despre posibile relații pe care le are cu viața culturală românească, dar 
nimic verificabil, prin urmare blogul a rămas depozitarul unui număr impresionant 
de titluri, eterogene și din punct de vedre valoric și ca domenii, precum și o suită 
de impresii de lectură, cu aer de fișe, din care pot fi selectate, repet, sub rezerva 
limbajului neacademic, idei originale, consemnabile, chiar dacă nu în totalitate, dar 
cunoscute doar în spațiul virtual (și în paginile „Cotidianului”). Clujeanul Mihnea 
Măruță este cel care o readuce în mijlocul consumatorilor de literatură din spațiul 
virtual, încredințându-i rubrica de cronică literară din revista nou apărută „Ora 
de Cluj” și realizând un interviu cu ea, din care multe noutăți despre identitatea 
ei nu s-au aflat însă. Astfel, finalul lui 2011 a readus-o pe terorista în paginile 
„Orei de Cluj”, unde semnează, tot sub pseudonimul Luciat, recenzii săptămâna-
le, într-un limbaj îngrijit, de această dată, dar cu priză la fel de mare la public, ca 
și cu blogul ei, pe care nu l-a mai reluat. Întreține o permanentă comunicare cu 
cititorii și este la fel de bine ancorată în literatura contemporană și în viața cultu-
rală actuală, ca și până în 2009, adică momentul în care a încetat să mai scrie pe 
blog. A fost, totuși, remarcată grație unui bloger care a avut posibilitatea de-a o 
plasa în paginile publicației pe care o conduce, valorificând, astfel, o experiență 
de lectură și pofta ei de a scrie.

Numărul blogurilor românești s-a dublat în ultimii ani, iar oamenii obișnuiți 
devin tot mai populari în lumea virtuală. Există blogeri care au lunar și 75.000 de 
vizitatori, de câteva ori mai mult decât un ziar local sau decât unele săptămânale 
centrale. La fiecare secundă, în lume se naște un blog – jurnal personal online. În 
Romania, acest tip de comunicare pe internet, cunoaște o dezvoltare spectaculoasă, 
mai ales în ultimii ani. Dacă în vara lui 2006 se estima că există aproximativ 12-
14.000 de bloguri românești, acum se vorbește de circa 30.00010. Altele noi apar 
aproape în fiecare oră. Oameni obișnuiți, care au avut curajul să-și pună ideile și 
sentimentele pe web, devin tot mai populari.

Majoritatea autorilor de blog postează de câteva ori pe săptămână însemnări 
cu tentă profund personală. Ce îi motivează să facă public, pe web, sentimente 
sau trăiri dintre cele mai intime, întâmplări din viață sau opinii despre diverse 
fapte din jurul autorilor? 

„Am vrut să văd pentru mine dacă pot scrie măcar la fel de bine ca WhiteWolf. 
Mi-am dat seama că nu pot. .. Dar a fost prea târziu”11, explica Sebastian Bargau, 
proprietarul blogului VisUrit, citit zilnic de aproximativ 2.300 de internauți. 
Tânărul din Iași a fost marele câștigător al ultimei ediții Roblogfest, cu cinci pre-
mii adjudecate, dintre care unul pentru „cel mai bun blog”. „Când mi-am făcut 
blogul, nu știam ce înseamnă conceptul. Mi-am făcut practic un site personal care 
se încadrează acum în acest tipar. Scriam despre mine detalii pe care nu le-ai îm-
părtăși nici în particular unei persoane decât daca ai stupid de multa încredere-n 
ea despre cum mă înșeală iubita, dar și articole de umor ori «manifeste» împotriva 
ipocriziei, minciunii și «golului cotidian», de unde și titlul de Jeg. Inițial, scriam 
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pentru ochii prietenilor, pentru împăcarea sufletească și un pic de hlizeală.”12, po-
vestește și Darius, de la jeg. stuffo. info. , de asemenea premiat la Roblogfest – în 
februarie a avut 8.000 de vizitatori. „Mi-am făcut blog din întâmplare. Treceam 
printr-o perioadă proastă și stăteam mult pe net. Citeam multe astfel de pagini, 
cărora eu le ziceam jurnale personale, dar nici unul nu aparținea vreunui român. 
Apoi, un prieten mi-a arătat cum să-mi fac și eu. La început am scris din joacă. 
Mi se părea amuzant să pot să zic orice îmi trece prin cap, așa în văzul lumii. De 
fapt, mai degrabă puneam poze și linkuri care mi se păreau amuzante sau intere-
sante și scriam mai puțin. Iar când scriam, o făceam mai degrabă pentru mine.”, 
afirma Irene, autoarea unuia dintre cele mai apreciate astfel de jurnale intime. 13

Ce a pornit ca o joacă sau ca o necesitate s-a transformat ulterior într-un lu-
cru serios, mai ales că aceste jurnale au început să aibă succes și să atragă tot mai 
mulți cititori. „Așa că acum public în fiecare zi 4-5 articole noi, care acoperă o arie 
destul de mare de interese. Unii sunt interesați de media, alții de tehnologie, alții 
de internet, și toți găsesc câte ceva de citit la mine pe blog”, ne explică Zoso, unul 
dintre cei mai populari bloggeri români. Secretul reușitei lui ni-l explică însuși 
autorul: „Eu am avut succes mai ales când a fost vorba de concursul Eurovision. 
După primele postări, realizând interesul pentru subiect, am început să scriu din 
ce în ce mai des pe această temă. Nu am fost singurul și, în perioada respectivă, 
toate blogurile care au tratat acest subiect au avut un trafic mai mare.” 

„Dincolo de acest aspect, cred că succesul blogurilor se datorează libertății 
maxime de exprimare din online.”14 – crede Zufzuluf, care merge mai mult pe 
promovarea știrilor din domenii diverse.

Unii și-au folosit blogurile pentru mai mult decât să-și exprime propriile 
opinii. Astfel, bookblog. ro, din București, și apoi ginduripentruiasi. wordpress. 
com au inițiat câte o campanie de strângere de cărți pentru copiii din orfelinate. 
Au reușit să adune circa 3.000 de cărți, pe care le-au distribuit la case de copii și 
școli din București și Iași.

De asemenea, Darius Groza a avut impact cu blogul său în lumea reală. „De 
la unul dintre editoriale s-a lăsat cu niște demiteri într-un liceu corupt.” Tot o ini-
țiativă a lui a fost dezbătută aprins la un post național de televiziune. El a realizat 
o variantă glumeață, pe hârtie igienică, a bilețelului roz trimis de Tăriceanu lui 
Băsescu, iar analiștii patriei au considerat aceasta ca pe o diversiune din partea 
uneia dintre cele două tabere politice. Însă cea mai importantă reușită a lui Darius 
a fost un emoticoncert (concept inventat de el – o melodie transpusă pe messenger 
în emoticoane), care a făcut înconjurul lumii și care a atras atenția șefilor ameri-
cani de la Yahoo!, ce au luat în calcul o colaborare cu acesta. Utilizatorii de blog 
sunt optimiști față de evoluția acestui fenomen în România, ba chiar anticipează 
că se va trece pe o treapta superioară. „Deja se spune că viitorul este al vide-
oblogurilor și sunt foarte curioasă să vad ce o să se mai întâmple”15, crede Irene. 
„Blogurile în Romania au explodat de anul trecut și vor continua aceeași tendință 
și în viitorul imediat. Avantajul lor e că reprezintă cel mai ieftin, nonconformist 
și mai liber spațiu de exprimare. Nu cred că blogerii în general vor putea vreoda-
tă să cadă de acord asupra unui cod al breslei și tocmai aici cred că stă farmecul 
acestui tip de comunicare. Oricât ar încerca să se „profesionalizeze” acest gen, 
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farmecul lui stă tocmai în faptul că pe blog nu exista bariere”, este de părere si 
Zufzuluf. Kolonelul16 este și mai optimist: „Blogul e o portavoce oferită fiecăruia. 
Aș spune că blogerii sunt a cincea putere în stat, un soi de presă neoficială, dar 
din ce în ce mai în serios luată.” 

Unul dintre cele mai importante servicii de găzduire de bloguri din Romania 
raportează o creștere semnificativă în ultimul an atât a numărului de jurnale on-
line, cât și a activității pe aceste pagini. Astfel, numai pe weblog. ro, exista peste 
16.800 de bloguri, cu 25.000 de utilizatori și 150.000 de postări. La acesta se adau-
gă altele, dintre care mai populare sunt blogspot. com sau wordpress. com, dar și 
blogurile găzduite pe serverele unor companii pentru propriii angajați.

Se pot desprinde, prin urmare, câteva observații după analiza exemplelor 
alese aproape la întâmplare. În spațiul virtual se poate scrie/crea orice. Numărul 
textelor este infinit mai mare decât al celor publicate pe hârtie(deci și al textelor 
lipsite total de valoare și fără a respecta niciun criteriu estetic este uriaș). Nu este 
de mirare, deoarece, pe de o parte, oricine poate publica orice on-line, pe de altă 
parte, nu costă nimic să publici un text aici. Să nu uităm nici faptul că o editură 
sau o revistă selectează cu atenție ceea ce publică, selecție ce nu se mai realizea-
ză sub această formă în spațiul virtual. O selecție însă, se realizează și aici, dar 
ținând cont de alte criterii. Criteriul estetic va conta doar dacă cititorii dovedesc 
aprehensiune pentru zona esteticului, în rest, după cum spun blogerii, contează 
să fii citit. Iar pentru a fi citit, trebuie abordate fie teme de larg interes, fie să se 
găsească o altă modalitate de a atrage atenția. (Este, practic, un fenomen similar 
cu cel literar, unde se dă aceeași bătălie pentru atragerea cititorului, cu lupta dintre 
posturile de televiziune pentru rating, cu bătălia dintre posturile de radio, dintre 
cinematografe, teatre etc. ) Tocmai din acest motiv, câștig de cauză au blogurile ce 
publică știri, mondenități sau bârfe, în detrimentul blogurilor culturale, fenomen 
observat și de un tânăr ce încearcă să mențină un anumit nivel al paginii sale. El 
este dezamăgit de faptul că îi scade traficul când vorbește de evenimente culturale: 
„Se pare că pe zi ce trece apar tot mai multe bloguri care au articole inspirate din 
știrile cotidiene și care ori critică, ori susțin diverse campanii mai mult sau puțin 
benefice și dispar tot mai multe bloguri cu un oarecare conținut cultural. Acest 
fenomen pornește de la cititorii care se pare ca au un dezinteres total pentru cul-
tură, pentru cititorii care vorbesc toată ziua despre dezvoltarea personală și merg 
pe astfel de bloguri zilnic, dar, de fapt, ceea ce fac ei duce la uitarea adevăratelor 
valori care dezvoltă un om în adevăratul sens al cuvântului. Vorbind cu un bloger 
care scria despre tezaurul cultural al României îmi spunea că cititorii lui se pot 
număra pe degete și deși scria destul de des (3-4 articole pe săptămână) avea mai 
puține vizite pe săptămână decât anumiți blogeri la un singur articol care tot ceea 
ce făceau era sa preia o știre «senzațională». Întrebarea mea este: Mai merită să 
îți faci un blog cultural?”17

Răspunsul la această întrebare poate fi găsit la o simplă accesare cu un motor 
de căutare eficient. Astfel mai multe zeci de pagini se vor deschide, pagini aparți-
nând unor personalități publice sau unor anonimi, cu articole din diverse domenii 
culturale, demne de real interes. Sunt mulți scriitori care posedă bloguri (Octavian 
Soviany, Claudiu Comartin, Radu Vancu, Ștefan Caraman, Horea Gârbea) și sunt 
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câteva portaluri care promovează literatura: bookblog, liternet, coltulcolectiona-
rului, club literar, la tolce vita, White Noise etc. Ioana Calen a realizat, în 2007, 
un inventar al celor mai accesate bloguri culturale13 urmărind atât activitatea cât 
și oamenii din spatele blogului. Concluzia la care ajunge atunci este că „Blogurile 
de cultură urbană sunt cele mai numeroase, cele mai complexe și de succes.” Este 
interesant de urmărit felul în care este apreciat un blog cultural, datorită vizita-
torilor pe care îi are: „Metropotam este deja cunoscut, deși a fost lansat relativ 
recent. La Premiile „Cuvântul“ a fost desemnat cel mai bun site cultural al anu-
lui [2007] și este plasat undeva la granița dintre blog, revistă electronică și site. 
A ajuns într-un timp scurt la 100.000 de vizitatori unici pe lună, în condițiile în 
care la șase săptămâni după lansare avea 12.000 de utilizatori unici. Inițiatorul 
proiectului, Dragoș Novac, este cunoscut și pentru blogul sau personal, Una pe 
zi cu Novac, și este unul dintre oamenii de referință ai blogosferei românești.”28 
Dacă urmărim rezultatele concursului Roblogfest din 2011, observăm că sfera 
acestor pagini este atât de vastă încât acoperă aproape orice domeniu de interes. 
Dificultatea de a trasa categoriile în care pot să încapă un număr atât de mare și 
de divers de bloguri scoate în relief un adevăr: blogosfera este o lume paralelă, 
cu oameni reali în spate, ancorați în realitate, dar funcționând foarte bine și în 
spațiul virtual.

A ignora această zonă, din care face parte și o lume aparținând spațiului cul-
tural, e drept, printre multe alte nonvalori, și a ne comporta ca și când aceasta nu 
există până nu este tipărită, este o mare nedreptate. Dinamismul pe care-l permite 
spațiul virtual obligă cititorul, să reacționeze rapid, să țină pasul și să comunice 
eficient, dacă dorește să-și facă vocea auzită. Ceea ce nu este ușor. Numărul mare 
de reviste electronice, de portaluri literare sau de site-uri ce promovează litera-
tura solicită vie atenția cercetătorului, îndemnând la deschidere, flexibilitate, dar 
fără a renunța la principiile estetice pe care le-a impus scriitura tipărită. Tocmai 
de experiența dobândită prin utilizarea sistemului analogic are nevoie literatura 
acestui spațiu, apoi de experiența de lectură, de profesionalismul și seriozitatea 
criticilor care și-au dedicat o bună parte de viață identificării și încurajării de noi 
talente. Valorificarea acestui spațiu nu poate fi decât benefică, deoarece, prin fil-
trarea valorii se realizează și filtrarea lectorilor, iar posibilitatea atragerii și edu-
cării gustului este mult mai ușor și mai rapid în acest spațiu.

Priza pe care o are la tineri poate fi un atu în câștigarea luptei împotriva 
ignoranței și a nihilismului caracteristic vârstei. Criticii vorbesc tot mai des des-
pre o realitate a zilelor noastre: toată lumea se pricepe la scris, dar nimeni nu mai 
citește. Or, acest spațiu, atât de frecvent vizitat și apreciat de tineri este cel mai 
nimerit de a promova, pe căi diferite de cele clasice ideea de necesitate a lectu-
rii, de cultivare a gustului pentru frumos și educare a spiritului. Succesul nu este 
asigurat, dar merită încercat.

Prin urmare ascunderea capului în nisip nu va opri această lume paralelă din 
a-și urma cursul firesc, ci va spori incertitudinea ce planează acum deasupra ei. 
Funcționarea în paralel a două instituții culturale, fără legătură între ele și igno-
rându-se reciproc, nu este benefică nici uneia dintre ele. Deschiderea și colabo-
rarea, punerea în valoare și evidențierea este o soluție așteptată și dorită atât de 
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scriitorii din spațiul virtual cât și de cititorii lor. Dacă se reușește acest lucru se 
face un dorit pas înainte.

______________________________

Note:

1 Vezi ca punct de plecare cartea lui Ion Manolescu, Videologia. O teorie teh-
no-culturală a imaginii globale, Editura Polirom, Iași, 2003.

2 În cadrul lansării Istoriei… sale, în Aula Magna a Universității „Petru Maior”, 
a fost întrebat de părerea sa despre literatura din spațiul virtual.

3 Pe blogul http://www. cakeinmyear. ro/about-2/, autorul blogului redactează 
un text asemănător manifestului literar în care afirmă: „Blogurile nu trebuie 
comparate cu filmele sau cărțile.”

4 http://mihaelaursa. wordpress. com/2011/11/28/placinta-cu-dovleac-2-0/, 
07.10.2012, „Literatura în sens tradițional este un sistem de tip analogic, 
pentru că se bazează pe secvențializare și linearitate.”

5 http://www. terorista. ro
6 „Cine sunt: luciat. O cititoare. Stau în București. Am sărit de 35 de ani (nu vă 

spun cu cât ) . Fumez. Nu lucrez la, pentru sau cu nici o editură, publicație, 
scoală sau librărie. Ador pisicile și am o pisică la care țin ca la ochii din cap. 
Nu-mi place să socializez.” http://www. terorista. ro/despre-blog/

7 „Cărtărescu ne-a făcut-o, așa mi se pare, am ajuns o grămadă de oameni să 
răscolim printr-o grămadă de cărți de-ale lui, în timp ce o citim pe cea mai 
recentă.”, susține autorul, făcând referire la intertextualitatea din Orbitorul 
cărtărescian. http://www. terorista. ro/2007/07/13/reading-in-progress-1/ 
Totodată, vorbind despre Emil Brumaru, el crede: „Dar Catalogul de nimfe 
e o mică, mică parte din ansamblu. Care poate fi rezumat într-un alt fel de 
catalog, daca ții morțis: teme domestice, voluptate retro, manieră a scriiturii, 
intimism, erotizarea universului, paginism, spațiu societal compensatoriu, 
retorism, măști lirice, versificație de virtuoz cu licențe când vrea mușchii 
lui, postmodernism incipient și ce mai zic criticii. Unii l-au considerat un 
autor minor, mai de mult, alții un mare poet, mai de curând, din motive de 
isme si concepte. Glume, jocuri de societate cu grile critice. Vrei să știi dacă 
e minor sau major? Simplu: citește. O dată, de două ori, de trei ori. Vezi ce 
e imposibil de refuzat din poeziile astea. Ia și aduna. Ce ți-a ieșit? O lume 
întreagă în care ai rămas pe vecie? Good. E un mare poet.” http://www. tero-
rista. ro/2008/01/19/catalogul-de-nimfe-si-catalogul-de-etichete/

8 http://www. terorista. ro/2006/11/03/fanii-lui-harry-potter-pot-si-borges/
9 http://www. terorista. ro/, 7 aprilie, 2009.
10  http://www. romanialibera. ro/, 22 mai, 2011.
11 http://www. visurat. ro/
12  http://www. visurat. ro/
13 http://mintea-de-ceai. blogspot. com.
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14 http://Zufzuluf. weblog. ro
15 http://mintea-de-ceai. blogspot. com
16 http://kolonelul. blogspot. com
17 http://oprean. net/2011/11/24/blog-cultural-vs-blog-monden/203 Cine este în 

spatele blogurilor culturale, pe www. cotidianul. ro, 2 martie 2007. 
18 Ibidem.
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REZUMAT

Lucrarea de față își propune semnalarea și descrierea unui spațiu de manifes-
tare a creativității, existent in mediul virtual, extrem de uzitat de tânăra generație: 
blogul. Alături de informații ce vizează aspecte legate de istoricul blogurilor și 
statistici cuprinzând cifre vehiculate, s-au selectat câteva opinii despre rostul și 
rolul blogurilor, cu accent pe latura formativă, dar și creativă. Subliniind necesi-
tatea investigării critice a blogurilor, s-a evidențiat și modul în care, prin inter-
mediul lor, se poate forma gustul estetic al cititorilor.



94 Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

ORGANIZAREA CATALOAGELOR DE BIBLIOTECĂ 
– Catalogul alfabetic pe nume de autori și titluri –

prof. Anca-Ramona Manoilă, bibliotecar, 
Casa Corpului Didactic Mureș

În ansamblul instrumentelor de informare și de lucru, cataloagele de biblio-
tecă joacă un rol important în asigurarea accesului la informațiile înmagazinate 
de bibliotecă.

Catalogul de bibliotecă, rezultat din descrierea documentelor ce alcătuiesc 
colecțiile unei biblioteci, constituie primul instrument de informare cu care ia 
contact cititorul, având rolul de a cuprinde și ordona după criterii bine stabilite 
suma datelor pe care le deține pentru a le oferi cititorilor săi.

Nevoia de selectare și sistematizare a informațiilor în funcție de sarcinile bi-
bliotecii și de categoriile de beneficiari (cititori), de natura documentelor pe care 
le conține, impune organizarea unui sistem larg de cataloage, care să prezinte 
colecțiile sub cele mai diverse aspecte și unghiuri.

Dată fiind complexitatea întrebărilor pe care le pot formula cititorii unei bi-
blioteci, sistemul cataloagelor va fi conceput în funcție de mărimea și diversita-
tea colecțiilor, de nivelul de pregătire al publicului care va consulta colecțiile, de 
sarcinile pe care trebuie să le rezolve.

Sistemul de cataloage dintr-o bibliotecă trebuie astfel conceput și alcătuit 
încât, în totalitatea sa, să răspundă rapid și exact la cele mai variate probleme 
pe care le pot formula cititorii cu privire la documentele conținute. Catalogul de 
bibliotecă reprezintă în același timp instrumente de lucru pentru bibliotecari în 
realizarea obligațiilor propri.

„Cataloagele de bibliotecă, indiferent de tipul lor și de criteriile de constitui-
re, se alcătuiesc, de regulă, pe fișe de descriere standard, de format internațional 
125 x 75 mm, organizate astfel încât să poată conține atât elementele descrierii 
principale, cât și pe cele de descriere auxiliară: cota, cota de raft, indicii de clasi-
ficare zecimală, descriptorii etc”.1

Pentru a fi funcțional, catalogul de bibliotecă trebuie să îndeplinească o se-
rie de condiții:

 - Să fie flexibil, adică să pemită intercalarea noilor intrări și eliminarea fișelor 
lucrărilor scoase din bibliotecă din diferite motive;

 - Să fie ușor accesibil, să poată fi consultat de oricine;
 - Să fie unitar, să fie alcătuit după aceleași principii și să urmărească aplicarea 

lor cu consecvență.

1  Săluc, Horvat, Introducere în biblioteconomie, Editura Grafoart, București, 1996, p. 147
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Numărul de cataloage și tipul lor, necesare într-o bibliotecă, se va stabili în 
funcție de complexitatea și mărimea colecțiilor, de categoria și structura cititori-
lor, de posibilitățile de realizare ale bibliotecii.

Catalogul alfabetic pe nume de autori și titluri

Este catalogul care cuprinde descrierile principale la nume de autori-persoa-
nă, la autor colectiv sau la titlu, precum și descrierile auxiliare, așezate în ordinea 
alfabetică a vedetei sau cuvântului de ordine al notiței descriptive

Catalogul alfabetic (cum este numit în practica uzuală) are rolul de a răs-
punde la întrebările de genul:

 - Dacă biblioteca are un anumit document caracterizat prin: autorul și titlul sau 
numai prin titlu  (când autorul nu este cunoscut);

 - Ce opere de un anumit autor, ce ediție a unei anumite opere sau volum există 
în bibliotecă;

 - e s-a scris despre un anumit autor etc.
Pentru a putea da răspunsul la astfel de întrebări catalogul va conține, în mod 

obligatoriu, cel puțin o descriere pentru fiecare carte catalogată, iar în situația 
când lucrarea are mai mulți autori, când este cunoscută mai ales după titlu, când 
la realizarea ei au colaborat și alte persoane (prefațator, traducători, ilustratori etc. 
), atâtea descrieri, câte se impun de fiecare situație în parte.

În catalogul alfabetic se vor include, într-o singură înșiruire alfabetică, toate 
tipurile de descrieri pe care le necesită diversele tipuri de documente, și anume:

 - Fișele descrierilor principale cu vedetă de autor-persoană fizică, autor-co-
lectiv, titlu;

 - Fișele descrierilor analitice;
 - Fișele descrierilor complementare;
 - Fișele de trimitere (generale și speciale)
 - Fișe informative

„În scopul orientării cititorilor în consultarea cataloagelor, se vor întocmi și 
fișe divizionare sau despărțitoare”.1

Fișele divizionare se alcătuiesc din carton tare sau material plastic, de aceleași 
dimensiuni, cu o ieșitură în partea superioară care depășește fișele de descriere, 
pe care se vor nota, în funcție de mărimea catalogului, literele alfabetului, silabe 
ori începuturi de silabe sau vedete (cuvinte, nume de autori sau titluri).

Reguli de ordonare

Ordinea alfabetică conform STAS-ului este cea dată de alfabetul latin, chiar 
și pentru lucrările scrise cu alt alfabet decât cel latin. În aceste situații se va face 

1  Ibidem, p. 149.
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descrierea publicațiilor prin transliterare, iar când aceasta nu s-a făcut, la inter-
calarea fișelor se va proceda ca și când s-ar fi făcut transliterarea în alfabet latin.

Semnele diacritice, accentele folosite pentru a marca un alt sunet (ă, ț, ș)  în 
locul celor străine nu se iau în seamă la orânduirea fișelor. În bibliotecile mici, 
unde descrierea se face după normele limbii române, și ordinea fișelor în catalog 
se va face în raport de aceste norme.

Aranjarea alfabetică a descrierilor la titlu se va face cuvânt cu cuvânt, nu li-
teră cu literă:

 - Eroi ai muncii
 - Eroi și martiri
 - Eronim, P

Articolul hotărât sau nehotărât care precede un substantiv comun sau adjectiv 
nu se iau în considerare dacă se află înaintea unei vedete:

 - Le TEMPS
 - bună gospodină

Când o sau un au funcția de numeral se va ține cont de ele la ordinea alfabetică:
 - mie și una de nopți
 - UN om între oameni

Descrierea cărților de autori cu același nume se plasează în ordinea alfabetică a 
prenumelui sau a inițialelor când sunt indicate prin acestea. Ordinea în catalog va fi:

„Autori fără prenume, distinși între ei printr-un calificativ (ing. , dr. , agr. , 
etc. ), numele cu inițialele prenumelui, numele cu prenumele întreg:

 - Teodorescu, dr.
 - Teodorescu, ing.
 - Teodorescu, A.
 - Teodorescu, A.C.
 - Teodorescu, Al.
 - Teodorescu, Alexandru. Etc.

Autorii cu nume compuse se așează în urma numelor simple:
 - Ionescu, Tudor
 - Ionescu de la Brad, Ion
 - Ionescu-Tudovan, Alexandru.

Descrierile lucrărilor aceluiași autor se așează:
1. Descrierile principale când autorul este singur scos în vedetă sau este scos 

împreună cu alți autori în ordinea:
 - Opere complete
 - Opere alese
 - Opere
 - Opere separate și culegeri (în ordine alfabetică a titlului sau în ordine invers 

cronologică, după data de apariție).
2. Descrieri în care autorul apare ca vedetă complementară.
3. Descrierile lucrărilor despre autr scrise de altcineva”.1

1  ***Biblioteconomie. Manual. Abbpr, București, 1994, p. 45.
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Descrierile lucrărilor unui autor, apărute în diferite limbi, se așează, întâi, 
cele în limba originală a autorului, apoi cele traduse în alte limbi, fie în ordinea 
din clasificarea zecimală universală (C.Z.U), fie în ordinea alfabetică a denumi-
rii limbilor.

Operațiile de intercalare a descrierilor în catalogul alfabetic trebuie să se 
facă cu mare atenție și răspundere. La fiecare intercalare de fișe este bine să se 
verifice ordinea alfabetică corectă a fișelor din jur și să se îndrepte eventualele 
erori de aranjare.

Periodic se va proceda la revizuirea catalogului alfabetic pentru a elimina 
fișele deteriorate și a le înlocui cu altele noi, atât fișele cu descrieri cât și cele di-
vizionare. Catalogul se va ține la zi și sub aspectul scoaterii fișelor pentru publi-
cațiile retrase din circulație.

BIBLIOGRAFIE:
1. ***Biblioteconomie. Manual. ABBPR, București, 1994.
2. Dima-Drăgan, Corneliu, Introducere în biblioteconomie. I.Organizarea căr-

ții. Bacău, 1973.
3. Richter, Brigitte, Ghid de biblioteconomie. Editura Grafoart, Bucuresti, 1995.
4. Săluc Horvat, Introducere în biblioteconomie, Editura Grafoart, București, 

1996.

REZUMAT

Catalogul de bibliotecă, constituie primul instrument de informare cu care 
ia contact cititorul, având rolul de a cuprinde și ordona după criterii bine stabilite 
suma datelor pe care le deține pentru a le oferi cititorilor săi.

Sistemul de cataloage dintr-o bibliotecă trebuie astfel conceput și alcătuit 
încât, în totalitatea sa, să răspundă rapid și exact la cele mai variate probleme 
pe care le pot formula cititorii cu privire la documentele conținute. Catalogul de 
bibliotecă reprezintă în același timp instrumente de lucru pentru bibliotecari în 
realizarea obligațiilor propri.

Periodic se va proceda la revizuirea catalogului alfabetic pentru a elimina 
fișele deteriorate și a le înlocui cu altele noi, atât fișele cu descrieri cât și cele di-
vizionare. Catalogul se va ține la zi și sub aspectul scoaterii fișelor pentru publi-
cațiile retrase din circulație.
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CRÉATIVITÉ EN CLASSE DE FLE: LA BANDE DESSINÉE

Prof. lb. franceză Alexandra Dulău, Gr. Sc. Ind. 
„Avram Iancu”, Tg. Mureș, jud. Mureș

En quoi la bande dessinée peut-elle être le point de départ d’activités orales ou 
écrites dans la classe de FLE? Afin de donner des éléments de réponse à cette questi-
on, je propose à travers cet article une réflexion sur la BD comme outil pédagogique.

Picasso a un jour eu une réflexion étonnante qui va nous permettre d’aborder 
cette réflexion sur la bande dessinée en classe de FLE avec le ton qui convient: 
«La seule chose que je regrette dans ma vie, c�est de ne pas avoir fait de ban-
de dessinée. » Cette boutade résume ainsi la place qu’a pu prendre la BD dans 
le monde des arts et son aspect incontournable. Passe-temps dénigré pendant un 
temps, cet art s’est hissé à une place qui n’a rien à envier au roman, au cinéma ou 
aux autres formes d’expression artistique. Le questionnement est le suivant: en 
quoi la bande dessinée peut-elle être le point de départ d’activités orales ou écri-
tes dans la classe de FLE? 

Afin de donner des éléments de réponse à cette question, je propose à tra-
vers cet article une réflexion sur la BD comme outil pédagogique. Après avoir 
évoqué l’intérêt pédagogique de ce type de document authentique, nous proposons 
certains principes pour l’utilisation de la BD en classe de FLE et pour finir une 
fiche d’activités à partir d’une bande dessinée de Peyo que l’on pourra réutiliser 
en période de fin d’année.

1. La bande dessinée: réflexion sur les supports utilisables dans 
la classe de FLE

La BD est un document authentique des plus vivants et des plus motivants 
qui offre différents atouts. Annie Baron-Carvais dans un Que Sais-Je? consacré 
à la bande dessinée résume parfaitement cette nouvelle manière d’aborder ce type 
de document authentique: «La BD est de plus en plus utilisée pour l’apprentis-
sage des langues. On la qualifie de «langage libérateur». Un coopérant a choisi 
les Schtroumpfs pour aider les enfants gabonais à s’exprimer correctement en 
français; déjà traduit en 57 langues et dialectes, Astérix en Corse pratique la langue 
locale en 1993. Nombre d’éditeurs se servent de la BD pour les langues étrangères 
(cf. La BD, Clé International; Go Speedy, Bordas; Spiderman et Fosdick, Press 
Pocket Books). Le très sérieux dictionnaire Harrap’s s’est mis à l’heure de la BD 
avec Tintin au pays des mots, suivi d’un manuel de grammaire sur le même ton.

D’autres BD donnent l’occasion aux élèves de s’entraîner à préciser leur vo-
cabulaire: Popeye le marin ignore allègrement la syntaxe et la grammaire et 
écorche tous les mots; Achille Talon, qui s’exprime de façon délicatement dé-
suète mais ironique, permet de se livrer à l’exercice inverse, traduire la pensée du 



102 Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

héros en vocabulaire courant. și l’on oublie l’aspect sarcastique des réflexions de 
ce personnage, on trouve son pendant aux Etats-Unis avec le Surfer d’Argent, dont 
l’anglais oxfordien étonne plus d’un Américain. En Afrique noire, les professeurs 
partent d’une BD muette pour «faire parler, inventer, réfléchir».

En avril 1982, un professeur constate lors d’une enquête sur les manuels d’an-
glais de Terminale (Cahiers pédagogiques, no 203, avril 1982, p. 15.): «La BD n’a 
fait qu’une apparition tardive et bien modeste dans les manuels de langue, et elle 
n’est que rarement l’objet d’une exploitation pédagogique. » Aujourd’hui les comics, 
phénomène culturel américain, figurent dans les manuels scolaires de Terminale. 
Parmi les livres de français destinés aux Français, Nathan sort en 1983 un recueil 
de Textes français (classe de 4ème) où la partie «Documents-Magazines» présen-
te «la BD: Héroïnes d’hier et d’aujourd’hui», et la rubrique «Savoir-faire» cite les 
étapes de la création d’une BD».

Il est certain que d’un point de vue culturel, la BD est en France et dans le 
monde francophone un véritable phénomène de civilisation, qui permet de mieux 
faire comprendre à des apprenants étrangers un comportement culturel différent. 
Selon les thèmes, on pourra discuter, débattre et faire ressortir des éléments de 
civilisation pertinents et și le dessin s’y prête, analyser les clichés qui en découlent 
et ainsi améliorer la compétence socio-culturelle des apprenants. De plus, la lan-
gue de la BD est une langue de tous les jours, qui de par son style conversationnel, 
permet de travailler sur des situations variées et des registres de langue différents, 
sans oublier de mentionner un atout très important: l’humour.

2. Principes d’utilisation
Même și ses possibilités d’utilisation en classe sont multiples, il s’agira tout 

d’abord de comprendre une BD globalement à partir de l’observation de l’image, 
du dessin, de réfléchir sur les procédés graphiques, de développer l’expression 
orale, en bref d’introduire le document. On visera ensuite à un entraînement à la 
compréhension écrite et à l’expression orale, la BD devenant ainsi un véritable 
déclencheur d’expression: raconter l’histoire selon différents points de vue, trou-
ver un titre, imaginer ce qui s’est passé avant, ce qui se passera après, imaginer 
le contenu des bulles, trouver le mot de la fin, réviser et enrichir son vocabulaire, 
manipuler certaines structures grammaticales et des actes de parole en situation 
authentique. On passera enfin à l’expression orale pure, en développant la créati-
vité des apprenants. Il est par exemple possible de jouer et de mettre en scène les 
dialogues de la BD, ou ceux inventés par les apprenants. Il faut cependant garder 
à l’esprit que l’on peut également montrer un dessin humoristique dans un pur 
esprit de détente ou de décontraction lorsque que son sujet se rapporte à celui de 
la leçon. Un album complet pourra, de même, illustrer un cours de civilisation.

Le Centre France Synergies a mis en ligne une séquence pédagogique con-
sacrée à l’utilisation de la bande dessinée en classe de français. A partir d’une 
planche tirée des «Schtroumpfs» (Peyo, L’apprenti Schtroumpf, album 7, Dupuis, 
p. 51), France Synergies vous propose les étapes suivantes:

• Phase d’anticipation
• Phase de compréhension globale



103Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

• Phase de compréhension détaillée
• Que vais-je écrire au tableau? 
• Pratiques et structures de la langue
• Activités d’application et de transfert
• Pour aller plus loin

2. Mise en pratique de la démarche pédagogique: un exemple de fiche pédago-
gique: que faire avec une BD, au moment des fêtes de fin d’année? 

Les bandes dessinées, en tant que documents authentiques, permettent aux 
enseignants de FLE d’effectuer un travail bénéfique et positif pour les apprenants; 
ils permettent d’allier apprentissage et créativité. Leur aspect ludique et leur ri-
chesse (culturelle, lexicale et grammaticale) favorisent une manière de travailler 
différente, en classe et avec les apprenants. Quand la fin de l’année approche, po-
urquoi ne pas réfléchir à la façon dont on peut enseigner le vocabulaire des fêtes 
de fin d’année? Nous proposons ici quelques pistes.

L’objectif, au niveau méthodologique, est de développer l’indépendance et 
l’initiative face à des documents authentiques (une BD), en variant les situations 
et les supports et de comprendre la BD sans passer par les mots, en s’appuyant 
sur les images, et arriver à une compréhension globale du document. Au niveau 
lexical, il s’agira d’apprendre et d’utiliser les expressions des fêtes de fin d’année, 
et au niveau civilisationnel, de comparer les différentes coutumes (et expressions) 
selon les cultures. Le public concerné est un public de débutants et de faux-débu-
tants, (jeunes) adolescents ou adultes. Pour le matériel, on se munira de la pho-
tocopie de la BD Que voeux-tu? (Boule et Bill de Roba) au texte caché, sans la 
dernière case (DOC 1), de la photocopie de la BD avec le texte sans la dernière 
case (DOC 2), de la photocopie de la BD complète (images et texte) dont on aura 
fait disparaître certaines catégories de mots, selon le point à réviser, concoctant 
ainsi un exercice à trous (DOC 3), et de la photocopie de la BD complète (DOC 
4). Il s’agira à travers cette activité d’une durée de deux heures de permettre aux 
étudiants de s’habituer au travail par deux, par trois, etc. ; le professeur, véritable 
facilitateur, doit passer dans chaque groupe et donner les conseils nécessaires, 
corriger les productions écrites et orales.

Pendant le cours, le professeur fait circuler les BD muettes (DOC 1), et propo-
se aux apprenants de travailler par deux. Il leur demande ensuite de reconstituer 
l’histoire oralement (dans la langue cible, dans le cas de niveaux plus avancés) à 
partir des images et d’imaginer une fin; cette première approche permet d’expliquer 
le contexte, de définir les personnages et leurs actions, de décrire leur environne-
ment physique et social. Il est important d’analyser le comportement gestuel des 
personnages et de définir leurs relations, leur mode d’interaction. Les apprenants 
confrontent leurs idées et émettent des hypothèses. Dès que le thème a été cer-
né (la période de fin d’année), le professeur enseigne les différentes expressions 
aux étudiants, qui en connaissent peut-être déjà certaines. Citons des expressions 
comme Bonne (et heureuse/joyeuse) année, Bonne année, Bonne santé, Joyeuses 
fêtes, Meilleurs voeux, Tous mes voeux de bonheur pour la nouvelle année. Les 
expressions sont nombreuses, on peut également introduire des formes avec des 
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verbes conjugués: Je (te) vous souhaite une bonne année. Selon le niveau des 
apprenants on enseigne le vocabulaire utile. Chaque groupe doit ensuite inven-
ter le dialogue des personnages à partir des images. Le professeur passe dans les 
groupes afin de les aider et de les corriger.

Chaque groupe lit son dialogue et interprète les personnages. Le professe-
ur assure un feed-back. Les apprenants sont bien sûr séparés selon le nombre de 
personnages. Le professeur distribue la BD avec son texte mais sans la dernière 
vignette (DOC 2). Les apprenants lisent la BD et comparent les dialogues d’origi-
ne aux leurs. On explique le jeu de mots contenu dans le titre, ainsi que la conju-
gaison du verbe vouloir. Ils imaginent ensuite le contenu de la dernière bulle par 
deux et comparent avec les autres apprenants.

Le professeur donne la BD complète et les apprenants comparent leurs di-
fférentes chutes, les possibilités étant multiples. Puis il demande aux apprenants 
de cacher le DOC 3; il leur distribue la BD sur laquelle il aura confectionné un 
exercice à trous; ils ont dix minutes pour faire l’exercice. Cette activité permet 
de réviser le vocabulaire et/ou de tester la mémoire des apprenants. Elle peut être 
proposée comme quiz / contrôle de connaissances.

Le professeur demande aux élèves de se regrouper par deux, de prendre la co-
pie de leur partenaire et de la corriger en s’aidant de la BD complète. On termine 
le cours sur une discussion concernant les fêtes de fin d’année, en comparant les 
différentes coutumes et cultures; on peut également demander aux apprenants de 
jouer la scène en guise de révision.
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ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF 
COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING

Márkusné Faragó Imola, Lágymányosi Bárdos Lajos Két 
Tanítási Nyelvű, Általános Iskola és Gimnázium, Budapest

1. What does communicative language teaching mean? 

When we ask teachers about their teaching methods they almost unanimously 
mention communicative as the methodology of choice but when asked to give de-
tails of what they mean by communicative the answers vary.

The communicative movement of the late 60’s and early 70’s was one of the 
most important one în the history of language teaching. The basic idea of this mo-
vement was that communicative ability is the goal of foreign language learning. 
A communicative approach gives us a wider perspective on language. Teachers 
felt that their students were not learning realistic, whole language. Students had a 
solid language knowledge but they could not use it în everyday life, they did not 
know how to use the appropriate social language but they had very good, often 
remarkable results at exams. That is why în the 1970’s authentic language use 
and genuine communicative language became more and more popular. Teachers 
used real-life situations în classroom activities a lot more often. Teachers în these 
classrooms found themselves talking less and listening more because the main 
characters of these kinds of lessons were the students. Teachers must step back 
and assume the role of the observer or monitor. How it helps? By students doing 
most of the talking their resposability to participate increases and inevitably they 
gain confidence and they will be able to use the language more confidently în 
real-life situations as well. This means teaching and developing communicative 
competence, one of the key competences not only în language teaching but în 
our everyday social life too. Defining communicative competence can be done 
în many different ways but basicly it means knowing how to use language for a 
range of different purposes and functions.

This was the situation în western countries where this method became widely 
spread beginning from the 70’s and the student’s books and workbooks were built 
up according to this methodology. Unfortunately Eastern-and Central Europe was 
a totally different story. în these countries even în the 80’s or mid 90’s foreign lan-
guage teaching was about developing grammatical competence: parts of speech, 
tenses, phrases, clauses, sentence patterns and how sentences are formed were 
the most important. Books included mainly grammar tasks and some reading 
exercises and communication was almost entirely neglected as it did not seem so 
important. It became important after realizing how difficult is was for even the 
best students to use the aquired language knowledge în real-life situations. Then 
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teachers started to look for solutions and it was also the period when after deca-
des teachers could get materials from western countries too and that is how they 
discovered this method that lacked before and the fact that it can be the solution 
they were looking for.

In the very beginning, for a few years, it seemed to work perfectly but after 
a few years something changed în spite of the new books and workbooks and în 
spite of the fact that teachers did their best and tried to learn these methods as 
soon as possible and use them în classroom as often as possible. Again came a 
period when teachers started to analize the results and the methods they were 
using and that is how they realized that even this method so popular has its flaws 
beside its advantages.

2. Advantages of communicative language teaching.

We are social beings and în order to find the role that best suits us în our so-
ciety we need to be în touch with the others. That is why we need good commu-
nicative skills. Without this we cannot use the proper social language so we will 
not be able to communicate. These skills are very important even în our mother 
tongue not to mention foreign languages. în case of foreign languages is a little 
more difficult because în order to use a language properly it is not enough to just 
learn it we also have to be aware of the cultural differences as well.

As an English teacher teaching from the first to the twelfth grade I have a 
quite difficult job. My task is to make my lessons interesting, efficent and joy-
ful. It is extremely difficult because different age groups have different needs. 
I always have to find a way to arrise pupils’ interest and curiosity. Due to to the 
new books available with some extra work done it is possible. To motivate chil-
dren Students’ books and workbooks are not enough. Fortunately în the age of 
internet and smart boards we can get the help we need to accomplish our goals. 
Communicative methods help a lot. Even if we do not have sufficient smart boar-
ds în a school students’ books are there which together with the ideas from the 
teacher’s book can make lessons and teachers’ work live up to the expectations of 
the children of the 21st century.

After arrising their interest comes the hardest part to keep it that way. I usu-
ally play a lot and read a lot with the children and so wihout noticing they learn 
what they need to learn. Situational games are very popular and so are the role 
plays. Here we are again, communicative methods used to make our lessons in-
teresting and efficient.

Observing the pupils year by year I can say that one of the biggest advanta-
ges of the communicative method of foreign language teaching is that pupils gain 
confidence. I had pupils who did not want to say a word în the beginning and they 
did not want to take part în the contests and games but finally they managed to 
overcome their fear of making a fool of themselves în front of their classmates and 
now they are capable of using the language în everyday life. After a summer holi-
day they proudly told stories about how they helped their families abroad during 
their vacation. This is possible because nowadays grammar is not that important 



107Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

as it used to be before în spite of the fact that accuracy is also important as it is a 
bridge to fluency. Since fluency becomes more important than accuracy there is 
less emphasis on error correction. Communication according to ability is another 
advantage of this method. Nobody expects more than a person is capable of accor-
ding to his skills and abilities. On one hand students accomplish their tasks with 
other students therefore classes become student-centered on the other hand the 
interaction between teacher and student is more relevant. They have a harmonious 
relationship, not the traditional master-pupil relationship.

Another positive feature is that we can witness a functional development 
not a structural one. Dialogues, when used, are centered around communicative 
functions.

This method emphasizes students’ cognitive ability they are encouraged to 
express their own views thus trained to use language în real-life so they are trai-
ned to communicate. When they realize this their intrinsic motivation increases 
suddenly and the joy of learning follows soon.

3. Disadvantages of the communicative approach.

There is no such thing as perfect method not only because of the pupils who 
are all different with different personalities and different abilities but because of 
the complexity of this issue. When teaching a language we have to focus on se-
veral things (e. g. accuracy, fluency, pronunciation, etc. ). We cannot concentrate 
equally on all of them and that is exactly what happens în case of the communi-
cative language teaching too. If we study this problem în depth then we can see 
the problems. This method has its weak points too. Let’s take a look to see the 
other side of the coin.

One of the major disadvantages is considered to be the fact that there is not 
enough emphasis on pronunciation and grammar error correction. This can hap-
pen because there is too much focus on the meaning on the expense of form. This 
approach focuses on fluency and not accuracy în grammar and pronunciation 
and last but not least the beauty and character of the language, slowly but surely, 
dissapears if we do not pay attention to these aspects.

Another disadvantage of this approach is that is suitable, we can say it is per-
fect, for intermediate and advnced students but not for the others. This is a problem 
because nowadays children start lerning languages at an early age and it is impor-
tant to motivate them too but în the beginning, as starters, they do not have the 
required knowledge to take advantage of this method. As a result other methods 
must be used until they reach the appropriate level. în their case controlled practice 
is needed. This must be motivating otherwise pupils will give up learning befo-
re even starting. That is why playful learning is vital at an early age. Combining 
methods can be a solution for this problem, în my opinion, new and traditional 
methods can work together. Young learners need to achieve accuracy în grammar 
and pronunciation too, în order to be able to communicate later în an appropriate 
way. Their communicative skills can be improved during the coming years when 
they will be able to understand and use the means of the communicative method.
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An important issue might be the teacher’s monitoring ability as his role chan-
ges. Since the activities are student-centered the theacher must be very well-pre-
pared and careful în the monitoring process. He must be less present în the acti-
vities but at the same time he must be efficient too, after all this method is still 
about teaching a language and making students become confident language users.

Last but not least the application of this method în teaching grammar is very 
difficult if not almost impossible. Teaching grammar needs controlled practice 
this is not what this approach is about.

It is an approach which is hard if not impossible to use în crowded classes. 
It works only if there are smaller groups with not more than 8 or 10 students. 
Dialogues and creating real-life situation needs time. For students is a time con-
suming activity to express their opinion.

It also raises many questions în teacher training, testing and evaluation. This 
method is not suitable for every teacher and every group. Fortunately there are a 
lot of teacher training programmes on this topic and at these trainings teachers 
can get materials and ideas as well. Publishers of students’s books often organize 
such trainings and make useful suggestions regarding the use of given materials. 
Furthermore publishers such as Oxford University Press, MM Publications or 
Pearson Longman publish their books together with listening and smart board 
materials and test books, everything în concordance with the requirements of this 
teaching approach. în spite of all these the most important participants în this pro-
cess are teachers but above all students. Although the method is not perfect there 
is a great potential în it, as I have already mentioned, but the main idea is that we 
can use it efficiently only if we are aware of its deficiencies and imperfection.

4. Conclusions

Good teachers are always looking for new and more efficient methods, they 
take very seriously the life long learning concept, they really believe în it. Linguists 
try to help using means and methods specific to their field of activity. That is how 
the competitive approach was born în the late 60’s and spread all over the world 
slowly but surely. Teachers were more than happy to welcome this new method 
hoping for a final solution reguarding the problems of language teaching. They 
were thrilled to discover the advantages of this novelty such as: better communi-
cation skills, communication according abilities, increased inner motivation, joy 
of learning, it is student-centered and encourages students to express their opinion. 
Theachers anxiously studied and used the new books and materials. Interaction 
between students and teachers became more and more important. They all knew 
that results do not come at once and they patiently went on working but as the years 
passed they gradually discovered the inadequacies of the approach. They realized 
that there is no such thing as final solution în matter of teaching.

A method can be improved only if we now its flaws. The communicative 
approach has its own imperfections such as: it is only for intermediate and ad-
vanced students, it works only în smaller groups, it requires serious monitoring 
abilities from the teacher, accuracy and pronunciation are less important than 
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fluency, by using this method teaching grammar becomes almost impossible. în 
case of using this approach teachers must find a way to compensate the flaws. 
That makes teachers’ job even more difficult as it already has been.

In conclusion we can say that even if it is a student-centered approach the 
responsability of the teachers is the same. They have to fill în the gaps. So as to 
be able to do this they have to use their creativity and best knowledge but they 
also have to preserve their position as observers during the lessons. Although very 
difficult, balance should be maintained between the roles of teacher and that of 
the observer în the monitoring process.

Lessons are usually topic or theme based with the grammar hidden în the 
context. Use of songs and games is encouraged making lessons more interesting.

All în all we can say that în spite of its deficiencies, far from being perfect 
the communicative approach is a good teaching method and quite efficient too. 
Since this method was discovered and spread students seem to be more motiva-
ted, learning languages is not a nuisance anymore. They discovered that learning 
can be fun. Lessons became more interesting and teacher are less dominant. All 
these together make language learning more student-friendly. Students will most 
certainly become adults who are confident foreign language users în any situa-
tion în real life too.

As for the teachers they certainly will be able to improve this method as 
they often work together and organize workshops even international workshops 
as part of Comenius projects supported by the European Union where everyone 
can share the new ideas.

Finally we can say that there is a lot to be done, yet if we choose the commu-
nicative approach we make the right choice and with a lot of work, enthusiasm and 
devotion results will come soon making learning easier and a lot more entertaining.
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DEVELOPING SPEAKING SKILLS  
IN HIGH SCHOOL STUDENTS

According to H. G. Widdowson în Teaching Language as Communication, 
the communicative approach is very much în vogue, but the problem is that po-
pular approbation tends to conceal the need for critical examination. Language is 
automatically taught as communication by the simple expedient of concentrating 
on notions or functions, rather than on sentences, people usually do not commu-
nicate by expressing isolated notions or fulfilling isolated functions any more 
than they do so by uttering isolated sentence patterns. If we are interested în an 
approach în language teaching which will develop the ability to communicate, 
then we must accept the commitment to investigate the whole complex business 
of communication and the practical consequences of adopting it as a teaching aim. 
Such a commitment involves a consideration of the nature of the discourse and 
the abilities that are engaged în creating it.

Communication seems to play an important role în nowadays society. We 
spend much of our time communicating at job, at school, during daily activities.

‘‘I communicate therefore I exist”. Is a very circulated slogan, which expresses 
the need of expressing our ideas, having discussions, dialogues.

If we observe the Euro banknotes we can see that almost all of them have gates 
and bridges which can symbolize communication, connection, reaching out to each 
other, opening doors to welcome relations, to see and hear what other have to say.

Bridges are strong symbols of unity, of willingness to meet friends, of sharing, 
respect and positive compromise.

I think that, we need to know how to build bridges and open doors, gates to 
meet this need to communicate between real people în a real world and then help 
our students, pupils walk through these gates and out onto the bridges.

We need to teach them how to communicate well, în order to be successful 
în their various fields and interests, în what depends on English communication.

The post communicative era

Communicative în the phrase „post-communicative era” is referring to the 
teaching methodology known as communicative language teaching. This became 
very popular în the 1970s.

During the communicative era, techniques that were seen to be non-commu-
nicative were abandoned.

As I have noticed so far în my experience, more and more teachers are starting 
to make use of techniques that were, until recently unwanted, such as drilling, dic-
tation and translation, and these teachers do not reject communicative activities.

I would say that the post communicative era is a time of rediscovery.
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In my opinion language teaching and learning has entered a post commu-
nicative phase which takes a more constructivist view of learning highlighting 
personal learning and discovery on the part of the student, with more task-based, 
collaborative work between learners, and a more facilitating role for the teacher.

The post communicative approach calls for variety, în the extent to which 
students engage în their learning process, în the way lessons are delivered, and în 
the choice of teaching materials.

Teaching a second language în this age of communication means bringing 
the student close to the very heart of relating to other people who speak that same 
language.

This paper is attempting to highlight some aspects of how to teach effecti-
ve communication, which is the language beyond and above its very mechanical 
fractions. It is focused on the act of teaching seen as input, output and evaluation 
of how well the students and the teacher are able to receive and emit messages 
that are meaningful în the context of real life situations, with real people în a real 
world, so complex and challenging today.

According to Jeremy Harmer în the Practice of English Language teaching 
no area of skills or language systems exists în isolation, there can be no speaking 
if you don’t have the vocabulary to speak with, there ś no point în learning new 
words if unless you can do something useful with them.

The purpose of learning a new language is usually to enable to you to take 
part în exchanges of information: talking with friends, reading instructions on a 
packet of food, understanding directions, writing a note to your colleague.

Creating a Positive Environment for Speaking Skills

The key to encouraging speaking skills în the classroom is creating the pro-
per environment. Children should feel relaxed, and social interaction with peers 
should be encouraged. One teacher of fourth grade suggests these goals:
• to speak clearly with proper pronunciation în order to communicate with others 
• to speak expressively with feeling and emotion and avoid the monotone 
• to speak effectively în different situations: with individuals, small groups, and 

the whole class 
• to utilize speaking în all the communication arts and content areas to further 

learning 
To achieve these goals, we have to organize our instructional program around 

two criteria: a positive, receptive teacher attitude and a physical environment en-
couraging to language use.
• Strategies for Developing Speaking Skills Strategii de dezvoltare a compe-

tențelor de vorbit Using minimal response/Folosirea răspunsurilor minimale 
• Recognizing scripts/ Recunoașterea textelor, a dialogurilor audiate 
• Using language to talk about language /Folosirea limbii pentru a discuta 

aspecte ale limbii 
• Conversation and Discussion/ Conversația și discuția 
• Brainstorming/ Asaltul de idei
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• Dialogue Improvisation/ Dialoguri improvizate 
• Patterned Conversation / Conversația pe baza unui model 
• Choral Speaking/ Discuții repetate 
• Storytelling/ Povestirea 
• Puppetry and Storytelling/ Animația și povestirea 
• Theater acting/ Teatrul 
• Role play /Joc de rol

Most oral language instruction takes place indirectly; that is, the teacher 
creates or at least should create the positive climate and the motivational activity, 
and the students do the rest.

Conversation and Discussion:

The teacher seeks to engage children în talk with other children în a relaxed 
atmosphere. Socialization skills as well as language are improved when students 
engage în conversations and discussions. Conversation is informal, spontaneous, 
and relatively unstructured. Discussion is more formal and usually topic-centered 
talk. It focuses on a specific topic or purpose. Both are similar în that they build on 
the student’s home-learned experiences and serve to give practice în pronunciati-
on, fluency, expression, and vocabulary. They also help children build confidence 
to express themselves orally.

Here are some classroom guidelines which helped me:
• Speak loud enough to be heard în your group but not so loud as to disturb others.
• Only one person speaks at a time.
• While one person is speaking, the other members of the group must actively 

listen to the speaker.
• No one insults or offends any other member of the group.

To practice conversation, a teacher could plan several „talking times” each 
week. During these times, several students get în a circle and talk about whate-
ver interests them. This is the „inner circle.” Sitting around them în the „outer 
circle” are the rest of the students who listen and observe. At the next „talking 
time” groups are switched.

Conversation Grid

Highlights: The power of using conversation grid activities is that learners 
are involved în authentic, independent, and cooperative conversation without di-
rect teacher involvement. These grids can be used with any topic as teaching or 
assessment activities. Learners usually enjoy them greatly.

Objective: Learners practice and increase knowledge of language structures 
(such as what, when, where, and why questions and their typical answers), voca-
bulary (as related to a particular topic such as „on the job”), and cultural aspects 
related to a topic. They ask questions, listen to answers, and record information 
on the grid.
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Context: This activity is suitable for general ESL classes as well as specific 
classes such as family literacy or workplace classes.

Estimated time: The time varies, but usually ranges between 20 and 30 
minutes.

Materials: Draw a large grid on the board or have an overhead transparen-
cy with a sample of the grid to explain the activity. Learners need conversation 
grids to record answers. Grids can have complete questions (e. g. , What is your 
job now? What do you like to do în your free time?)  or cue phrases (e. g. , job 
inRomania; hobbies).

Procedure:
1. Review language structures and key vocabulary that have been previously 

taught and are needed to successfully complete this activity. The review sho-
uld be verbal and written with plenty of input from the learners. For example, 
if one of the questions is going to be about native country, with learner input, 
get all the names of countries up on the board or on flip chart paper so it will 
be easily
accessible when learners begin to work on their own grids.

2. Hand out the grids and explain the task: „Today you’re going to interview five 
classmates. You will write their answers to your questions on this form.”

3. Discuss conversation questions, e. g. , „What is your job now?” „What do you 
like to do în your free time? What else do you like to do?”

4. Talk about possible answers such as construction worker, play soccer, watch 
soccer on TV.

5. Model the task with one or two learner volunteers. It’s important to model se-
veral answers and questions so that learners know that full sentence answers 
such as „I am a construction worker” or short answers such as „construction 
worker” are both acceptable.
Note: As în all activities, modeling correct answers to issues such as „Her 

name” vs. „she name” is more effective than giving a big explanation about the 
correct grammar. This is especially true with formulaic phrases that use structu-
res not yet discussed în class.
6. Check comprehension of instructions. For example, ask, „How many questions 

are you asking each classmate?” „How many people will you speak with 
today?”

7. Once learners begin the activity, monitor the process and be ready to assist 
learners if they ask for help.
Note: Some will finish only one conversation while others may do several. 

That’s okay; people process, learn, and interact at different rates.
8. When the general buzz quiets down, it is time to stop the activity. Discuss 

the information with the class, for example, „Tell the class something you 
learned about one of your classmates.” You can tabulate information on a 
master grid or have learners work în small groups to do a tabulation of their 
grid information.
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Conclusions

When we talk about language learning we have to bear în mind and to be able 
to make the students aware of the fact that it is actually a complex activity since 
it involves the other four skills as well: reading, speaking, listening and writing.

Teachers should use speaking în their classes în order to encourage the stu-
dents’ natural ability to use the English language. It is a natural thing to do be-
cause it can contribute both to the improvement of the foreign language and to 
the development of the students’ self-confidence.

In order to have success în speaking classes, it is necessary to plan it carefully 
and to identify the right kinds of aims. Teachers should ensure that their source 
material really does focus on these, and has not been introduced just because they 
like it. They should try to integrate skills where possible.

It is important to recognize the problems associated with traditional appro-
aches to language learning and find solutions to these, such as ensuring these tas-
ks are short, but not necessarily easy, always work în groups, encourage students 
to explore language further by themselves since it is a captivating, complex and 
praiseworthy process.

Even though teaching can be complicated and demanding, it is essential 
that teachers find methods to bring wonder, enjoyment and enthusiasm into the 
classroom.
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TEACHING VOCABULARY IN PRIMARY SCHOOL

Prof. Alina Maria Moldovan, Școala 
Gimnazială Ibănești, jud. Mureș

Teaching vocabulary has always been an important element în foreign langu-
age teaching. Perhaps the greatest tools that teachers can give to their students în 
order to succeed în life are a rich vocabulary and the skills for using it. Having a 
rich vocabulary would help them to deal with different communicative situations, 
to express themselves and to understand the others.

Therefore, ‘Teaching vocabulary în primary school’, the title of my paper, 
refers to the ways of helping the young, primary school students to learn the wor-
ds of the English language and to develop the necessary skills în order to be able 
to use them.

In order to succeed în teaching according to the students’ needs în human 
society, educators have to choose carefully which methods and strategies to use, 
because teaching methodologies offer a wide range of possibilities.

To start with, I would say that before beginning to teach, it is vital to know the 
pupils. They do not come to the language classroom empty-handed. They bring 
with them an already well-established set of instincts, skills and characteristics. 
We, as teachers or future teachers, need to identify them and make the most of 
them. We have to start from the idea that children between six and eleven years old 
learn by: having more opportunities to be exposed to the second language, making 
associations between words, languages, or sentence patterns and putting things 
into clear contexts, using all their senses and getting fully involved; by observing 
and copying, doing things, watching and listening, exploring, experimenting, re-
petition and feeling a sense of confidence when they have established routines, 
being motivated, particularly when their peers are also learning other languages.

Different levels of age and linguistic proficiency require different appro-
aches and materials that the language teacher should consider because, as Diane 
Larsen-Freeman says, the „knowledge of methods is part of the knowledge base 
of teaching” (Freeman 2003: ix).

These theoretical positions and beliefs about language teaching have develo-
ped during the time, according to the changes of society, the pedagogical concepts 
of the age and the needs of the students.

According to the teaching methods devised, we can distinguish between se-
veral approaches: the grammar-translation method, the direct method, the au-
dio-lingual method, communicative approach, total physical response, the silent 
way or the natural approach.

These methods are proposed by linguists and methodologists during the time 
and can be found în schools all over the world, used individually or combined. 
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But although they all refer to teaching vocabulary, the approaches of the different 
generations of teachers have been quite different: grammar-translation teachers 
asked their students to memorize long-bilingual lists of new words, but after some 
time they realized that this method failed în giving students the opportunity to 
express themselves în the target language.

Then, educators realized that they should focus on essential English and they 
should teach vocabulary în context.

Although theses methods were different, they all presented ways în which 
vocabulary must be taught. Therefore, as far as teaching vocabulary is concerned, 
there are two important issues to be considered: what to teach and how to do it.

First of all, choosing the vocabulary is very important. One of the problems 
of vocabulary teaching is how to select what words to teach.

According to Jeremy Harmer (1991: 154), a general principle is to teach more 
concrete words at lower levels and gradually become more abstract.

Generally, the new vocabulary is introduced during the pre-reading activities, 
together with the content of the lesson: the teacher presents the new text orally and 
writes the title on the board, stressing the new words. When writing the text on 
the board, the new words are underlined, then pronounced and explained.

In this way the new vocabulary is introduced step by step, în a context, faci-
litating comprehension.

Then the teacher starts a discussion which he/she guides towards the topic of 
the lesson, raising students’ interest and their desire to participate.

In order to present and explain the meaning of the new words, the teacher can 
rely on the following techniques:
• Realia

One way of presenting new words is to bring the things they represent into 
the classroom. Words like ‘ruler’, ‘pen’, ‘chalk’, ‘chair’, ‘ball’, ‘doll’ etc. can ob-
viously be presented în this way. The teacher holds up the object, says the word 
and then asks the students to repeat it.
• Pictures

Bringing a pen into the classroom is possible, but bringing a house is a real 
problem. Here, one solution is the use of pictures. Pictures can be flashcards, 
photographs, posters or they can be drawn on the board. They are extensively 
useful for teaching concrete vocabulary such as clothes, food, places, professi-
ons, actions, sports etc.
• Mime and gesture

These are often used to supplement other ways of conveying meaning. Actions, 
în particular, are better explained by mime. Concepts like ‘eating’, ‘drinking’, 
‘running’ etc. are easy to present în this way. It can also involve the objects con-
nected with these verbs: ‘drinking coffee’, ‘eating a sandwich’ etc. The students 
can mime as well, în this way they revise the new words.
• Use of synonymy and definition

Teachers often use synonymy with low level students. For instance, they 
can tell students that ’miserable’ means ‘very sad’. Then, they can also give the 
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definition of a certain object. For example, ‘You can put your luggage into the 
boot of a car’ or, ‘A lawn is an area of grass în the garden. ’
• Contrast and opposites 

As with synonymy this is a technique which is used both by teachers and stu-
dents, often asking ‘What’s the opposite of…? ’ Moreover, a word can be defined 
if the students know its opposite. For example, ‘An ugly girl is not pretty’ or, ‘A 
messy room is not clean. ’
• Enumeration

This technique is used to present meaning referring to the relation between 
general and specific. în this way we can say ‘clothes’ by enumerating various items 
such as ‘shirt’, ‘blouse’, ‘trousers’, ‘skirt’ etc.

The introduction of the new words is followed by a second stage, that of prac-
tice, where the students, after finding out their meaning, practice the new items 
în exercises, to facilitate their passage into their active vocabulary. It is essential 
that they practice the language în a variety of ways and really learn to use what 
they have been taught.

There is a wide range of activities which can be used:
• Maximize student talking

Students talk în the target language using the new words presented în pairs 
or în groups. This provides an almost natural situation for question-answer ex-
changes, suggestions and reactions, opinions and arguments, etc. The teacher 
maintains distance, being ready to help when necessary.
• Dialogues

Teachers may use a recorded dialogue, playing the tape as many times as ne-
cessary for general comprehension, and asking the students to repeat each line. 
Then, the students are invited to reproduce the dialogue în front of the class.
• Chain stories

According to this technique, the teacher makes a statement and each student 
supplies a new sentence. For instance: ‘Somebody knocked at the door. ’ ‘I went 
and opened. ’ ‘A woman with a baby was there. ’ ‘She gave me the baby and ran 
away’ etc.
• Mime stories

The teacher can mime the word, designating an object or an action and ask 
the students the word mimed. This activity can be transformed into a mime con-
test dividing the students în teams. One of the students of each team would mime 
în front of the classroom, and the others would try to guess the words or actions 
mimed. în a mime story, the teacher tells the story and the pupils, together with 
the teacher do the actions.
• Drawing

‘Listen and draw’ is an activity în which the teacher or one of the pupils tells 
the other pupils what to draw. It is useful for checking object vocabulary, colors 
or numbers.
• Rhymes

Rhymes are useful în teaching language to children, as they love poems and 
like to repeat them again and again. Rhymes are repetitive; they have natural 
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rhythm and have an element of fun, of playing with the language. For example, 
a poem for a rainy day:

‘Rain, rain, go away
Come again another day.
Little Johnny wants to play. ’

 - for describing a room:
‘Up is the ceiling,
Down is the floor,
Here is the window,
There is the door. ’

 - or for describing the seasons:
‘Spring is green
Summer is bright
Autumn is yellow
Winter is white. ’

• Songs
These are another useful activity and can be used for consolidation and prac-

tice. Teachers can use recorded songs, play the tape as many times as necessary 
and ask questions, then get the class to sing line by line.

Songs may be used as well when the students are tired or need cheering up. 
în this way they learn without realizing it and without being pressed.
• Games

According to Donn Byrne, games can be defined as a „form of play governed 
by certain rules or conventions.”(1996: 100)

In the language classroom, they represent an activity în which learners use 
the language. There are many kinds of games such as:

¯ Guessing games
¯ Twenty questions
¯ Simon says
¯ Memory games etc.

• Role play
Role play is a dramatic activity which involves an element of ‘let’s pretend’. 

The pupils are pretending to be someone else, like the teacher, or a shop assistant 
or one of their parents.

Finally, practice must be followed by use, în which students get to employ 
the new vocabulary items în personal contexts. They are given skill-based tasks 
to communicate, negotiate meaning and use the language to do things the way 
people do în the real world.

Personally, as a language teacher I prefer to combine all these teaching 
methods and approaches and to use modern teaching techniques. I teach în pri-
mary school and I can say that it is really challenging. It’s necessary to find always 
something new that would raise the students’ interest and attention.

I try to use the foreign language as much as possible, asking my students to 
communicate în the target language as well; it is a little bit difficult for them to 
use the language, but they are trying.
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When I have to teach a vocabulary lesson I like to be creative. I use a variety 
of techniques and materials în order to attract my students: PowerPoint presen-
tations, pictures, flashcards, realia, recorded dialogues, songs and poems, texts, 
lyrics, mime, drawing, role play, and of course, games – that are my students’ 
favourite activities.

All în all, after presenting the importance of knowing the learner, of choo-
sing the right methods to teach the vocabulary of a foreign language, I think it is 
important to consider also the teachers’ role în this process and to give them all 
the respect and appreciation that they deserve, because being a teacher is not an 
easy job. I would like to end up my paper with a quotation that best describes the 
teacher’s job.

„If a doctor, lawyer, or dentist had 40 people în his office at one time, all of 
whom had different needs, and some of whom didn’t want to be there and were 
causing trouble, and the doctor, lawyer or dentist, without assistance, had to treat 
them all with professional excellence for nine months, then he might have some 
conception of the classroom teacher’s job.” (Donald D. Quinn)
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REZUMAT

PREDAREA VOCABULARULUI  
ÎN ȘCOALA PRIMARĂ

Predarea vocabularului a fost întotdeauna un element important în predarea 
limbilor străine. Cele mai folositoare unelte pe care un profesor le poate da elevi-
lor săi sunt un vocabular bogat și competențele necesare pentru a-l folosi pentru 
a se exprima în viața de zi cu zi.

Există o varietate de metode și tehnici de predare a vocabularului unei limbi 
străine, însă este foarte important să adaptăm aceste metode, să le combinăm și 
să le utilizăm în funcție de personalitatea fiecăruia, pentru a obține un rezultat 
favorabil al procesului instructiv-educativ.

În cadrul orelor de limba engleză vocabularul se poate introduce și exersa 
printr-o varietate de tehnici comunicative, imagini, cântece, poezii, mimă, jocuri 
de rol, precum și alte jocuri și metode interactive care trezesc interesul elevilor 
și îi fac să participe activ.
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RELAȚIA DINTRE ANXIETATE ȘI STILUL DE 
MUZICĂ PREFERAT LA ADOLESCENT

Gorea Svetlana, gr. did. II, lector universitar; 
Maximenco Lilia, gr. did. II, psiholog CPSP

Anxietatea este un factor care contribuie la aproape orice problemă cu care 
se confruntă o persoană. În ceea ce îi privește pe adolescenți, imaginea este chiar 
mai sumbră. În primul rând, ei se confruntă cu probleme care sunt mult prea grele 
pentru ca ei să le poată rezolva. În al doilea rând, ei au o nevoie de dovedi că sunt 
adulți, și încearcă adeseori să facă lucrul acesta consumând alcool, luând droguri, 
implicându-se în sex și, desigur, fumând.

Adolescenții nu sunt tocmai pregătiți pentru această lume a adulților. Ei au dat 
recent la o parte cărțile cu desene animate și animalele de pluș. Pentru că există 
așa de mari presiuni, ei tind să vadă partea negativă în aproape orice șituație, ceea 
ce contribuie la mărirea anxietății pe cre ei o experimentează.

Cauze-sunt multe lucruri care pot cauza anxietatea. Conflictele interne de 
căre adolescenții nici măcăr nu sunt conștienți pot fi căuze ale anxietății. Unii 
tineri sunt plini deanxietatepentru că proprii lor părinți au fost la fel. Alții suferă 
din căuza conflictelor, fie din prezent, fie din copilăria lor, căre încă nu sunt rezol-
vate. Alții experimentează sentimente de inferioritate. Alții trăiesc în sărăcie, său 
suferă din căuza unei sănătăți precăre. Alții o experimentează tocmai din teama 
de a nu o experimenta. Șimptomele anxietățiiinclud: oboseală, îngrijorare con-
stantă și lipsă de relaxare, episoade mai lungi sau mai scurte de depreșie, tensiune 
musculara, insomnie, dureri abdominale, durere în coșul pieptului, puls mărit sau 
neregulat, aritmii, transpirație, dureri de cap, de ceafa, diaree.

Personalitatea și genul de muzică ascultat
Fiecăre om se bucură la auzul unui anumit gen muzicăl, a unei anumite 

melodii, însă se simte deranjat de alte genuri muzicăle. Asta poartă numele de 
„preferință muzicăla” în care, antipatia sau simpatia față de o anumită muzică, 
faptul că apreciem un anumit artist sau nu, este în concordantă cu unicitatea pe-
sonalității fiecăruia.

In zilele noastre se spune despre tineri că personalitatea le este influențată 
de către muzică pe care o ascultă, că își fac modele de urmat în viață din artiștii 
favoriți și că versurile melodiilor devin „crezul” ce il urmează în viața. Astfel, fi-
ecăre adolescent are „ritmul” său propriu, are un „soundtrack” ce reliefeaza stilul 
său de viata și un „laitmotiv” pe căre il respectă.

Dacă vom urmări desfasurarea lucrurilor în societate observăm cumtinerii 
au inceput să se regăsească în muzică pe care o ascultă, formandu-se, în acest 
fel, acele grupuri care mai devreme său mai tarziu ajung să se implice în diferite 
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conflicte (de la conflicte ideologice pana la conflicte fizice) intrucăt fiecăre își 
susține măreția stilului muzicăl pe căre il ascultă.

De-a lungul timpului notiunea de „muzică” a fost definită atît prin exprimari 
poetice, subiective, cît și prin teorii stiiintifice cu un caracter obiectiv. Din punct 
de vedere poetic, muzică își are radacinile în natura, fiind căracterizata de zgo-
motul continuu, usor și monoton, produs de unele fenomene ale naturii (curgerea 
apei, fosnetul frunzelor etc. ). Din punct de vedere știintific, adunatura de sunete, 
de zgomote, mai exact de vibrații sonore formate prin ciupire, lovire, frecăre, sunt 
cele căre stau la baza formarii muzicii. Deși cele doua definitii ale muzicii par di-
ferite, ele au un elemeunt comun, și anume, importanta căre i se acorda materiei în 
transmiterea sunetelor. Materia este indispensăbila în transmiterea de sunete, asa 
se explică faptul că sunetele se aud prin pereți dar nu pot străbate un spatiu vidat.

De ce am optat pentru o mică introducere menita să ne ofere o explicăte a 
notiunii de „muzică”? Pentru că deseori ne confruntam cu situatia:”știm, pentru 
noi, ce este muzică, dar nu stim, pentru altii, să o explicăm”. Studiile stiintifice au 
aratat că muzică este întalnită atît în viața oamenilor, începand cu omul preistoric 
– confectionar al fluierului din oasele de animale, căt și în viata animalelor, fiind 
o modalitate de a comunică intre ele (spre exemplu ciripitul pasărilor). în prezent, 
indispensăbilitatea muzicii din viata noastra este produsul facilitatii ascultarii ei.

Ce efect are muzică asupra noastra? 
In ultima vreme, pereocuparea pentru a analiza efectul muzicii asupra pșihi-

cului infividului a crescut, în acest scop realizandu-se mai multe lucrari care au 
pun în balanta arta și pșihismul uman. în general, procesele psiho-neuro-fiziolo-
gice cu rol în receptarea muzicii sunt comune, întalnite la fiecăre individ în parte 
(procese senzoriale, acustice, intelectual-afective etc), spre deosebire de efectele 
muzicii care sunt diferite de la individ la individ, aici diferenta fiind data de ritmul, 
genul muzicăl și de ce nu chiar de mesăjul care se vrea a fi transmis de melodie 
dar căre este perceput în functie de viziunea ascultatorului.

Muzică, în funcție de gen, ne relazează, avînd efectul căthartic (eliminator al 
emotiilor negative accumulate), ne înduce o stare de somnolență, sau dimpotrivă ne 
poate creea o dispoziție proastă, avînd un efect pșihedelic asupra individului. De 
asemenea, s-a constatat că muzică ajută la amplificarea sau eliminarea unor stări 
interioare, favorizează comunicarea între indivizi sau accelerează bătăile inimii, 
uneori mișcările corpului acompaniind muzică pe căre o auzim (dansul este un 
exemplu în acest sens). Repetarea acestor efecte imediate vor fi pe parcurs ași-
milate de psihic acesta considerandu-le ca fiind naturale și ale lui de drept. Acest 
lucru duce în timp la modelarea personalității.

Ce avantaje aduce muzică? 
Intr-o altă încercăre de a demonstra efectele muzicii asupra inconstientului, 

s-a recurs la amplasărea într-un magazin a unor căsetofoane la căre s-a pus în au-
ditie muzică linistitoare, relaxanta, călma. în urma acestui experiment s-a con-
statat că s-au diminuat furturile. De asemenea, într-un laborator în care se ascultă 
muzica clasică s-a constatat că sobolanii se reproduceau mai putin decăt de obicei.

Un alt studiu care urmărea să demonstreze beneficiile muzicii asupra intelec-
tului a apelat la îmbogățirea memoriei cu ajutorul muzicii clasice. Acest studiu a 
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luat numele de „efectul Mozart” întrucăt acest efect de imbunatatire al memori-
ei s-a întamplat cel mai des în condițiile audierii sonatei lui Mozard în D major. 
La scurt timp după ce pesoanele respective ascultau această melodie, punctajul 
la testul de gîndire spațială crestea considerabil. Industria muzicii este într-o 
continua dezvoltare, întrucăt de la an la an se modifică moravurile, superstițiile 
și se creează noi instrumente muzicăle. Dacă în alți ani, oamenii faceau rost de 
muzică greu, de plida discurile se gaseau foarte rar astfel incăt nu multi erau cei 
care aveau asa ceva, în zilele noastre trebuie să ne „chinuim” cu căteva click-uri 
și muzică pereferata din tara său de peste oceane, ne este livrata direct în com-
puter său la domiciliu, .

Ce dezavantaje aduce muzică? 
Tot trecerea timpului a condus și la apariția unor noi curente muzicăle, și am 

precizat mai sus un curent muzicăl extrem de mediatizat în prezent – curentul 
„Emo”. Problemă asupra căreia se atrage atenția discutînd aceasta tendință muzi-
căla, este efectul tragic al acestei muzici asupra pșihicului adolescentilor. Se pre-
supune că, treptat, ascultand melodii cu mesăje în căre alcoolul și drogurile sunt 
conșiderate „cool”, în care șinuciderea este o soluție a problemelor, adolescenții 
se izolează de lume, considerînd că nimeni nu îi întelege, că nu își găsesc locul în 
societate, șingura consolare fiind muzică pe care o asculta.

Deși, la prima impreșie, adolescenților li se pare că muzică îi ajută să treacă 
peste aceasta stare de despreșie, în realitate, uneori, tocmai muzică le sporeste 
depresia în căre se regasesc împingîndu-i în unele situatii la sinucidere. Totuși, 
trebuie înteles aspectul că nu numai genurile muzicăle precum hard rockul și rapul 
includ mesăje nu tocmai potrivite oricărei vîrste, ci și muzică aparent inofensiva 
și la moda, difuzată pe posturile de televiziune său la radio, contine mesăje ce ar 
putea dauna ascultatorilor.

Un nou studiu arata că tinerii fani ai muzicii metal sunt mult mai pre-
dispuși la anxietate.

Dr. Katrina McFerran, cercetator la Univerșitatea din Melbourne, a lansat 
un nou studiu pentru a afla în ce mod sunt influentati tinerii de muzică metal.

Studiul a fost realizat pe un eșantion de 50 de tineri cu vîrste cuprinse între 
13 și 18 ani alături de un alt segment de 1000 de tineri.

Revoluția mp3 a schimbat drastic timpul de auditie astfel că tinerii ajung să 
ascule circă săpte-opt ore de muzică pe zi. Majoritatea oamenilor asculta o gama 
variata de muzică ce induce stari pozitive. Tinerii sunt insă mult mai predispuși 
la depresie, în special cei care ascultă muzică metal și dezvolta stari negative, 
declară doctorul. Exemple sunt cei care răman blocați pe acest gen de muzică și 
refuza să asculte alte genuri ce pot induce automat o stare diferita.

Dacă acest obicei continua atunci înseamnă că respectiva persoana suferă de 
depresie iar cele mai grave căzuri pot duce la șinucidere.

Mc Ferran declara că parintii ar trebui să fie atenți la ce muzică ascultă co-
pilul iar (dacă estecăzul) să-i impulșioneze gusturile muzicăle.

Muzică ar trebui să te facă să te șimti bine. Să ai o perere buna despre tine. 
..dacă asta nu se întampla atunci trebuie tras un semnal de alarmă. Părinții sunt 
cei căre au un cuvant de spus aici.
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O multime de studii arată că ascultînd muzică de călitate devii mai destept, 
crescăndu-ti IQ-ul. Muzică poate influența felul în care vezi lumea, iar versurile 
îți pot schimba comportamentul, cel putin pe moment, barmanii fac să bea per-
soanele mai mult crescănd volumul muzicii. Cîntecele de dragoste, romantice, 
fac să cheltuiesti mai mulți bani la florarii, pe cînd jazz-ul, muzică clasică și cea 
populara fac să scoti mai multi bani din buzunar la restaurant.

Concluzie:
Nu exista om insensibil la muzică, iar limbajul muzicăl este perceput la toata 

lumea în aceleași zone ale creierului, responsăbile de altfel și cu memoria, atentia 
său miscărea.

Muzică preferată spune o multime de lucruri despre personalitatea, pentru 
că fiecăre tip de personalitate adora altceva. O parte din gusturi se mostenesc de 
la părintii, melodiile preferate atunci cînd esti bătran fiind, cel mai probabil, cele 
pe care le ascultai între 16 și 21 de ani.

Muzică este o armă puternică asupra pșihicului omului aceasta poate să tra-
teze cele mai profunde răni sufletești dar poate și să le amplifică. Adolescenții ce 
ascultă fregvent muzică în timpul acestui proces se produc niște Nu se știe cît de 
reală a fost aceasta constatare, dar pe internet, într-o perioada, apurusera căsete 
pentru memorie, gandire etc ce erau puse spre comercializare.

Gînduri niște trăiri pe căre urmează să le descoper dacă sunt și căre sunt 
acestea în depentrnță de stilul și ritmul muzicii. Părinții deseori condamnă co-
pii pentru faptul că ascultă un unumit stil de muzică său prea fregvet o face însă 
puținii părinți sunt cei căre încearcă să intre în esența cîndecului și să determi-
ne cum influențează el său de ce copilul său ascultă anume acest stil de muzică.
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PARTICULARITĂȚI ALE RELAȚIEI SCOALĂ-
FAMILIE ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ

conf. univ. dr. Cristian Stan, Universitatea 
„Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

Familia exercită atât o acțiune educativă explicită, prin informațiile și regulile 
de conduită generale și particulare transmise copiilor, prin intermediul diverselor 
forme ale aprobării și dezaprobării morale, cât și influențe educative implicite, 
concretizate în modelul oferit de părinți, prin comportamentul lor unul față de 
celălalt, față de copil sau față de societate în general. Influențele modelului oferit, 
deliberat sau nu, de către părinți au un impact major asupra dezvoltării copilului 
în prima parte a copilăriei, știut fiind faptul că la această vârstă principala formă 
de învățare este învățarea prin imitație (Stan, C., 2001). Mediul familial imprimă 
acțiunii educaționale anumite particularități. Astfel, subiectul educației poate fi 
reprezentat de către toți membrii familiei, fiecare exercitându-și atribuțiile în func-
ție de experiența și posibilitățile sale, de concepția despre educație sau de autori-
tatea de care dispun. Așa după cum se știe, în cadrul familiei sunt prezente două 
tipuri de relații distincte: pe verticală, între generații, (părinți-copii, bunici-copii, 
bunici-părinți) și pe orizontală, între membrii aceleiași generații (între soți, între 
frați, etc. ). Influențele educative emergente la nivelul familiei reprezintă astfel 
o expresie directă a relațiilor ce se stabilesc în interiorul familiei și a modelelor 
sociale, culturale și relaționale pe care acestea le oferă.

Alături de rolul de model al membrilor familiei, un rol important în ceea ce 
privește eficiența influențelor educative ale familiei asupra formării și dezvoltă-
rii personalității copilului revine și autorității de care se bucură părinții, bunicii 
sau alte persoane semnificative din viața copilului. În sens generic, autoritatea se 
definește ca fiind capacitatea de impunere prin acceptare sau constrângere a unui 
anumit tip de comportament la nivelul unui individ sau unui grup. Autoritatea poate 
fi manifestată în mod diferit, oscilând între despotismul și autoritarismul extrem 
și indulgența excesivă, putând fi posibilă chiar și o atitudine indiferentă față de 
educația copilului. Este de dorit ca, odată cu maturizarea intelectuală a copilului, 
dispozițiile date acestuia să fie dublate de argumente care să justifice necesitatea 
punerii în joc a respectivului tip de comportament (Kuhar, M., Reitter, P., 2013). 
Recomandată de asemenea este stabilirea, în raport cu copilul, a unor relații edu-
cative caracterizate de o exigență moderată, fluctuantă în funcție de context și de 
acțiunile acestuia și nu de dispoziția de moment a părinților.

În linii generale, aportul adus de familie relativ la formarea conștiinței și con-
duitei morale a copilului se obiectivează cu precădere în două planuri distincte: 
planul transformării progresive a egocentrismului infantil în responsabilitate față 
de sine și față de alții și planul informării și educării copilului în ceea ce privește 
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evaluarea corectă a consecințelor acțiunilor proprii sau ale altora în termeni de 
bine și rău, de necesar și non-necesar, de util și inutil etc. . 

În timp, interiorizarea interdicțiilor și reglementărilor de conduită impuse de 
părinți vor constitui embrionul viitoarei conștiințe morale, înțeleasă nu ca simplă 
autoritate restrictivă ci ca ideal demn de urmat, a cărui atingere condiționează în 
mod semnificativ obținerea statutului de persoană adultă responsabilă. Prin rolul 
său de sursă primară de informații cu caracter etic și de model inițial pentru con-
duita morală, model impus sau liber asumat de către copil, familia poate influența 
decisiv formarea caracterului și evoluția personalității acestuia.

Considerând relativitatea morală și absența unor axe valorice etice ferme drept 
caracteristici definitorii ale societății contemporane, există specialiști care susțin 
punctul de vedere conform căruia declinul moral tot mai evident constatat în zilele 
noastre se originează în reducerea semnificativă a ponderii implicării familiei în 
devenirea morală a copiilor (Ryan, K., Lickona, T., 1992). Mai mult decât atât, la 
nivelul majorității țărilor europene se constată existența unui comportament din 
ce în ce mai pasiv al părinților în raport cu copii lor (Dusi, P., 2012). Acest fapt 
s-ar datora unor mutații profunde pe care instituția familiei pare să le sufere în 
prezent. Prezentăm în continuare principalele schimbări care afectează familia 
contemporană în raport cu cea tradițională:

 - rata divorțurilor survenite în anii imediat următori căsătoriei este în creștere, 
ceea ce conduce la impunerea modului monoparental de îngrijire/educare a 
copiilor, fapt care adeseori generează crize de autoritate ale părinților; capa-
citatea redusă de reacție a acestora la abaterile disciplinare ale copiilor micșo-
rează semnificativ șansele de corectare eficientă a comportamentelor deviante;

 - numărul tot mai mare al părinților plecați la muncă în străinătate generează 
fenomenul delegării creșterii copilului de către alte rude, fapt asociat nu doar 
cu scăderea autorității în raport cu acesta ci și cu alte efecte precum dezechi-
librul afectiv sau încercarea de compensare a absenței fizice prin alocarea 
unor sume de bani disproporționate în raport cu nevoile reale ale copilului, 
fapt ce îl expune unor tentații nepotrivite pentru vârsta sa;

 - timpul dedicat de către adulți profesiei precum și numărul femeilor căsăto-
rite angajate se află de asemenea în creștere, fapt ce determină la rândul său 
delegarea frecventă a creșterii copiilor către bunici sau guvernante care ma-
nifestă o toleranță ridicată la „micile” abateri ale acestora;

 - răspândirea pe o scală tot mai largă a educației de tip „after-school” conduce 
la scăderea progresivă a preocupării părinților în ceea ce privește efectuarea 
temelor de către copii dar și referitor la performanțele școlare efective ale 
acestora, întrebarea tradițională „ce note ai la școală?” fiind înlocuită de în-
trebări de genul „cum a fost la școală?” sau „îți place la școală?”.

 - democratizarea progresivă a societății, corelată cu lecturarea de către pă-
rinți a unor broșuri, de o calitate îndoielnică, cuprinzând indicații privind 
dezvoltarea personalității copilului îi determină pe unii dintre aceștia să se 
considere quasi-competenți în domeniul psiho-pedagogiei și să adopte com-
portamente atot-știutoare și chiar agresive în raport cu dascălii și comporta-
mentul lor la clasă;
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 - promovarea de către unii părinți a unor valori și comportamente aflate în si-
tuație de opoziție totală în raport cu cele avansate de către școală ca instituție;

 - urmare a mediatizării excesive a unor incidente izolate și nereprezentative 
pentru sistemul de învățământ, autoritatea profesorului este tot mai mult pusă 
la îndoială de către părinți, adeseori în prezența copiilor, cărora li se induce 
astfel ideea unei independențe absolute în raport cu cadrele didactice;

 - la nivelul multor familii este avansată, împărtășită și întărită ideea conform 
căreia reușita școlară nu are nici un fel de legătură cu reușita în viață, aceasta 
din urmă fiind condiționată de o serie de alți factori precum banii sau relațiile, 
fapt ce induce elevului dezinteresul față de învățătură și performanța școlară;

 - reducerea măsurii în care copiii participă, alături de părinți sau de alți membri 
ai familiei, la munca familiei, la realizarea unor activități casnice în măsură 
să dezvolte responsabilitatea, disciplina, spiritul de cooperare etc. ; 

 - părinții manifestă tot mai mult tendința de a-și petrece timpul liber sau de a 
se relaxa separat de copii sau prin activități care nu implică întreaga familie, 
sărbătorile sau reuniunile de familie reducându-se ca frecvență sau fiind pur 
convenționale.
Aspectele mai sus menționate reprezintă importante surse de distorsiune în 

ceea ce privește influențele educative ale familiei asupra formării personalității a 
copiilor, fapt ce implică o răspundere și o implicare sporită a școlii în acest sens. 
Odată ieșit pe porțile școlii, elevul nu intră într-o stare de conservare până a doua 
zi ci acesta își continuă interacțiunile cu grupul de prieteni și mai ales cu familia 
care, la vârstă mică mai alee, are o influență covârșitoare asupra modului de a 
gândi, simți și reacționa al copilului. Reformarea relației școală-familie în sensul 
optimizării acesteia reprezintă astfel, în opinia noastră, condiția de bază a asigu-
rării eficienței sistemului instructiv-educativ. Deși deficitară în prezent, este ne-
cesar ca între școală și familie să existe o relație de colaborare și sprijin reciproc 
deoarece numai prin acțiunea convergentă a acestor doi factori educativi devine 
posibilă asigurarea dezvoltării armonioase a personalității copilului și favorizarea 
situării la nivel superior a performanței școlare a acestuia. .
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REZUMAT

Societatea contemporană își pune puternic amprenta asupra tuturor aspectelor 
existenței cotidiene, inclusiv asupra modului de desfășurare a vieții de familie. 
Studiul nostru urmărește atât surprinderea particularităților ce caracterizează in-
stituția familiei din zilele noastre cât și evidențierea consecințelor pe care aceste 
caracteristici le au nu doar asupra dezvoltării personalității elevului dar și în ceea 
ce privește nivelul performanțelor sale școlare.
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CREATIVITATEA ÎN ORA DE EDUCAȚIE MUZICALĂ

Profesor Educație muzicală, Jeddi Tünde – 
Mária, Colegiul Național „Alexandru Papiu 

Ilarian”, Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, 
Localitatea Tg Mureș, Județul Mureș

Muzica, la fel ca și alte arte, însoțește omul pe parcursul întregii existențe, 
având o importanță fundamentală în viața fiecărui om educat. Importanța rolului 
educației muzicale o întâlnim încă din Antichitate, când grecii prin marii lor fi-
lozofi Socrate și Platon, remarcă puterea educativă a muzicii. Ritmul și armonia 
pătrunzând în interiorul sufletului, aduc cu ele frumusețea morală, muzica fiind 
esența ordinii, înalță sufletul către bine, adevăr și frumos.

Drumul inițiatic pe care-l parcurge elevul pe tărâmul muzicii nu se poate rea-
liza decât cu sprijinul unei călăuze, care-l familiarizează și-l ajută să descopere și 
să se racordeze la fenomenul muzical, în aceeași măsură în care se autodescoperă 
și devine creativ, indiferent de domeniul spre care tinde.

Odată stârnite curiozitatea și interesul pentru domeniul muzicii, se cere un 
efort constant de căutare-selectare, educația formală oferind baza și reperele ne-
cesare pentru educația permanentă.

Creativitatea este o caracteristică a personalității umane și fiecare persoană 
este mai mult sau mai puțin creativă. Această capacitate poate fi dezvoltată și se 
poate manifesta în anumite condiții favorabile și mai ales în cadrul orelor de edu-
cație muzicală, prin inițierea timpurie într-o diversitate de tehnici muzical-artisti-
ce, prin cunoașterea elementelor de limbaj muzical, prin dezvoltarea spiritului de 
observație și a imaginației pentru ca fiecare elev să găsească formele de expresie 
proprii, adecvate temperamentului pentru a-și exprima personalitatea.

Studiul elementelor de limbaj muzical și al modalităților de expresie prile-
juiesc dezvoltarea și antrenarea factorilor intelectuali al creativității: originali-
tatea, intuiția, umorul, fluiditatea, capacitatea de evaluare, flexibilitatea. Altfel, 
prin metode active ce produc realizarea efectivă a operațiilor gândirii, elevul este 
stimulat să gândească, să depună efort de reflexie personală, interioară, să redes-
copere, să elaboreze.

Sensibilitatea și receptivitatea față de arte conduce la receptivitatea pentru 
cultură. Receptarea unor opere muzicale se produce în urma unor impresii puter-
nice sub aspect afectiv.

Creativitatea implică desfășurarea unui proces, presupune existența unor tră-
sături de personalitate și a unui context social și organizațional în care se desfă-
șoară, iar profesorul de educație muzicală poate contribui efectiv la optimizarea 
climatului creativ.
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Cunoașterea muzicală, formarea și dobândirea deprinderilor sunt fenomene 
psihice care se realizează în timp. Dacă ținem cont de vârstă, mediul social în 
care trăiesc, pregătirea muzicală, explozia de informații venite pe căile rețelelor de 
socializare, și a internetului în general, preferințele elevilor vor fi foarte diferite, 
îndreptându-se spre unul sau mai multe genuri mari de muzică: ușoară, clasică, 
folk, populară, etc.

Profesorul de muzică este acela care are datoria să modeleze, să formeze gus-
tul pentru frumos și valoros, începând de la primii pași din abecedarul muzical. 
O metodă perfectă, unică, prin care un profesor poate să stimuleze creativitatea la 
copii nu există. Dar mai multe idei pot duce la o aproximare, și apoi la o conclu-
zie în ceea ce privește modalitatea și căile de parcurs prin care un profesor poate 
ajunge să-și atingă scopul didactic pe care și l-a propus.

Cercetările arată că ceea ce se învață activ, este mult mai bine reținut, asimilat 
și înțeles. Metodele active ne solicită să „ realizăm propria înțelegere”, adică să 
conceptualizăm într-o manieră proprie ceea ce învățăm. În timpul acestui proces 
vom face fizi-conexiuni neuronale, proces pe care îl numim „învățare”.

Cel care evidențiază potențialul creativ al copiilor manifestat în primul rând 
în producțiile lor folclorice dar și în preferința lor de a modifica, de a fragmenta 
cuvintele „născocite pentru satisfacerea nevoii de plăcere senzorială și de trăi-
re în ireal și fantezie, proprii dezvoltării psihice vârstei respective” este George 
Breazul, care descrie jocuri inedite ale copiilor și surprinde potențialul inventiv 
al copiilor. Cultivarea spiritului creativ al elevilor este una dintre obligațiile prin-
cipale ale profesorului de educație muzicală, o condiție de bază a transformării 
educației muzicale într-o disciplină agreată și iubită de către elevi.

Modalități de cultivare a creativității:
 - Improvizații ritmice, melodice și ritmico-melodice realizate în etapa oral-in-

tuitivă (imitarea clopotului mare, a clopoțelului, a ceasului mare și mic, imi-
tarea trompetei); 

 - Potrivirea unor formule ritmice pentru anumite versuri cunoscute elevilor;
 - Alcătuirea unor formule ritmice prezentate oral, apoi în scris;
 - Inventarea de melodii simple pe texte recomandate;
 - Găsirea tonicii unui motiv sau fragment muzical;
 - Modificarea conștientă a unor teme muzicale;
 - Inventarea unor jocuri în care să se integreze anumite cântece;
 - Dialogarea dintre profesor și elevi pe teme muzicale determinate;
 - Rolul imaginar, în care elevul se dedublează și imită vocea altui copil cu care 

își imaginează că dialoghează cântând;
 - Jocul de meseriaș, producerea cântecului în funcție de necesitatea ritmizării 

lucrului;
 - Transformarea unor cântece, care par necorespunzătoare textului literar;
 - Jocuri cu notație, prin care elevul va fi orientat către mici compoziții scrise: 

melodiile se construiesc pe un text dat și scris pe tablă.
Imaginația este un proces psihic care se educă și se autoeducă prin obser-

vări continue, prin audierea unor lucrări necunoscute, însoțite de reprezentări și 
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acumulări inedite și aprofundări de noi cunoștințe și trăiri sufletești. O altă mo-
dalitate de încurajare a creativității o constituie jocul didactic. Este vorba în pri-
mul rând de jocul cu caracter creativ, asemănător celui din folclorul copiilor, unde 
elevii inventează anumite scenarii și creează numere muzicale adecvate. Eficiența 
unor asemenea manifestări este determinată de faptul că forma principală de ma-
nifestare a elevilor este jocul. Astfel în educația muzicală se construiesc situații 
de joc, în care materialul esențial îl constituie cântecele și/sau anumite elemente 
de limbaj muzical. Astfel de jocuri pot fi:

 - Imitarea mișcărilor caracteristice felului de interpretare la diferite instrumente 
muzicale, potrivite caracterului muzicii date;

 - Ghicește „cine cântă dintre elevii clasei sau ce voce, ce instrumente se aude 
într-o lucrare dată”; 

 - „compozitorul”-elevii aleg un acompaniament melodic la un ritm dat sau in-
vers, alege instrumentele muzicale adecvate;

 - „dirijorul”-elevul dirijează corul clasei sau un ansamblu instrumental;
 - „ecoul” melodic sau ritmic;
 - Pantomima muzicală-redarea prin gesturi a evenimentelor dintr-o lucrare, 

muzicală (cântatul în grup, dialogul, mișcările și gesturile, acompaniamen-
tul ritmic); 
Fiecare profesor poate fi un creator de idei de predare și de stimulare a acti-

vității elevilor lui. În ceea ce privește educația muzicală și creativitatea muzicală 
în special, cred că este bine să se lucreze pentru început în grupuri de copii și pe 
diferite nivele de vârstă, de exemplu: 3-7 ani, 7-12 ani, 12-19 ani.

Câteva metode pentru stimularea creativității:
Profesorul alege o temă pentru copii, pe marginea căreia să poată purta un 

dialog. De exemplu tema „Natura”: elevii vor încerca să exprime muzical păsă-
relele (prin tril, ajutați evident de profesor). Apoi se poate încerca realizarea unui 
mic cântecel. Alte teme de acest fel pot fi: „Anotimpurile”, „Crăciunul”, „Grădina 
Zoo”, etc.

Mereu copiii trebuie încurajați să se exprime cât mai original și mai diver-
sificat, iar „compozițiile” mai reușite trebuie folosite în diverse spectacole sau 
serbări școlare.

O altă modalitate de lucru ar fi realizarea unei ilustrări muzicale prin asoci-
erea unor desene cu muzica. Elevii folosindu-și imaginația pot exprima anumite 
stări sufletești. Această metodă poate fi aplicată și invers în sensul că poate să 
audieze o lucrare muzicală, apoi să redea prin desen ceea ce aude și simte. Prin 
folosirea acestei metode, profesorul poate introduce noțiuni teoretice precum rolul 
nuanțelor, relația majo-minor, ritm, etc.

Este o metodă mai greoaie, dar poate da niște rezultate surprinzătoare.
Ori de câte ori se folosește acest mod de a lucra cu elevii, profesorul trebuie 

să dezvolte dragostea pentru muzică și pentru creația muzicală dar și ambițiile 
muzicale vocale sau instrumentale. Totodată, cunoscând foarte bine scopul pe 
care dorește să îl atingă în aceste lecții, să introducă treptat noțiuni muzicale atât 
în ceea ce privește termenii de ritm, tempo, nuanțe cât și semiografia muzicală.
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Copiii aud sunetele din jur cu mult înainte să se nască, având chiar și capaci-
tatea de a le memora. Expunerea la muzică înainte de naștere are un efect pozitiv 
asupra copilului. Studiile cercetătorilor concluzionează că ritmul bătăilor inimii 
crește la auzul muzicii, cumva urmărind ritmul cântecelor ascultate, care în mod 
evident nu le sunt total necunoscute.

Copiii care au fost expuși la muzică de bună calitate și care au primit o educație 
muzicală de la o vârstă fragedă au creierul mai dezvoltat, conexiuni neuronale mai 
numeroase, lucru ce poate fi observat cu ochiul liber prin faptul că depășesc prin 
putere de concentrare, memorie și sensibilitate, gândire abstractă, limbaj și apti-
tudini de comunicare, restul copiilor în diverse arii de activitate specifice vârstei.

Creativitatea muzicală ia ființă dintr-o necesitate, din nevoia de schimbare, 
de cunoaștere, de exprimare, de inovație. Astfel, acoperirea metodelor specifice 
cultivării creativității necesită investigații aprofundate, bazate pe cunoașterea 
efectelor psihice, produse asupra elevilor de valoroasele lucrări muzicale cu care 
fac cunoștință prin interpretare și prin receptare.

BIBLIOGRAFIE: 
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REZUMAT

Muzica, la fel ca și alte arte, însoțește omul pe parcursul întregii existențe, 
având o importanță fundamentală în viața fiecărui om educat.

Drumul inițiatic pe care-l parcurge elevul pe tărâmul muzicii nu se poate re-
aliza decât cu sprijinul unei călăuze.

Creativitatea implică desfășurarea unui proces, presupune existența unor tră-
sături de personalitate și a unui context social și organizațional în care se desfă-
șoară, iar profesorul de educație muzicală poate contribui efectiv la optimizarea 
climatului și la cultivarea spiritului creativ al elevilor.

Câteva modalități de cultivare a creativității sunt:
Improvizații ritmice, melodice și ritmico-melodice realizate în etapa 

oral-intuitivă;
Potrivirea unor formule ritmice pentru anumite versuri cunoscute elevilor;
Jocuri cu notație, prin care elevul va fi orientat către mici compoziții scrise: 

melodiile se construiesc pe un text dat și scris pe tablă, ș. a. m. d.
O altă modalitate de încurajare a creativității o constituie jocul didactic cu 

caracter creativ, unde elevii inventează anumite scenarii și creează numere mu-
zicale adecvate. Astfel de jocuri pot fi:
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Imitarea mișcărilor caracteristice felului de interpretare la diferite instrumente 
muzicale, potrivite caracterului muzicii date;

Ghicește „cine cântă dintre elevii clasei sau ce voce, ce instrumente se aude 
într-o lucrare dată”, etc.

Fiecare profesor poate fi un creator de idei de predare și de stimulare a acti-
vității elevilor lui. Câteva metode pentru stimularea creativității:

Profesorul alege o temă pentru copii, pe marginea căreia să poată purta un 
dialog sau realizarea unui cântec. De exemplu tema „Natura „Anotimpurile”, 
„Crăciunul”, „Grădina Zoo”, etc.

O altă modalitate de lucru poate fi ilustrarea muzicală prin asocierea unor 
desene cu muzica

Creativitatea muzicală ia ființă dintr-o necesitate, din nevoia de schimbare, 
de cunoaștere, de exprimare, de inovație. Astfel, acoperirea metodelor specifice 
cultivării creativității necesită investigații aprofundate, bazate pe cunoașterea 
efectelor psihice, produse asupra elevilor de valoroasele lucrări muzicale cu care 
fac cunoștință prin interpretare și prin receptare.
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EDUCAȚIA MUZICALĂ, COMPONENTĂ A 
ACTIVITĂȚII INTERDISCIPLINARE

studentă – Simion Anca Georgiana, Facultatea 
de Psihologie și Științe ale Educației, Univ. 

„Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, Cluj

Muzica este singura artă care-l face pe om să vibreze, fiind încă din antichitate 
studiată din punct de vedere tehnic, teoretic și estetic. Muzica este considerată o 
artă enigmatică datorită legăturilor sale cu științele exacte, fizica și matematica, 
ce reprezintă baza teoriei și practicii muzicale, cât și aspectul obiectiv al muzicii. 
Studiile de specialitate au arătat că emoțiile și sunetele muzicale sunt conectate 
între ele, dar sunt (aparent) incomensurabile.

Potrivit studiilor științelor surori – psihologie și educație, integrarea edu-
cației muzicale și a audiției muzicale, în special, ca și componentă obligatorie a 
activității didactice este o necesitate dovedită, care ne arată că muzica este parte 
integrată din viața copilului și îl ajută să abordeze toate aspectele dezvoltării sale. 
Muzica antrenează creierul în timp ce stimulează căi neuronale asociate cu forme 
superioare de inteligență cum ar fi: gândirea abstractă, empatia sau matematică.

Interdisciplinaritatea, o tendință ce se manifestă în evoluția învățământul ac-
tual, oferă corelare de conținuturi conceptuale, metodologice și practice ale dife-
ritelor discipline. Utilizarea activităților interdisciplinare este o metodă didactică 
ce ajută la dezvoltarea creativității, capacității de investigare și chiar la formarea 
abilităților socio-emoționale.

Studiile relevă faptul că muzica are un efect benefic atunci când este prezen-
tă și acompaniază activități școlare diverse precum: orele de matematică, științe 
și comunicare. Unele dintre ele argumentează faptul că muzica este prezentă cu 
oamenii dintotdeauna, fiind un instrument pentru a experimenta și a defini iden-
titatea, prin intermediul căreia se stabilește grupul de apartenență, mai târziu fi-
ind folosită pentru exprimarea emoțională și intelectuală. De asemenea ajută la 
îndeplinirea unor sarcini matematice și de memorie, care poate fi îmbunătățită în 
materie de timpi în prezența fundalului sonor cu muzică calmă.

Trebuie să ne regăsim rigurozitatea în reformarea sistemului educațional mu-
zical, deoarece educația muzicală este componenta de bază în realizarea procesu-
lui educațional de tip formativ, cât și informativ. Educația muzicală, componentă 
a educației estetice, implică studierea conceptelor fundamentale ale muzicii și a 
audiției muzicale. Aritmetica este ramura matematicii care studiază relațiile din-
tre numere și operațiile ce se efectuează cu ele. Elementele comune ale educației 
muzicale și ale aritmeticii, conduc la realizarea unei activități interdisciplinare în 
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cadrul căreia noțiunile matematice vor putea fi asimilate într-un mod facil și dis-
tractiv cu ajutorul cântecului (linie melodică simplă) și jocului muzical.

Noțiuni matematice dobândite cu ajutorul/intermediul muzicii:

Numere și Operații: înțelegerea 
numerelor întregi, concepte de 
corespondență și operare. 

Bătăi ritmice cu variații de cuvinte 
(“Câți, câte, puțin, mult”)

Noțiuni de geometrie: identificarea 
fornelor și descrierea relațiilor spațiale. 

Organizarea sistematică a sunetelor 
și notației muzicale (sunete înalte sau 
sunete joase, pe portativ)

Măsurare: identificarea 
caracteristicilor măsurabile și 
compararea obiectelor folosind 
caracteristicile acestora. 

Tonalitate (“înaltă” sau „joasă”)
Tempo (“rapid” sau „lent” 

NCTM (2008) – National Council of Teachers of Mathematics din USA

Model de activitate interdisciplinară: muzică și matematică, Clasa I 
Titlul lecției „Adunarea cu numărul 1”. După parcurgerea etapelor pregăti-

toare specifice unei noi activități didactice, învățătoarea realizează împreună cu 
elevii exerciții de cultură vocal-auditivă, precum: exerciții prevocale, exerciții de 
respirație: mirositul florilor (exercițiu de inspirație nazală și expirație bucală). 
Apoi, învățătoarea efectuează cu elevii exercițiile de încălzire și omogenizare a 
vocii: suflăm fulgii din palmă, umflăm un balon, tragem aer în piept iar la expirare 
spunem aaaaaaaaa (a, e, i, o, u). Pentru activitatea de matematică, învățătoarea 
cu ajutorul exercițiilor orale verifică cunoștințele dobândite anterior. Învățătoarea 
anunță titlul lecției și apoi realizează etapa de transmitere de noi cunoștințe, cu 
ajutorul cântecului Cântecul adunării cu numărul 1. Tipul de experiență de învă-
țare este: învățare cognitivă și învățare prin operații. Sistemul metodologic folosit: 
expunerea, demonstrația, explicația, conversația.
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UN rățoi e pe cărare
UNUL vine-n fuga mare.
Câți rățoi sunt pe cărare? 
UNUL și cu UNUL, DOI.
Strigă vesel un pisoi.
1 + 1 = 2

NOUĂ rățoi sunt pe cărare
UNUL vine-n fuga mare.
Câți rățoi sunt pe cărare? 
NOUĂ și cu UNUL fac ZECE.
Lăsați rățoii să plece.
9 + 1 = 10

Copilul încă de la vârsta preșcolară descoperă o lume nouă care îi acaparează 
atenția și curiozitatea specifică vârstei. Organizarea activităților din cadrul școlii 
ce vizează o abordare integrată a conținuturilor, oferă elevilor oportunitatea de a se 
exprima liber și creativ într-un mediu diversificat (necesar) pentru dezvoltarea lor.

BIBLIOGRAFIE
1. Bonneville-Roussy, A., Potter, J.Rentfrow, P.J., Xu, M.K. 2013. Music through 
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10)
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București. (pag 7)

REZUMAT

Muzica este considerată o artă enigmatică datorită legăturilor sale cu științele 
exacte, fizică și matematică, ce reprezintă baza teoriei și practicii muzicale, cât 
și aspectul obiectiv al muzicii. Elementele comune ale educației muzicale și ale 
aritmeticii, conduc la realizarea unei activități interdisciplinare în cadrul căreia 
noțiunile matematice vor putea fi asimilate într-un mod facil și distractiv cu aju-
torul cântecului (linie melodică simplă) și jocului muzical.
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EDUCAȚIA FIZICĂ ȘI SPORTUL ȘCOLAR ÎNTRE 
CURRICULAR ȘI EXTRACURRICULAR, ÎN 

CONTEXTUL TENDINȚELOR ȘCOLII EUROPENE ȘI AL 
PERFORMANȚELOR SPORTIVE ÎN JOCUL DE HANDBAL

Prof. drd. Vasile Dobrău, Școala 
Gimnazială Tăureni/jud. Mureș

Moto:
Disciplina, perseverența și munca îndârjită, îți dau două mari satisfacții: 
să produci valoare adăugată și să-țI fii propriul stăpân.

Creșterea continuă a performanțelor sportive este prioritar influențată de 
creșterea calitativă a actului educativ, de capacitatea profesională a antrenorului, 
de sistemul competițional, de aportul științelor ajutătoare, de motivația elevului 
pentru practicarea sportului de performanță, de baza materială și nu în ultimul 
rând de calitățile somato-motrice și psihice ale sportivilor.

În abordarea acestei teme, am dorit să mă axez pe o parte pe ceea ce repre-
zintă nou în domeniu, plecând de la realitaea că jocul de handbal pe plan mondial 
evoluează într-un ritm foarte rapid. Astfel, unele aspecte studiate în trecut, astăzi 
își pierd valabilitatea sau sunt completate cu alte elemente noi, atât în cadrul con-
cepției de joc, cât și a celei de pregătire. Preocuparea mea a constat în găsirea și 
selectarea unui număr de mijloace de acționare optime pentru grupa constituită, 
în concordanță cu cerințele competiționale și cu tendințele actuale ale handbalului 
modern, adaptată la condițiile concrete ale școlii în care îmi desfășor activitatea.

1. Introducere
Jocul de handbal în toată complexitatea lui este într-o continuă evoluție, cu o 

dinamică permanent progresivă. În aspectele jocului, ale antrenamentului, apar 
multe elemente de progres și perfecționare, dar și multe reactualizări, orientate 
înspre atingerea de parametri superiori, la absolut toate compartimentele pregătirii.

Jocul de handbal, în întreg ansamblul său, are o sferă tehnico-tactică foarte 
mare, iar în cadrul lui sunt numeroase exerciții cu un grad ridicat de dificultate 
care necesită o instruire analitică de lungă durată și calități motrice cu indici va-
lorici ridicați de manifestare.

Scopul activității mele, a constat în conceperea și elaborarea unui program 
de pregătire pe o perioadă de patru ani, selectarea unor sisteme de acționare efi-
ciente și a unor modele de pregătire generală și individuală în concordanță cu ce-
rințele competiționale și cu tendințele actuale ale handbalului modern, acordând o 
mare atenție posibilităților individuale ale copiilor. Am urmărit în special nivelul 
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de dezvoltare și strategia handbalului din țările nordice  (Norvegia, Danemarca, 
Suedia), România nefiind, din păcate foarte bine organizată din acest punct de 
vedere.

Obiectivele urmărite:
a) dezvoltarea jucătorilor din punct de vedere al indicilor somato-funcționali
b) însușirea corectă și perfecționarea principalelor elemente tehnice de joc
c) dezvoltarea indicilor de manifestare a calităților motrice
d) însușirea treptată de către elevi a noțiunilor de regulament și arbitraj specifice 

jocului de handbal, respectarea și aplicarea acestora în cadrul jocului
e) lărgirea bazei de cunoștințe teoretice 
f) integrarea elevilor în competiții oficiale 
g) creșterea performanțelor sportive

Sarcinile lucrării
a) selectarea și parcurgerea unei literaturi de specialitate și a unor documente 

oficiale (Curriculum Național pentru unitățile cu program sportiv, documente 
ale F. R.H și E.H.F, informare prin toate mijloacele asupra a tot ceea ce este 
nou vis a vis de tendințele de dezvoltare ale handbalului mondial, consultarea 
site-urilor de specialitate ale unor federații de handbal, vizionarea unor jocuri 
interne și internaționale, întâlniri, discuții, cu sportivi, antrenori de top.

b) selecționarea elevilor implicați în program;
c) formularea clară și precisă a scopului și a obiectivelor, eșalonate pe durata a 

patru ani școlari  (2010/2014)
d) alegerea și utilizarea celor mai adecvate metode și mijloace de pregătire spe-

cifice acestui nivel de vârstă.
e) cunoașterea psihomotrică și somatică a elevilor, prin testări specifice, în ve-

derea dozării corecte a efortului pe parcursul pregătirii
f) realizarea unor înregistrări la meciurile oficiale;
g) analiza și interpretarea rezultatelor
h) formularea concluziilor și a recomandărilor.

Metode de cercetare utilizate:
Pentru realizarea lucrării, am utilizat ca metode de cercetare: studiul biblio-

grafic, experimentul, observația, chestionarul, metoda de prelucrare statistico-ma-
tematică a datelor, metoda grafică.

Probe și norme de control folosite:
1) probe și norme de control ale F.R.H., și unele „concepute” personal, 

adaptate posibilităților copiilor cu care am lucrat și particularităților școlii.
a) Pasarea mingii de handbal la perete, timp de 30 sec / nr de repetări
b) naveta: 6 m /9 m/ centrul terenului
c) abdomen 1 x 12/ 15/ 20 repetări, modificabile în fiecare an
d) 5 x 30m plat cu start din picioare (pauză de 30 sec între alergări)
e) 30 m dribling printre jaloane
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f) flotări 1 x 10/ 13 /15 repetări
g) pentasalt  (distanța înregistrată)
h) rezistență 600 m /800 m/ 1000 m
i) aruncarea mingii de handbal la distanță cu elan de trei pași
j) 5 aruncări de la 7 m  (două puncte pentru fiecare gol marcat)
k) structură tehnică 1: pasarea mingiei de handbal la portar, plecare pe con-

traatac, reprimire, finalizare din săritură.
l) structură tehnică 2: pase în doi din alergare, încrucișare, finalizare la alegere 

printr-unul din procedeele tehnice cunoscute.
2) Întocmirea unui profil psihomotric, pentru fiecare jucător în parte în 

care am urmărit verificarea periodică a unor componente esențiale ale pregătirii, 
cu rol deosebit de important în ansamblul general al pregătirii.

10 

10                                                     10 

10                                                                             10 

10                                                          10 

                                     

  10        

O 

a) mentalitate, atitudine, vis a vis de propria pregătire,
b) nivel de dezvoltare al calităților motrice 
c) nivel de execuție al pricipalelor elemente tehnice specifice postului
d) nivel de solidaritate și apartenență la grup
e) nivel de aspirație și ascendență în plan sportiv
f) încredere în obiectivele de performanță proprii și ale echipei
g) implicarea și interesul familiei în susținerea morală și pregătirea copilului
h) preocupări în vederea îmbogățirii orizontului teoretic de specialitate  (vizio-

nări de jocuri, însușiri de regulamente, interpretări de situații de joc etc). 

3) Organizarea și desfășurarea pregătirii – etapele parcurse, componenții 
echipei de handbal, locul de desfășurare.

Întregul program de pregătire l-am desfășurat cu elevii Școlii Gimnaziale 
Tăureni, mânat în primul rând de curiozitatea profesională de a verifica potenția-
lul unor copii din mediul rural, posibilitățile acestora de a se implica serios într-o 
activitate sportivă performantă, plecând doar de la dorința lor efectivă de a practica 
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un sport, indiferent care ar fi acela, trecând peste lipsa condițiilor materiale și a 
mult disputatei idei, conform căreia nu se pot obține rezultate într-o activitate, 
decât dacă avem în spate o infrastructură pe măsură și o tradiție bine ancorată în 
trecut. Precizez faptul că aici, la Tăureni, nu există nici unul din aceste elemente, 
școala nu dispune nici cel puțin de sală de sport, ba mai mult, mulți dintre cei în 
mjlocul cărora mi-am desfășurat activitatea, nu aveau cele mai elementare noțiuni 
via a vis de jocul de handbal.

Concluzionând, la sfârșitul acestui macrociclu de pregătire, pot afirma în 
baza rezultatelor obținute, că efectiv am reușit să transform oameni, am reușit 
să-i apropii foarte mult de fenomenul sportiv, de handbal în special, am reușit 
să implementez la nivelul unor copii din mediul rural, ideea de performanță, de 
disciplină și seriozitate, de perseverență. Rezultatele (slite 7) de aceștor copii în 
confruntările lor cu cele mai mari centre ale handbalului juvenil românesc, mi-au 
întărit convingerea că profesionismul, indiferent de domeniul acestuia, nu depin-
de 100% nici de tradiție, nici de condițiile materiale, cu atât mai puțin de anumiți 
factori vremelnici, sociali, care prin influența lor vin mai mult să perturbe anu-
mite activități decât să le susțină.

3. Concluzii 
• Consider că metodele și mijloacele de acționare care au fost alese și utilizate 

în cadrul antrenamentelor, s-au dovedit a fi eficiente, utilizarea lor corectă, pe 
parcursul perioadei de pregătire, a determinat creșterea eficienței instruirii jucă-
torilor, din punct de vedere fizic și tehnico-tactic. Îmbunătățirea rezultatelor la 
toate probele, și în aspectul jocului efectiv, demonstrează și faptul că lecțiile de 
antrenament a fost judicios planificate și organizate din punct de vedere metodic 

• De asemenea, doresc să precizez că am folosit foarte mult antrenamentul in-
dividualizat, pe tot parcursul pregătirii, respectând permanent o dozare cores-
punzătoare a efortului, funcție de particularitățile elevilor.

• În cadrul experimentului, am folosit probe și norme de control în acord cu noile 
cerințe ale Federației Române și Europene de Handbal.

• Menționez de asemenea, că este foarte importantă cunoașterea psihomotrică și 
somatică specifică fiecărui nivel de vârstă, în vederea dozării corecte a efortu-
lui, respectând principiile fiziologice ale antrenamentului sportiv.

4. Recomandări
1)-Necesitatea elaborării la nivel național de către FRH și corpul de metodiști 

ai MEI, a unei strategii, privind abordarea unitară a concepției de joc și pregătire, 
concretă pentru fiecare eșalon de vârstă.

2)-Monitorizarea atentă a modului de implementare al acesteia, cu ajutorul 
inspectorilor școlari de specialitate, metodiștilor, al antrenorilor federali, al di-
rectorilor de cluburi sportive școlare.
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REZUMATUL LUCRĂRII

Lucrarea se pliază tendințelor actuale ale dezvoltării jocului de handbal pe 
plan mondial, evidențiind importanța selectării și aplicării unei metodologii de 
pregătire cât mai eficiente, particularizată la nivelul colectivului de elevi, în vede-
rea atingerii unor standarde performante din punct de vedere instructiv-educativ.

Prezenta lucrare reprezintă concluzia unui studiu de patru ani și este struc-
turată astfel:

1. Introducere: complexitatea jocului de handbal și scopul aplicării normelor 
individualizate și a unei metodologii moderne de pregătire, obiectivele urmărite, 
sarcinile lucrării, metode de cercetare utilizate, probe și norme de control folosite

2. Organizarea și desfășurarea pregătirii: etapele parcurse, componenții 
echipei de handbal, locul de desfășurare

3. Concluzii 
4. Recomandări

BIBLIOGRAFIE
În urma studiului efectuat, lucrarea atrage atenția asupra necesității elaborării 

unei strategii privind abordarea unitară a concepției de joc și pregătire concretă 
pentru fiecare eșalon de vârstă și monitorizarea atentă a modului de implemen-
tare a acesteia.
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PROMOVAREA VALORILOR CULTURALE 
ROMÂNEȘTI ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII

Prof. Ileana Năiță Cărămidă, Colegiul Tehnic 
„Anghel Saligny”, Roșiorii de Vede

Promovarea valorilor și tradițiilor naționale este o responsabilitate a noastră, 
și fiecare dintre noi ar trebui să contribuim în acest sens.

Principiul „unitate în diversitate”, folosit pentru prima dată în anul 2000, adu-
ce în atenție rațiunile pentru care europenii au continuat construcția proiectului 
comun european: promovarea păcii și prosperității, acceptarea deschiderii către 
spiritul, culturile și tradițiile atât de diverse ale continentului. Cu alte cuvinte, 
spațiul comunitar ar trebui să se constituie, pe de o parte, într-un garant al unei 
atmosfere de deplină armonie, al toleranței și înțelegerii, al egalității de șanse, al 
multiculturalismului. Pe de altă parte, promovarea, ocrotirea și perpetuarea va-
lorilor naționale, a tradițiilor culturale și sociale specifice fiecărui stat membru, 
reprezintă un drept la fel de important pentru cetățenii europeni.

Valorile naționale, în această ordine de idei, reprezintă contribuția pe care 
statele o aduc spațiului cultural, social și politic comunitar. Modul în care un po-
por își percepe din perspectivă istorică valorile naționale modelează percepția 
apartenenței la familia europeană.

Identitatea și conștiința națională se manifestă în culorile naționale, în operele 
marilor scriitori și poeți ai poporului nostru, în obiceiuri și tradiții, în portul și arta 
populară, în muzica marilor compozitori români precum și în cea tradițională, în 
toate invențiile cercetătorilor români renumiți pe plan mondial și de asemenea, 
în conduita fiecărui cetățean român, atât în țară cât și în străinătate. Dintre toate 
acestea, folclorul este arta care reprezintă identitatea sensibilității artistice și o 
carte de vizită incontestatibilă cu care se prezintă în lume.

La nivel internațional, promovarea culturii și tradițiilor românești, presu-
pun valorizarea zestrei etnografice a României, care înglobează și meșteșuguri-
le tradiționale: arta lemnului, olăritul, încondeierea ouălor, iconografia, țesutul 
covoarelor etc

România face parte integrantă din Uniunea Europeană care este reprezentată 
în acest moment de peste 500 de milioane de locuitori însă prea puțini sunt cei care 
înțeleg însemnătatea acestui lucru, mai ales în contextul valorizarii potențialului 
cultural național. Există din ce în ce mai multe voci care contestă cu vehemență 
alimentarea supraponderală a conceptului național însă nu poți exista ca națiune 
dacă nu ești capabil să înțelegi și să accepți existența diversității patrimoniului 
cultural european. Acceptând libertatea de exprimare, acceptând cu toată deschi-
derea promovarea opiniilor diverse nu poți rămâne totuși indiferent la tentativele 
succesive de mistificare ale unor adevăruri cultural – istorice. Sigur că lipsa unei 
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coerențe instituționale, atitudinile vădit minimalizatoare venite dinspre zona po-
liticului nu fac altceva decât să alimenteze speculațiile cu privire la dezinteresul 
tot mai pregnant față de cultură în general.

Lipsa punctelor de reper, anihilarea valorilor autentice prin suprapunerea 
subculturii, neinplicarea elitelor sau mai bine spus implicarea nesemnificativă 
duce la o deteriorare continuă a noțiunii de cultură în ansamblu ei și la margi-
nalizarea oricărui tip de eveniment de sorginte culturală. Nimeni nu spune că ar 
trebui ca fiecare cetățean să fie un adevărat actant cultural însă inducerea lipsei 
de respect față de actul cultural provoacă o atitudine de respingere a formelor co-
nexe de reprezentare ceea ce duce în timp la radicalizarea conceptului de model 
cultural prin impunerea unor forme valorice de cea mai joasă ținută și prin cre-
ionarea unor false valori reprezentate de oportunișiti și veleitari. Este absurd să 
crezi astăzi că România nu are valori culturale sau că societatea românească n-a 
avut de-a lungul timpului repere sau referințe culturale de cea mai înaltă ținută, 
cu vizibilitate atât națională cât și internațională.

De aici rezultă necesitatea de reabilitare a valorilor culturale naționale și re-
punerea lor într-un circuit firesc la nivel referențial. Fără această reabilitare avem 
toate șansele de-a aduce prejudicii maximale culturii în general dar și societății 
românești în ansamblul ei. Pentru că, în ciuda aparențelor, țara noastră încă mai 
are din punct de vedere comportamental o atitudine de societate colectivistă prin 
poziționarea în fața valorilor și prin angoasa față de nevoia de auto-afirmare. Într-
un studiu purtând amprenta inconfundabilă a distinsului Hofstede se afirmă căîn 
țările colectiviste, indivizii se supun regulilor grupului social de care aparțin și 
că societatea este fragmentată în astfel de grupuri, unite prin interese comune. 
Grupurile au scopul promovării intereselor membrilor în detrimentul celorlalte 
grupuri. Mentalitatea colectivistă consideră că resursele sunt limitate și că aces-
te puține resurse moștenite trebuie distribuite în așa fel încât să obțină cât mai 
multe, în detrimentul celorlalți, și exclude posibilitatea multiplicării resurselor de 
către fiecare individ.

Dinamica valorilor culturale ar trebui să fie vizualizată la adevărata dimensi-
une socială și în cotextul globalizării ținând cont de perspectivele deschise de for-
mele multiculturalității și de conexiunile realizate în interiorul Uniunii Europene 
prin intermediul diverselor programe finanțate cu fonduri nerambursabile.

Cultura românească ajunge să asimileze în mod creator tot ce este valoros din 
planul unei moșteniri culturale, iar tezaurul nostru folcloric reprezinta un element 
valoros al acestei moșteniri.

Astăzi accentul ar trebui să cadă pe dialogul cultural pe care ar trebui să-l 
sugereze cultura noastră veche, Europei. Iar acest lucru ar trebui să se petreacă 
fară a ne simți dați la o parte, marginalizați sau pierduți la nivel identitar.

Avem acces la alteculturiși putem să vedem care sunt valorile altor culturi, 
dar nu trebuie să le asimilăm în mod automat, ci să le luăm drept exemple, precum 
am putea ajunge și noi pentru alte culturi.

O cerință esențială aculturiieste originalitatea, iar la noi se manifestă mai 
degrabă, tendința de a copia unele valori sclipitoare. Se subapreciază astfel cali-
tățile românilor de a fi niște exponenți culturali capabili, ajunge să se renunțe la 
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speranța unei înălțăriculturaleproprii fără a fi influențați sau fără a ne asocia la 
valorile altor popoare.
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CĂLĂTORIE ÎN LUMEA ORIENTULUI ANTIC

prof. Hints Andrea, Școala Gimnazială „George 
Coșbuc”, Tîrgu-Mureș, județul Mureș

Educarea elevului cu spirit de independență, cu gândire creatoare se realizea-
ză prin activități care dezvoltă procesele gândirii, capacitățile creatoare, întreaga 
personalitate a individului.

Integrarea jocurilor didactice și a diferitelor forme de activități cu caracter 
interactiv în structura lecțiilor este benefică pentru elevi la orice vârstă, deoarece 
îi motivează să se implice voluntar și cu plăcere în activitate, îi activează cognitiv, 
afectiv și psihomotoriu, le dezvoltă gândirea logică și creatoare, spiritul de iniți-
ativă, de observare, de cooperare.

Integrarea jocurilor didactice în lecție este benefică pentru că elevii:
 - își dezvoltă capacitățile activate, cum ar fi spiritul de observație, atenția, gân-

direa divergentă și critică, imaginația,
 - învață, actualizează, consolidează conoștințe și deprinderi într-o situație de 

învățare distractivă și relaxantă.
 - asigură participarea activă sporind interesul față de conținutul lecțiilor,
 - stimulează inițiativa și creativitatea, antrenând operațiile gândirii,
 - dezvoltă spiritul de observație, competiție, disciplină și ordine,
 - stimulează curiozitatea, perseverența, inventivitatea, dorința de afirmare, etc.

În această lucrare voi arăta cum s-a manifestat creativitatea, spiritul de echipă 
la elevii clasei a V.-a la lecția de recapitulare întitulată „Lumea Orientului Antic”.

Această activitate a fost pregătită prealabil de o documentare aprofundată 
de către elevi și profesor. În acest sens elevii au avut de studiat cărți și reviste de 
specialitate, albume, diferite site-uri, au vizionat mai multe filme documentare, 
au vizitat expoziții cu această tematică la muzee. După această fază a pregătirii, 
elevii au confecționat diferite materiale demonstrative: piramide, mumii, picturi, 
desene, hărți, unii s-au îmbrăcat în ținută de epocă. Elevii au elaborat numeroa-
se referate, prezentări Power Point, dintre care au fost selectate cele mai reușite.

În această pregătire elevii au demonstrat creativitatea, originalitatea, spiritul 
de gândire logică, spiritul de inițiativă.

S-a urmărit motivarea și atragerea elevilor în participarea activă la această 
lecție. Tipurile de activități pe care ei au exersat, au fost:

 - activități practice prin exersarea capacităților de stimulare a creativității, mo-
tivației și interesului;

 - exersarea unor atitudini și comportamente sociale prin dezvoltarea simțului 
responsabilității;

 - exersarea abilităților de comunicare și relaționare în mediul de viață al fiecărui elev;
 - realizare de referate pe diverse teme. Elevii, în echipe vor elabora și prezenta 

referatele realizate în urma împărțirii sarcinilor pe grup.



150 Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

După pregătirile aprofundate elevii au așteptat cu nerăbdare ca să pornească 
pe aripile fanteziei în lumea Orientului Antic.

A sosit ziua în care am pornit împreună cu elevii la o călătorie fantastică în 
lumea Orientului Antic. La inițiativa copiilor am amenajat sala de clasă într-un 
adevărat și fascinant loc de prezentare a materialelor pregătite. Am invitat profe-
sori și elevi ca să-i călăuzim în lumea Orientului Antic văzută de noi. Elevii cla-
sei a V.-a erau entuziasmați și așteptau cu nerăbdare să înceapă marea călătorie.

Acum o să prezint câteva aspecte ale activității noastre, în imagini și descrieri.
Elevii au prezentat numeroase referate și prezentări Power Point despre Egipt, 

Mesopotamia, Palestina, Fenicia, Persia, India, China.
Popoarele Orientului Antic au lăsat lumii o moștenire culturală inestimabilă: 

poeme, mituri, monumente de artă și cunoștințe științifice. În Orient a început 
scrierea istoriei.

O elevă a întocmit acest tabel comparativ:
ȚARA MEDIUL POPULAȚIE OCUPAȚII

MESOPOTAMIA - între fluviile 
Tigru și Eufrat 
câmp fertilă, 
climă blândă

sumerieni, 
akkadieni, 
assirieni, 
chaldeeni

- agricultura 
(canale și 
șanțuri de 
irigații)

EGIPT - în Nordul 
Africii/ câmpie 
fertilizată de 
Fluviul Nil

egipteni - agricultura

PALESTINA - pe țărmul Mării 
Mediterane
- ținut deșertic

evrei - comerț
- pomicultură

FENICIA - țărmul Estic al 
Mediteranei
- relief muntos, 
porturi

fenicieni - navigație, 
comerț cu 
grecii și 
popoarele 
Orientului

PERSIA - în Pod Iran / 
relief înalt, climă 
aspră

perși
mezi

- creșterea 
animalelor
- pomicultura

INDIA - în Peninsula 
India / câmpie 
fertilă – Indus/
Gange

indieni - agricultura 
(irigații)
- creșterea 
animalelor

CHINA - de-a lungul 
Fluviului Galben 
și Albastru / climă 
blândă

chinezi - agricultura 
(irigații)
- păstoritul
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Colega ei de bancă a demonstrat capacitatea ei de orientare pe hartă, arătând 
marile fluvii, și a explicat modul de formare a civilizațiilor sus – menționate. Au ex-
plicat corelațiile dintre mediul geografic și ocupațiile popoarelor din aceste spații.

Câțiva elevi au confecționat litere din carton, din combinarea cărora ceilalți 
trebuiau să ghicească numele țărilor din Orientul Antic.

Fig. 1. Prezentarea principalelor țări ale Orientului Antic.
Au fost prezentate referatele întocmite de elevi:

Fig. 2. Referatul despre Cleopatra Fig. 3. Prezentarea Egiptului Antic



152 Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

A urmat prezentarea materialelor confecționate de elevi. Iată câteva dintre ele:

Fig. 4. Egipt – darul Nilului Fig. 5. „Comorile mele”

Fig. 6 Ziggurat Fig. 7. Mumii
Fascinanta costumație a copiilor ne-a dus înapoi în timp, creând o atmo-

sferă unică. Ne-am simțit ca și cum am fi fost cu adevărat între popoarele lumii 
Orientului Antic.

Fig. 8. Lumea arabă Fig. 9. Călătorie în Palestina
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Fig. 10. Fascinația trecutului Fig 11. Călătorie fantastică

BIBLIOGRAFIE
Manuale alternative de istorie pentru clasa a V-a.

REZUMAT

Educarea elevului cu spirit de independență, cu gândire creatoare se realizea-
ză prin activități care dezvoltă procesele gândirii, capacitățile creatoare, întreaga 
personalitate a individului.

Integrarea diferitelor forme de activități cu caracter interactiv în structura 
lecțiilor este benefică deoarece îi motivează să se implice voluntar și cu plăcere 
în activitate, îi activează cognitiv, afectiv și psihomotoriu, le dezvoltă gândirea 
logică și creatoare, spiritul de inițiativă, de observare, de cooperare.

În această lucrare am pornit pe aripile fanteziei și am călătorit în lumea fas-
cinantă a Orientului Antic.
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PROBLEMATICA AGRARĂ  
ÎN VECHIUL REGAT ȘI TRANSILVANIA  

LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX

Drd. Prof. Mircea Prozan, Universitatea 
Babeș Bolyai Cluj Napoca

1. Abordarea problematicii agrare  
în literatura de specialitate

În literatura de specialitate națională și internațională există spații largi alo-
cate diferitelor aspecte, conotații sau valențe ale problematicii agrare surprinse 
atât în diferite momente, cât și a evoluției acesteia în timp.

În majoritatea lucrărilor apărute este pus în evidență caracterul predominant 
agrar al economiei românești, al stadiului de înapoiere a acesteia, datorat în mare 
măsură modului inechitabil în care s-a efectuat repartiția proprietăților funcia-
re, prin care s-a ajuns ca o minoritate să dețină cea mai mare parte a terenurilor 
agricole. Una din cauzele fundamentale ale acestei stări este dată de moștenirile 
repetate, dar și de vânzările, daniile, care au dus la o fărămițarea excesivă a proprie-
tățiilor. Comparativ cu aceste obiceiuri, pentru a se evita divizarea proprietăților, 
în majoritatea țărilor din vestul continentului s-a generalizat ca primul născut să 
– i moștenească pe părinți. O altă cauză este utilizarea unor metode rudimentare 
în cultivarea pământului.

Pentru prima dată în secolul al XIX – lea cel care a realizat întro oarecare 
măsură o ușoară remediere a problemei țărănești a fost domnitorul Alexandru 
Ioan Cuza, care împreună cu primul său ministru Mihail Kogălniceanu, în anul 
1864 au înfăptuit o reforma agrară. Deși prin acest act au fost expropriate circa 2, 
5 milioane hectare de pământ, în continuare au rămas o parte semnificativă dintre 
țărani cu pământ puțin sau chiar deloc  (Murgescu, B., 2010, p. 128). 

Reducerea în continuare a suprafețelor deținute de țărani și mărirea proprie-
tăților moșierești au determinat o amplificare a tensiunilor în lumea satului spre 
sfârșitul secolului al XIX – lea și începutul secolului al XX – lea. Astfel, în anul 
1905 s-a ajuns ca, 7.790 de mari proprietari reprezentând 0, 8 % din numărul gos-
podăriilor să posede o dată și jumătate mai mult pământ decât 957.287 gospodării 
țărănești, deși acestea reprezentau 99, 2% din numărul total al gospodăriilor. Marea 
proprietate deținea peste 6.450.000 ha, reprezentând circa 60% din suprafața ță-
rii, în timp ce proprietatea țărănească avea doar 4.150.000ha ceea ce reprezenta 
aproximativ 40% din aceasta (Platon, Gh. , 1985, pp. 70-371).

La disproporția uriașă privind suprafețele deținute de marii latifundiari și țărani 
se adăuga și efectele negative ale răspândirii fenomenului arendășiei. Aceste aspecte 
grave ale societății românești au provocat dispute aprinse în Parlamentul României 
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între reprezentanții celor două mari partide, respectiv Partidului Național Liberal 
și cei ai Partidului Conservator, liberalii susținând limitarea marii proprietăți și în 
mod special reducerea fenomenului arendășiei pe când conservatorii doreau militau 
pentru menținerea latifundiilor (Dimisianu, G., Păiușan – Nuică, C., et al, 2007, p. 7).

Aceste inechități economice se reflectau în nivelul foarte scăzut de trai al marii 
majorități a populației, al celui de educație și cel al asistenței medicale care erau 
aproape inexistente în mediul rural. Relevant în acest sens sunt consumul anual de 
carne și lapte pe locuitor, care la începutul secolului al XX – lea în Vechiul Regat 
au fost printre ultimele locuri din lume, respectiv 9 kg la carne și 4 litri de lapte. 
O situație similară era și în cazul consumului de cereale, spre exemplu din 1876 
până în 1903, consumul de porumb pe cap de locuitor a scăzut de la 230 la 140kg. 
Prin urmare, consumul redus de alimente a dus la răspândirea a numeroase boli 
și în special al pelagrei cauzată de predominarea alimentației bazată pe porumb. 
Astfel, pe bună dreptate Dimitrie Sturza unul dintre marii oameni politici ai acelei 
perioade afirma în cadrul Academiei Română că, în țara noastră, foametea este o 
stare constantă (Șandru, Gh. , 1975, pp. 31-32).

Situația din învățământ era la fel de gravă. Datorită lipsei banilor țăranii în 
majoritate nu își trimiteau copii la școală, aceștia erau folosiți la muncă, astfel 
rata analfabetismului atingea cote alarmante. Alimentația copiilor de la sate era 
sub orice limită a normalității. Astfel, după datele din aceea perioadă se aprecia 
că, 20-30 % din copii de vârstă școlară erau prost hrăniți, 30-60 % dintre aceștia 
erau insuficient hrăniți, iar restul mediocru  (Filipescu, C. 1943, p. 283).

Toate aceste greutăți ale țărănimii au dus la grave convulsii sociale în lumea 
satelor culminând cu marea răscoală din 1907, comparată de mulți istorici cu jaqu-
eria franceză, când guvernul liberal a fost nevoit să folosească circa 100.000 de 
soldați pentru a înăbuși revolta, însă represiunea s-a soldat cu aproximativ 10.000 
de victime din rândul țărănimii (Crampton, R.J., 2002 p 42).

În Transilvania situația populației românești era în general asemănătoare cu 
cea din Vechiul Regat. Astfel, în anul 1900, 87, 4 % la sută din românii din Ungaria 
trăiau preponderent de pe urma veniturilor obținute în agricultură, în marea lor 
majoritate aceștia dispuneau de loturi mici de pământ, utilizau metode învechite 
de cultivare a pământului și nu aveau credibilitate economică pentru a putea ob-
ține credite (Bărbulescu, M.1998, p. 334).

Comparativ cu maghiarii, românii aveau o situație economică net inferioară. 
Dacă maghiarii dețineau 85.4 % din marea proprietate de peste 500 ha și doar 18, 
9 % din numărul gospodăriilor sub 2, 5 ha, situația românilor era opusă, aceș-
tia dețineau 70.5 % din proprietățile mici și numai 5, 7 % din marea proprietate 
(Vesa, V., Pușcaș, V., 1988, p. 142). Astfel, familia maghiară deținea în medie 6 
iugăre de pământ, pe când cea română numai 1 iugăr. Deși, românii erau populația 
majoritară a Transilvaniei, ei dețineau numai 30 % din suprafața de pământ, iar 
83, 3 % din totalul exploataților mai mici nu aveau nici cel puțin un plug (Șandru, 
Gh. , 1975, p. 22).

Intrarea României în Război în anul 1916 de partea Antantei a grăbit trecerea 
la pregătirea realizării mult așteptatei reforme agrare. Aflat pe front în vara anu-
lui1917 când se desfășurau marile bătălii de la Mărăști, Mărășești și Oituz, regele 
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Ferdinand, pentru a întări moralul soldaților români, a promis înfăptuirea unei 
radicale reforme agrare după terminarea războiului. Prin aceasta fiecare comba-
tant urma să primească un lot de pământ, cât era necesar acestora și familiei sale.

Prin Decretul Lege din 14 decembrie 1918 s-au legiferat principiile generale 
de expropriere în Vechiul Regat, fiind exceptate pădurile, iar subsolul trecea în 
proprietatea statului. De asemenea, existau interdicții privind vânzarea directă 
țăranilor a pământului care urma să fie expropriat, urmând să fie arendat aces-
tora, prin organizarea lor în obști îndrumate de o Casă Centrală a Cooperației și 
Împroprietăririi. În acest sens era prevăzută exproprierea a 2 milioane de hectare 
de pământ (Șandru, Gh. , 1975, p. 49).

La 12 septembrie 1919 se publica Decretul Lege pentru reforma agrară în 
Transilvania, după ce acesta fusese votat de Marele Sfat Național și semnat de 
regele Ferdinand cu puțin timp înainte (Scurtu, 1982, p. 88). Potrivit acestui decret 
se expropriau în întregime toate proprietățile absenteiștilor, iar proprietarii avea 
dreptul să-și aleagă partea neexpropriată din moșie (Hamangiu, 1919-1922, p. 735).

Până în primăvara anului 1921 au fost expropriate 40.879 ha ale absenteiștilor, 
90.115 ha ale cetățenilor străini, 143.855 ha ale statului, 407.030 ha ale instituțiilor 
și 1.553.547 ha din proprietățile particulare (Șandru, Gh. , 1975, p. 49). În urma 
acestora au fost împroprietăriți peste 1, 4 milioane de țărani, cu o suprafață de 
circa 6 milioane ha echivalentă cu două treimi din suprafața moșiilor mai mari 
de 100 ha (Bozga, 1975, p. 65; Șandru, 1975, p. 49).

Prin legile definitive de reformă agrară din 1921 loturile de împroprietări-
re au fost stabilite la 5 ha pentru Vechea Românie, 4 ha în Bucovina, 6 – 8 ha în 
Basarabia și doar 7 iugăre (1 iugăr = 5.753 m2) în Transilvania, cu precizarea că, 
în situația în care suprafețele pentru împroprietărire erau insuficiente se putea 
coborî cu lotul tip și sub aceste plafoane (Șandru, Gh. , 1975, p. 146).

2. Metodologia cercetării

Pe baza obiectivelor propuse cercetarea avansată s-a axat pe studierea pro-
blematici agrare, pe plan național și a particularităților specifice fostului județ 
Târnava Mică, sens în care am efectuat o amplă documentare și analiză atât a 
literaturii de specialitate, cât a documentelor existente în arhivă pe această temă.

3. Problematica agrară – comparații și statistici descriptive 
– Județul Târnava – Mică Plasa Dumbrăveni

Între suprafețele stipulate în legile definitive de reformă agrară și cele care 
au făcut obiectul efectiv al împroprietăririlor existau anumite diferențe atât în 
Vechiul Regat, cât și în Transilvania.

În Transilvania mai ales în zonele locuite de sași, împroprietărirea s-a efec-
tuat foarte greu datorită opoziției acestora față de așezarea etnicilor români. Sașii 
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au avut poate cel mai mare aport la dezvoltarea economică a regiunii, însă în 
privința conviețuirii cu alte etnii aceștia erau foarte reticenți, de teama pierderii 
identității naționale.

Una din zonele din Transilvania cu o structură etnică foarte eterogenă a fost 
și județul Târnava Mică. Acesta avea o suprafață de 1724 km pătrați și o populație 
de 113.566 locuitori, dintre care români 57.801, unguri 31.392, germani 20.372, 
evrei 1.785 și 2.216 alte naționalități. Din cadrul județului făceau parte orașele 
Târnăveni și Dumbrăveni, și era împărțit în 4 plăși, respectiv Târnăveni, Hususău, 
Dumbrăveni și Iernut. Astfel, o pondere semnificativă o deținea Plasa Dumbrăveni, 
care avea o populație de 30.086 locuitori, formată din: românii 13.184; germanii 
10.893; ungurii 5.724; 88 evrei (Martinovici, Istrati, 1921, pp. 44-45). 

Similar regiunii din care făcea parte și în zona analizată, proprietarii români 
erau mult mai puțini în raport cu celelalte etnii, iar prin urmare populația majo-
ritară era lipsită de o elită economică puternică care să o sprijine în eforturile de 
emancipare națională. Spre exemplu, cu toate că, în anul 1921, românii erau majo-
ritari în Plasa Dumbrăveni, în această zonă exista doar un singur proprietar român 
care avea 100 de iugăre, în comparație cu maghiarii, sașii și evreii care aveau 38 
de proprietăți de peste 100 de iugăre (D.J.A.N. Mureș, Dosar nr. 4 f. 1-46).

În general, proprietarii din plasa analizată erau de etnie maghiară sau pă-
mânturile erau deținute de Biserica Evanghelică Luterana. Deși, erau îndreptățiți 
la împroprietărire un număr de 3.252 capi de familie, din care 2.010 români, 581 
unguri, 434 sași, 226 țigani și un sârb, până în 1926, au fost împroprietăriți numai 
1.826, din care 1.279 români, 326 unguri, 127 sași, 93 țigani și un sârb, în gene-
ral cu o suprafață de numai un iugăr fiecare (D.J.A.N. Mureș, Dosar nr. 6, f. 34). 

Un alt aspect evidențiat este împroprietărirea țăranilor din zona analizată 
cu suprafețe reduse de teren întrucât o mare parte din terenuri erau ocupate de 
păduri și pășuni, care de regulă nu erau atât de fertile ca cele din Vechiul Regat, 
în detrimentul suprafețelor de teren arabil. Relevantă în acest sens este structura 
moșiilor, comparativ cu cele din Vechiul Regat unde multe moșii erau formate în 
întregime din teren arabil, în fostul județ Târnava Mică, suprafața arabilă repre-
zenta numai 49.5% din total suprafață de 172.210 ha, iar restul era reprezentat de 
păduri 16, 64%, fînețe12, 10 %, pășuni 11, 53%, grădini de zarzavat 2, 06 %, vii 1, 
42 % stufărișuri 0.07 % și terenuri neproductive de 6, 75 % (Știrban, 1978, p. 415).

La aceste inconveniente se poate adiționa și aplicarea lentă a reformei dato-
rată opoziției marilor proprietari, care contestau în instanță deciziile comisiilor 
de împroprietărire. Astfel, abia în anul 1940 a avut loc ultima punere în posesie 
în localitatea Pipea, când deja începuse în Europa cel de-al doilea război mondial 
(D.J.A.N. Mureș, Dosar nr. 9/a f. 23).

Astfel, datele analizate arată că, în circumstanțele favorabile interne și inter-
naționale de la începutul secolului al XX – lea, reforma s-a axat pe necesitățile 
economice ale țăranilor, fără a ține cont de etnia acestora, însă nu a reușit să re-
zolve decât parțial problematica agrară. Limitele inerente reformei au dus la scă-
derea recoltelor, cu mult sub cele din perioada antebelică și la continue polemici 
ideologice între reprezentanții principalelor partide politice.
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Conclusions

Aspectele subliniate în literatura de specialitate și prin cercetarea efectuată, 
conduc la ideea că, atât în Vechiul Regat, cât și în Transilvania, inclusiv în jude-
țul Târnava Mică – Plasa Dumbrăveni, reforma din 1921 a reprezentat cea mai 
radicală transformare a proprietății din istoria României, precum și a țărilor din 
sud-estul Europei, însă prin acest act nu s-au realizat în totalitate obiectivele vizate.

Cu toate limitele și neajunsurile subliniate, totuși se poate spune că, aceas-
tă reformă a contribuit la dezvoltarea economică a României, precum și a zonei 
analizate, stimulând dezvoltarea relațiilor de piață interne și internaționale în 
agricultură. De asemenea, aceasta a condus la dispariția marilor proprietăți, iar 
în Transilvania la desființarea monopolului deținut majoritar de proprietarii de 
etnie maghiară, contribuind astfel la ameliorarea situației economice a țărănimii.

Conotațiile și valențele atribuite diferitelor aspecte ale problematicii agrare, 
unele cu efecte până în prezent, au făcut și fac obiectul multor comentarii și pole-
mici pe această temă, motiv pentru care în cercetările următoare vor fi abordate 
noi aspecte ale acesteia.
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ABSTRACT

Similar perioadelor anterioare și la începutul secolului al XX lea, decala-
jul existent între dezvoltarea societății românești, atât în Vechiul Regat, cât și în 
Transilvania, în raport cu cea occidentală, s-a menținut sau poate chiar s-a accen-
tuat. Printre factorii care au generat aceste diferențe se numără structura predomi-
nant agrară a economiei românești și inechitatea repartiției proprietăților funciare. 
Astfel, de-a lungul întregii epoci moderne, cel mai important și dezbătut aspect al 
societății românești l-a reprezentat problematica agrară. Prin urmare s-au impus 
identificarea unor soluții viabile pentru a aplana multiplele efecte produse în plan 
social, economic și politic, radicalizate de primul război mondial. În contextul dat, 
înfăptuirea statului național unitar, a creat premizele pentru realizarea reformei 
agrare din 1921, care pentru prima dată a reușit o schimbare profundă a structurii 
proprietății agrare prin înlăturarea perimatului sistem latifundiar.

Cuvinte cheie: problematica agrară, Vechiul 
Regat, Transilvania, secolul XX, reforma agrară, 

primul război mondial, Târnava Mică
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UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE 
ÎN EDUCAȚIE: OPORTUNITĂȚI ȘI PERSPECTIVE. 

UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE 
ȘI COMUNICAȚIONALE LA ORA DE ISTORIE

Natalia Diacenco, profesor de istorie și 
educație civică, grad didactic I, Liceul 
Teoretic „Dante Alighieri”, Chișinău

„Viitorul istoric va fi informatician sau nu va fi deloc”
Emmanuel Leroy-Ladurie

Cuvintele lui Cicero „Historia est magistra vitae” nu pot fi contestate și re-
spectiv nu necesită o argumentare suplimentară. Deasemena, în calitate de obiect 
de studiu istoria deține, după părerea noastră, un rol deosebit în formarea compe-
tențelor-cheie ale „Omului mileniului III” – personalitate generatoare de idei, cu 
înalte capacități de integrare socială și profesională prin gestionarea inteligentă a 
informației în general și a tehnologiilor informaționale în mod special.

Ponderea acestui obiect crește odată cu modernizarea curriculumului și axa-
rea sa pe formarea de competențe; cu obligativitatea examenului de gimnaziu și 
bacalaureat la istorie. În același timp se amplifică responsabilitatea ce trebuie să 
însoțească demersul didactic al profesorului de istorie, la discreția căruia rămîne 
să facă corelarea dintre elementele curriculare. De reușita acestei corelări depind 
performanțele elvului de azi – cetățeanului responsabil de mîine. Și cum libertatea 
de a alege este o precondiție a diversității dar, totodată, și riscul de a comite erori, 
în finalitățile educaționale pe nivele de clase, ce tindem să le realizăm la istorie, se 
produc lacune din cauza înaltului grad de individualizare a strategiilor utilizate în 
formarea competențelor, din lipsa de mijloace didactice necesare pentru aplicarea 
metodelor. Mark Bru afirmă că o metodă nu se poate separa de mijloacele de învă-
țare și materialele didactice. Aplicată „ad literam” sau „stricto senso”, metoda este 
incompletă și nu-și va atinge scopurile propuse. Suntem de părerea că, integrarea 
tehnologiilor informaționale și comunicaționale (TIC) în calitate de mijloc pentru 
proiectarea situațiilor didactice la istorie este o soluție de creștere a rezultatelor ele-
vilor, le formează deprinderea de gestionre corectă a TIC. Lipsa acestei deprinderi 
a generat, în rîndurile elevilor, utilizaea TIC în diverse alte situații decît cele didac-
tice. Pentru aceasta, mediul de instruire trebuie să fie ancorat în realitate, ceea ce 
presupune nemijlocit utilizarea tehnologiilor informaționale în procesul de preda-
re-învățare. Profesorul trebuie să se simtă liber, să răspundă critic, dar în același 
timp creativ noilor tehnologii și sub nici o formă nu poate să ignore acest aspect 
dacă vrea să comunice cu elevii. În acest sens vine și recomandarea Consiliului 
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Europei cu privire la predarea istoriei în secolul XXI, despre creșterea accesului ti-
nerilor la tehnologiile informației și comunicării, atât la școală cât și în afara orelor 
de curs. Cu atît mai mult, încît evoluția vieții sociale ne-a adus la o etapă pe care o 
putem numi a „societății informaționale”. Mediul informațional, susținut de TIC, 
este spațiul de existență și activitate al omului actual. Republica Moldova, în virtutea 
procesului globalizării, este parte componentă a acestei ambianțe. Respectiv, acti-
vitățile guvernamentale sunt orientate și spre performarea domeniului tehnologiei 
informaționale prin: acordarea de facilități angajaților în industria de producere a 
soft-urilor; aderarea la Parteneriatul Guvernelor deschise la 16.04.2012; lansarea por-
talului serviciilor publice www. servicii. gov. md la 10.05.2012. În perspectivă, de la 
1 ianuarie 2014, Guvernul urmează să funcționeze în baza principiilor „Guvernului 
fără Hîrtie”. Strategiile europene în domeniul educației își propun formarea unui in-
divid competitiv în societatea informațională prin dezvoltarea competențelor-cheie, 
curriculumul național fiind conceput în concordanță cu aceste strategii.

Reieșind din realitățile menționate ne-am propus integrarea tehnologiilor in-
formaționale și comunicaționale (TIC) în crearea situațiilor didactice și elaborarea 
unor resurse efective pentru formarea competențelor specifice la istorie. Procesul 
ar fi optim doar cu întrunirea unor condiții:
§ instruirea cadrului didactic pentru a deține controlul asupra mijloacelor TIC, 

atît din punct de vedere al conținututlui, cît și al formei;
§ accesul la tehnologiile digitale și la Internet în clasă, în școală, în timpul și 

în afara activităților didactice;
§ integarea în activitatea de predare, a conținutului informațional de un înalt 

nivel științific și cultural riguros selectat pentru crearea unei situații didacti-
ce concrete în formarea competenței de înțelegere și reprezentare a timpului 
și spațiului istoric și nu se va face din utilizarea TIC un scop în sine;

§ crearea prin intermediul TIC a unui climat participativ, cu implicarea tuturor 
elevilor în procesul de predare-învățare-evaluare.
În activitatea noastră, dintre mijloacele TIC, dispunem și utilizăm permanent 

în procesul de desfășurare a orelor de istorie și educație civică: computer conec-
tat la rețeaua de Internet, suporturi pentru informație (CD, stick-uri de memorie), 
boxe, imprimantă, televizor, care fiind de dimensiuni mari, poate fi conectat la 
computer în calitate de proiector. Pentru o bună funcționare, este nevoie ca aces-
tea să fie întreținute într-o stare optimă, să corespundă tendințelor actuale ale 
TIC. Internetul, care este un instrument din ce în ce mai accesibil, a devenit sur-
sa cea mai vastă de documentare atît pentru predarea istoriei la clasă cît și pen-
tru temele și cercetarea individuală a elevilor. Avantajele Internetului provin din 
faptul că majoritatea materialelor de aici sunt, în mod regulat, aduse la zi, cu un 
cost relativ redus și din aceea că informațiile disponibile se găsesc într-un format 
digital, astfel încât textul, imaginile și sunetul pot fi preluate pentru a fi folosite 
la orele de istorie. Site-uri utilizate de noi, în acest sens, sunt: www. raremaps. 
com; www. maphistory. info; www. carto. com; www. wall-maps. com; www. 
wikipedia. com, ș. a.

Utilizarea TIC a facilitat restructurarea demersului didactic; a permis cre-
area unor situații de învățare dificil de realizat anterior, a diversificat resursele 
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didactice, sporind ponderea acestora pentru optimizarea metodelor aplicate. În 
perioada 2010 – 2013 am depus un efort sporit în direcția realizării unei bănci in-
formaționale. Astfel, la dispoziția profesorului și elevilor sunt un șir de resurse, 
materiale educaționale care pot fi stocate și valorificate doar cu ajutorul TIC și 
constituie portofoliul nostru digital:
 Hărți de contur, care au fost selectate de pe diverse site-uri, iar cu ajutorul 

programelor de editare foto (MO Picture Manager, Paint) pot fi ajustate în 
dependență de situația didactică în care urmează a fi aplicate.

 Hărți tematice, sistematizate în colecții după principiul cronologic, care pot 
fi utilizate pentru diversificarea a unor metode, precum: citirea, compararea 
hărților, demonstrația, prelegerea. Datorită computerului și proiectorului, 
pe parcursul unei lecții pot fi proiectate un număr impunător de hărți, pot fi 
selectate cele mai reușite din punct de vedere științific, didactic, estetic.

 Secvențe video artistice sau documentare care, cu ajutorul unei fișe de ana-
liză, permit obținerea și reținerea atenției și interesului elevului un timp mai 
îndelungat, favorizarea învățării prin explorare și îmbunătățirea procesului 
de reținere a informațiilor, ceea ce face ca utilizarea lor la ora de istorie să 
fie cât se poate de constructivă. Deseori din durata unui film documentar, 
artistic, emisiune televizată, avem nevoie doar de un fragment, pentru a fi 
integrat într-o etapă a lecției și a realiza o anumită metodă. La secționarea 
fișierelor video, ne este util programul Windows Live Movie Maker.
Deținerea mijloacelor tehnice și resurselor informațioale enumerate, ne per-

mite să le conectăm elementelor de conținut disciplinar și să dezvoltăm compe-
tențele specifice ale disciplinei. Cele mai frecvente instrumente de valorificare a 
acestora, utilizate de noi în cadrul orelor de istorie sunt:
 Microsoft Office Power Point – prin care ne proiectăm fiecăre lecție și ne 

optimizează procesarea digitală a textului, graficelor, desenelor, imagini-
lor statice și dinamice, animației, secvențelor audio. La moment deținem un 
număr impunător de lecții proiectate în acest mod, după ce, anterior, au fost 
proiectate pe hîrtie.

 Microsoft Office Excel – care ne permite construirea unor diagrame pentru 
evidențierea schimbărilor survenite în diverse domenii.

 Microsoft Office Word – pentru editarea unor texte, redactarea unor fișe de 
lucru, construirea unor scheme, tabele cronologice, frize în dependență de 
situația didactică proiectată.
Date fiind preocupările pentru integrarea eficientă a TIC în procesul formă-

rii competențelor istorice, precum și posedarea unei baze extinse de materiale 
informaționale, ne-am propus, împreună cu colegele de la catedră, elaborarea 
unor resurse aplicative. Noi fiind autorii setului de fișe aplicative pentru clasa a 
VIII-a – a IX-a. Aceste materiale, au fost aprobate de Consiliile Metodice ale LT 
„D. Alighieri” și LT „I. Creangă” și puse la dispoziția profesorilor din republică 
sub forma unor suporturi didactice electronice pe CD cu genericul „Istoria în 
timp și spațiu”.
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Pentru a înțelege atitudinea elevilor față de utilizarea TIC, am aplicat un son-
daj (figura 1). Au fost intervievați 85 elevi din clasele în care se utilizează activ 
TIC pentru predarea istoriei.

Figura 1. Eficiența utilizării TIC la lecția de istorie

S-a constatat în urma unor evaluări atente și prin aplicarea sondajului că utili-
zarea materialelor multimedia la ora de istorie a dus la obținerea unor importante 
câștiguri educaționale: abilitățile de cercetare și capacitățile intelectuale sunt conso-
lidate, sporesc cunoștințele și abilitățile în utilizarea tehnologiei informației; elevii 
învață să se folosească de TIC pentru a recupera informații din mai multe surse și 
nu în ultimul rînd sporește interesul și angajarea elevilor în procesul educațional.

Recomandăm, în baza experienței prezentate aici, două modalități deintegrare 
a tehnologiei în activitatea didactică:
 Crearea și promovarea unei noi metodologii pentru disciplinele școlare, ba-

zatăpe utilizarea TIC; 
 Diseminarea unor instrumente pedagogice pentru formarea inițială și conti-

nuăa cadrelor didactice care săimplice utilizarea TIC.
În concluzie putem afirma, că utilitatea TIC este una majoră în procesul de 

predare-învățare a istoriei. Pe lîngăvalențele evident informativeși formative ale 
utilizării TIC, nu trebuie săneglijăm un aspect considerat important, cel puțin în 
concepțiile pedagogice internaționale, și anume cel al atractivității. Mijloacele 
informatice moderne sporesc semnificativ atractivitatea procesului educațional.

Se cunoaște faptul căexistăși o limitare principialăa posibilităților de uti-
lizare TIC ce nu poate fi depășitădecît prin menținerea unui rol important al 
profesorului în achiziția, prelucrarea și utilizarea informațiilor, în acțiunea de 
formare a deprinderilor și abilităților practice. De aceea interesul acordat dez-
voltării competenței tehnologice depășește etapa instruirii inițiale în profesieși 
se insereazăpe parcursul întregii cariere didactice, necesitând o redefinire con-
tinuăa obiectivelor formării.
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REZUMAT 

Comunicarea face referire la integrarea mijloacelor tehnologiilor informați-
onale și comunicaționale (TIC) în cadrul procesului de formare a competențelor 
specifice la istorie, ca practică de succes în activitatea profesorului de istorie și 
educație civică Natalia Diacenco. Drept argument pentru această preocupare este 
recomandarea Consiliului Europei cu privire la predarea istoriei în secolul XXI, 
despre creșterea accesului tinerilor la tehnologiile informației și comunicării, atât 
la școală cât și în afara orelor de curs; necesitatea formării unui individ competitiv 
în societatea informațională. În acest scop, pentru desfășurarea orelor de istorie, 
profesorul dispune de mijloace TIC, cu ajutorul cărora a realizat și valorifică o 
bancă informațională ce conține resurse didactice integrate în cadrul situațiilor 
didactice și elementelor de conținut disciplinar. . 

S-a constatat în urma unor evaluări și sondaje că utilizarea materialelor mul-
timedia la ora de istorie a dus la obținerea unor cîștiguri educaționale: abilitățile 
de cercetare și capacitățile intelectuale sunt consolidate, sporesc cunoștințele și 
abilitățile în utilizarea tehnologiei informației, crește interesul și angajarea elevi-
lor în procesul educațional.

Se menționează existențaunor limitea posibilităților de utilizare TIC ce nu 
pot fi depășite decît prin menținerea unui rol important al profesorului în achizi-
ția, prelucrarea și utilizarea informațiilor, în acțiunea de formare a deprinderilor 
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și abilităților practice. De aceea interesul acordat dezvoltării competenței teh-
nologice depășește etapa instruirii inițiale în profesieși se insereazăpe parcursul 
întregii cariere didactice, necesitînd o redefinire continuăa obiectivelor formării.

CONTENTS

The Communication that Natalia Diacenco a History and Civic Education 
teacher is going to held, refers to the integration of Modern Information and 
Communication Technologies (ICT) skills for training and practicing them 
successfully during the history lessons. As an argument for this concern is the 
recommendation of the Council of Europe on history-teaching în the twenty-first 
century, the increasing of the youth’s access to Information and Communication 
Technologies both at school and în their every-day life, that has the aim to form 
competitive individuals în this informative society. Having this purpose, the teacher 
uses these technologies during the lesson, to make it more interesting, useful and 
understandable.

After some assessments and surveys we found some results: using the multi-
media materials at the history lessons yield to achieve some educational purposes, 
the researched skills and intellectual capacities are strengthened, the knowledge 
and pupils’ skills în using information technologies în educational process are 
increased.

In this communication also is mentioned about some limits and possibilities 
for using ICT that can not be overcome without a teacher în the acquisition and în 
processing and use of these technologies în training and skills and abilities. That 
why the interest that was given to develop this technological competence outturn 
the initial training stage and insert it throughout teacher’s professional career, 
requiring a continuous redefinition of training objectives.
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PROMOVAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL 
ÎN RÂNDUL LICEENILOR PRIN INTERMEDIUL 

„FIRMELOR DE EXERCIȚIU” 

Profesor Sorina-Mihaela Bălan, Colegiul Economic 
„Transilvania”, Tg. Mureș, Mureș, Doctorand 

la Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Cluj

Spiritul antreprenorial este un factor determinat al dezvoltării, cercetării 
și inovării care poate fi stimulat prin metode specifice de predare. Atunci când 
elevii sunt implicați în rezolvarea problemelor și experimentează, înțeleg concep-
tele mai ușor, sunt în stare să explice ceea ce au învățat și să aplice în afara sălii 
de clasă. Elevii trebuie angajați activ în procesul de învățare. Prin rezolvare de 
probleme, sunt capabili să rețină mai bine conceptele.

1. Introducere
Dacă vorbim despre „entrepreneurship”, frecvent tradus ca „spirit antre-

prenorial”, vorbim despre „caracteristicile individuale, auto-comportamental 
orientate, manifestate în crearea, gestionarea, și dreptul de proprietate asupra 
unei întreprinderi mici” (Kyrö, 2005), sau despre „capacitatea unui individ de a 
transforma ideile în acțiune. care include creativitate, inovare și asumarea ris-
cului, precum și abilitatea de a planifica și gestiona proiecte în vederea realizării 
obiectivelor” (Baldassarri, 2009), care depinde de „oportunitățile speciale, pro-
cesele de descoperire, de evaluare, precum și exploatarea acestor oportunități, și 
mentalitatea persoanelor fizice care au descoperit, evaluează, și le exploateaza” 
(Shane & Venkataraman, 2000). Spiritul antreprenorial „poate fi expus în inte-
riorul și în exteriorul unei organizații, și în profit sau non-profit, precum și în 
activități comerciale sau necomerciale, precum și generarea de idei” (Kuratko, 
2005), iar unii cred că spiritul antreprenorial se referă la asumarea unor riscuri 
fizice, a acelora care încep noi societăți inovatoare, cu creștere rapidă, alții pot 
limita noțiunea la deschidere a noi societăți.

Educatorii care predau spiritul antreprenorial, introduc o nouă frontieră, în 
care vom discuta despre predarea antreprenoriatului ca o metodă. „Metoda este 
un mod de a gândi și acționa, construit pe un set de ipoteze utilizând un portofo-
liu de tehnici pentru a crea” (Neck & Greene, 2011). 

Promovarea spiritului antreprenorial este o prioritate pentru factorii de de-
cizie. Studiul „Measuring Entrepreneurship and Innovation Activities în E.U.” 
face o analiză a factorilor care cresc spiritul antreprenorial/inovația și sugerea-
ză politici de orientare pentru a crește spiritul antreprenorial și competitivitatea 
(Korres, 2011). Spiritul antreprenorial este studiat în cadrul mai multor discipline, 
precum economia, sociologia sau istoria economiei (Swedberg, 2000; Busenitz, 
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West, Shepherd, Nelson, & Zacharachis, 2005). Cercetarea spiritului antrepre-
norial este inspirată de abordări sociologice, psihologice și microeconomice, pu-
nându-se accent pe identificarea, estimarea și stimularea spiritului antreprenorial 
(Lindgren & Packendorff, 2009). 

Mulți savanți împărtășesc opinia că nu există progrese remarcabile realizate în 
domeniul antreprenoriatului (Johnson, 2006; Matley, 2006; Kuratko, 2005), dar că 
spiritul antreprenorial trebuie să facă parte din programa școlară, o demonstrează 
studiile în domeniu (Henry, Hill, & Faoite, 2001). Curriculumul ar trebuie să se 
bazeze pe experiență. Dacă elevii sunt învățați să fie antreprenori, cel mai bun 
mod este de a le oferi experiența de a fi ei înșiși antreprenori, permțând elevilor/
studenților să ruleze o mică afacere în școală, astfel vor dobândi experiență prac-
tică în arta antreprenoriatului, iar dacă mai târziu devin antreprenori, educația 
antreprenorială le-a oferit o experiență valoroasă (Cheung & Au, 2010).

2. Firma de exercițiu, metoda de dezvoltare a spiritului 
antreprenorial

Consideram că formarea de noi firme este esențială pentru vitalitatea eco-
nomică. Se presupune că efectele activităților antreprenoriale sunt benefice în 
mai multe privințe. În primul rând, noile întreprinderi create au un impact puter-
nic asupra creării de noi locuri de muncă, care este un obiectiv fundamental al 
politicilor macroeconomice (Fölster, 2000). Un proces dinamic de creație a unei 
afaceri noi asigură bunăstarea economiei și marește eficiența și productivitatea 
(Baumol, 1990). Firmele noi acționează ca un motor important pentru promova-
rea inovației, realizarea idei de afaceri, și de schimbare a structurilor economice 
(Acs, 1996; Audretsch, 2002).

Firma de exercițiu sau întreprinderea simulată reprezintă o metodă interactivă 
de învățare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, o concepție modernă de 
integrare și aplicare interdisciplinară a cunoștințelor, o abordare a procesului de 
predare-învățare care asigură condiții pentru probarea și aprofundarea practică a 
competențelor dobândite de elevi în pregătirea profesională (WYG International 
Ltd, 2006). Concepul firmei de exercițiu se regaseste la majoritatea țărilor Uniunii 
Europene și constituie un exemplu de bună practică. Potrivit Fritsch (2008), prin-
cipalele efecte ale ofertei de inițiere de întreprinderi se află în contribuția la asi-
gurarea eficienței, stimularea productivității, accelerarea schimbărilor structura-
le, de inovare amplificat și oferind o varietate mare de produse, și de rezolvare a 
problemelor. În cadrul acestor funcții, evidențiem inovarea și potențiala problemă 
soluție. Se dorește stimularea gândirii creative, în locul cunoștințelor teoretice cu 
privire la crearea de afaceri.

În România anul 2001 a fost momentul introducerii metodei de învățare „firma 
de exercițiu”, prin intermediul proiectul ECO NET, desfășurat de Centrul Național 
de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) România, în cola-
borare cu Ministerul Educației și Culturii și Kulturkontakt din Austria. Rezultatele 
positive au diseminreaa pe plan național a metodei de predare-învățare; în perioa-
da 2001-2004, metoda a fost implementată în cadrul instruirii practice în 10 școli 
incluse în proiectul ECO NET, printre care și Colegiul Economic „Transilvania” 
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Tg. Mureș. Rezultatele obținute, au permis extinderea utilizării metodei „firmă de 
exercițiu” la nivelul tuturor unităților de învățământ cu profil servicii din România, 
prin introducerea conținuturilor specifice în curriculumul național,  în anul școlar 
2006-2007 (ROCT, 2011). 

La „firma de exercițiu” elevii se familiariează cu activitățile specifice unei 
firme reale prin simularea operațiunilor și proceselor economice specifice me-
diului real de afaceri și perfecționarea limbajului de afaceri; aceștia îți dezvoltă 
competențe și atitudini necesare unui întreprinzător dinamic: creativitate, gândire 
critică, rezolvarea de probleme, luare de decizii, asumarea responsabilității, lucrul 
în echipă, inițiativă, perseverență, auto-organizare și auto-evaluare a resurselor 
individuale, flexibilitate. Prin aplicarea acestei metode de învățare, se dezvoltă 
spiritual antreprenorial al elevilor din învățământul profesional și tehnic, ceea ce 
facilitează trecerea absolvenților învățământului profesional și tehnic de la școală 
la viața activă. Implementarea conceptului de „firmă de exercițiu” duce la crearea 
unui tip de întreprinzător dinamic, care poate dezvolta un nou proces de producție, 
poate să aducă pe piață un bun sau serviciu inovativ.

La sfârșitul anului școlar 2010-2011 numărul firmelor de exercițiu autorizate 
de ROCT a fost de 1017. Din totalul firmelor autorizate, 394 firme de exercițiu 
(39%) au avut ca obiect de activitate în comerțul, 286 firme de exercițiu (27%) au 
avut obiect de activitate turismul, iar 337 (34%) alte servicii și au fost autorizate 
34 întreprinderi simulate (ROCT, 2011)

Profesorii coordonatori ai firmei de exercițiu parcurg programa avizată de 
MECTS, a orelor alocate pentru laboratorul tehnologic după modelul de învățare 
„firma de exercițiu” în cadrul modulelor de pregătire: „Organizarea resurselor 
umane”, „Planificarea operațională”, „Marketingul afacerii”, respectând meto-
dologia de înmatriculare și funcționare a firmelor de exercițiu (MEC, 2005a; 
MEC, 2005b; MECT, 2011). Organizarea predării-învățării se bazează pe activi-
tăți diferențiate pe grupuri de elevi mai exact pe departamente, ceea ce facilitează 
procesul de învățare. Metoda se aplică și pentru verificarea intr-colegială, joc de 
rol, activități în care elevii se ajută reciproc, iar profesorul are rol de îndrumător, 
pentru o învățare eficientă. (MECT, 2011).

3. Impactul educației antreprenoriale în rândul elevilor
Autorarea articolului a aplicat un chestionar, elevilor din județele: Alba, 

Brașov, Harghita, Mehedinți, Mureș, Sibiu; din 11 Localități: Alba Iulia (AB), 
Sebeș (AB), Brașov (BV), Codlea (BV), Corbu (HR), Odorheiu Secuiesc (HR), 
Miercurea Ciuc (HR), Drobeta Turnu Severin (MH), Tîrgu-Mureș (MS), Sibiu 
(SB), Mediaș (SB). Au răspuns un număr de 395 elevi, care au studiat disciplina 
educație antreprenorială, metoda „Firma de exercițiu” în clasa a XI-a sau și-au 
aprofundat cunoștințele antreprenoriale în cadrul orelor de economie aplicată și 
alte module de specialitate.

Elevii respondenți consideră că le-au fost dezvoltate competențele antrepre-
noriale, cele mai importante competențe sunt prezentate în tabelul 1: 
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Competență 
specifică

Competenta specifică 
antreprenorului

Număr 
elevi care 
au ales

%

C1 Rezolvarea de probleme 30 7, 59
C2 Spirit de inițiativă/ în acțiuni 72 18, 23
C3 Competențe tehnice/digitale 28 7, 09

C4 Lucrul în echipă/spirit de echipă/
colaborare 74 18, 73

C5 Competente matematice 45 11, 39

C6 Competente de comunicare și 
relaționare/ empatie 89 22, 53

C7 A acționa în condiții de incertitudine 24 6, 08
C8 A învăța pentru a învăța/instruire 31 7, 85
C9 Încredere în sine și în ceilalți 39 9, 87

C10 Abilitate de a lucra cu oamenii/
cooperant/colaborant 23 5, 82

Tabel 1. Principalele competențe dezvoltate prin metoda „firma de exercițiu”. 
Autor: Prof. Drd. Bălan Sorina Mihaela.
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JOCUL DIDACTIC IMPLICAT ÎN AUDIȚIA 
DIDACTICĂ MUZICALĂ

prof. Simona Elena Turcu, inspector școlar, 
Inspectoratul Școlar Județean Mureș

Practica educației muzicale contemporane a readus jocul ca metodă și formă 
prin care se contrabalansează excesul herbartian din domeniul învățământului.

Doctrinele pedagogice moderne susțin și orientează pedagogia și implicit 
educația muzicală spre făgașuri benefice și productive. În economia de spațiu, 
impusă de viața contemporană ludicul a devenit scop de cercetare, ca fenomen 
pandemic, la teoreticieni ca: Karl Gross, Stanley Hall, Henri Wallon, Charlotte 
Bühler, Edouard Claparède, Ovide Decroly, Jean Piaget, Jean Chateau, A. N. 
Leontiev, Mogaum-Moruzzi, H. Carr, Sigmund Freud, P. Adler, H. Spencer, J. 
Huizinga, Roger Caillois, Th. Ribot, Franz von Neumann, Morgenstern, Ursula 
Șchiopu, Tatiana Cazacu, Hrisu Barbu, Al. Popescu-Neveanu și alții. Prima men-
ționare asupra unei posibile organizări a învățământului pe principii ludice, la noi 
în țară aparține profesorului Alexandru Trifu și datează din 1970.

Preocupări pentru teoretizarea jocurilor muzicale se pot găsi în lucrări ale 
profesorului și compozitorului Liviu Comes (1964), a profesorului universitar Iosif 
Csire (1987) și a profesorului universitar Gabriela Munteanu (1977).

Ludicul european s-a orientat spre atragerea elevului spre munca școlară, spre 
un învățământ legat de viață, care să fie foarte stimulativ. Ludicul american este 
pragmatic, învățându-l pe elev să se orienteze în situații practice, necesare vieții 
și civilizației contemporane.

Jocul muzical este definit ca o metodă de acțiune, un exercițiu pregătitor 
pentru viață cu rol propedeutic. 1

Paradigmele jocului muzical provin din elementele permanent înnoitoare 
ale conținutului, care se modelează de către jucători în efectele neașteptate chiar 
din cadrul jocului.

Jocurile muzicale se pot clasifica în: jocuri muzicale de creație, jocuri didac-
tice muzicale (care servesc unui curriculum școlar) și jocuri pe suport muzical.

Având în vedere scopurile urmărite prin educația muzicală, jocurile didac-
tice pot fi: de socializare prin muzică și pentru muzică, pentru obținerea per-
formanțelor și competențelor muzicale și de stimulare a spiritului creative și a 
imaginației muzicale.

1  Munteanu, Gabriela, Jocul didactic muzical, București, Editura Academiei de Muzică, 
1977
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Jocuri didactice muzicale aplicate la nivelul ciclului 
gimnazial

Jocurile descrise au fost aplicate comparativ pe eșantioane de clase paralele 
aflate la același nivel de performanțe. Au fost utilizate metode interactive de învă-
țare și interdisciplinaritate, pentru eficientizarea procesului instructiv-educativ la 
acest nivel de vârstă școlară, prin continuarea formării unor abilități și obținerea 
unor noi performanțe pentru a deschide calea competnțelor muzicale și stimularea 
imaginației creative a elevilor.

Jocurile propuse au fost: confecționare de jucării muzicale, manevrarea ju-
căriilor muzicale și alcătuirea unei orchestre cu speudo-instrumente muzicale, 
rondo-ul ritmic, benzile desenate și micul compozitor și jocul de rol.

Benzile desenate și jocul de rol

Un alt joc propus este cel al benzilor desenate. Se propune pentru audiție bas-
mul muzical Petrică și lupul de Serghei Prokofiev. Elevii sunt informați despre 
conținutul audiției cu o săptămână înainte, li se propune tematica și le sunt indi-
cate surse de informație, respectiv edituri, adrese de biblioteci virtuale, adrese de 
internet. Munca lor individuală va duce la cunoașterea basmului și vor fi capabili 
să realizeze o narațiune orală care să preceadă audiția propriu-zisă, ori vor alcătui 
în scris un rezumat al povestirii.

Firul narațiunii va cuprinde următoarele momente: într-o dimineață însorită, 
Petrică a ieșit din curte ca să se joace pe câmpul din fața grădinii. Pe creanga cea 
mai înaltă a copacului bătrân ce străjuia imașul stătea cocoțată o păsărică, priete-
na bună a băiatului, ciripindu-i veselă că e o zi cu soare. Pentru că Petrică uitase 
poarta deschisă, rățușca a profitat și cu un mers galeș, legănat s-a îndreptat spre 
lac, aruncându-se în apa limpede ca să se răcorească.

Păsărica s-a apropiat de mal și a început un dialog controversat între cele 
două înaripate. Rața era nedumerită că păsărica nu poate înnota, iar păsărica era 
intrigată de ce rățușca nu poate să zboare.

Observând neatenția păsăricii. Motanul s-a furișat prin iarbă, visând la prada 
ușoară care să îi ofere un mic dejun delicios. Atenționată de băiat, păsărica reu-
șește să scape, zburând înapoi pe creangă.

Jocul lui Petrică este întrerupt de bunicul supărat că a părăsit singur curtea, 
pentru că exista pericolul să apară lupul din pădure. Deși băiatul spunea că băieți-
lor mari nu le este frică de nimic, bunicul îl ia de mână și îl duce înapoi în grădina 
casei. Totul a fost în moment oportun, pentru că din pădure a apărut un lup mare 
gri. Pisica s-a suit în mare viteză în copac, rățușca a luat-o la goană spre poartă, 
însă lupul mai rapid a reușit s-o înhațe și s-o mănânce. Toată întâmplarea a fost 
urmărită din spatele gardului de Petrică.

Băiatul din dorința de a pedepsi fapta lupului îndeamnă păsărica să îl enerveze 
zburând hoțește și iute pe sub nasul acestuia și atrăgându-l spre creanga care se 
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apleca asupra gardului grădinii. În acest timp Petrică leagă creanga cu o frânghie 
și reușește să prindă lupul în laț, ridicându-l de picioare. Între timp apar vânătorii, 
care vor să împuște lupul, însă Petrică îi oprește îndemnându-i să ducă animalul la 
grădina zoologică. Alaiul triumfal în frunte cu Petrică și vânătorii care duc lupul 
legat este urmat de motan și de bunicul nemulțumit și îngrijorat, pentru că el se 
gândește ce s-ar fi întâmplat dacă băiatul nu prindea lupul.

Clasa se împarte în șase grupuri de câte 4-5 elevi și se propune să realize-
ze pe o coala de desen un copac, iar pe ramurile copacilor să înscrie ce se putea 
întâmpla dacă Petrică nu prindea lupul. Sunt evidențiate cele mai bune idei și se 
înscriu pe un copac mare realizat pe tablă.

Propunătorul activității prezintă succint compozitorul basmului simfonic 
Petrică și lupul și îndeamnă elevii ca în timpul audiției să descopere ce instru-
mente reprezintă personajele povestirii.

Se trece la audiția lucrării, iar elevii descoperă instrumentele reprezentative: 
Petrică – corzile, bunicul – fagotul, păsărica – flautul, rățușca – oboiul, lupul – 
cornii și vânătorii – timpanii. Pe planșele pregătite cu fotografiile instrumentelor 
reprezentative vor fi înscrise numele personajelor descoperite prin audiție.

Este propusă o repetare a audiției, de data aceasta grupele de elevi vor în-
cerca să rețină linia melodică reprezentativă a personajelor, fiecare grupă știind 
ce personaj trebuie să urmărească. La finalul audiției grupa va fredona melodia 
reținută și se vor face eventualele corecturi de către propunător. Se vor impro-
viza acompaniamente ritmice cu palmele sau cu pseudoinstrumentele muzicale 
din dotarea clasei.

Ca secvență finală se urmărește desenul animat Petrică și lupul pe suport PC, 
realizare a casei de filme Disney. 1 Este propus elevilor ca în următoarea lecție de 
audiție muzicală fiecare grupă să pregătească o costumație a personajului respec-
tiv, pentru a putea juca rolul propus de cel desemnat de grup.

Se realizează o nouă reaudiție a lucrării, de data aceasta grupele au persona-
jele mascate pregătite pentru jocul de rol. Este desemnat un povestitor, iar gru-
pele vor fredona melodiile reprezentative în scenariul realizat. Liniile melodice 
ale personajelor, înscrise pe planșe sunt expuse în semicerc, atârnate pe stative, 
pentru a ajuta elevii în intonație:

Petrică

1 http://proiectlumeabasmelor. blogspot. ro/2013/05/povestea-muzicala-petrica-si-lupul-de. html
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Păsărica

Rățușca

Bunicul

Lupul 

Sunt evaluate cele mai reușite realizări. Se pot alege elevi care să realizeze 
improvizații melodice sau ritmice la diferite instrumente, sau pseudoinstrumen-
te muzicale. Un alt elev desemnat va fi filosoful, care în final va enunța morala.
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Se propune o nouă reaudiție într-o altă lecție. De data aceasta elevii vor veni 
pregătiți să realizeze benzi de desene în timpul audiției. Aceste benzi vor fi re-
alizate individual. În finalul activității se va realiza un tur al galeriei, elevii vor 
contempla benzile desenate, le vor evalua și vor fi așezate în ordinea celor mai 
bune reușite.
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PASCAL – SCHIȚE EGOLOGICE

Liviu Ilioasa, profesor filosofie, Liceul Vocational 
Pedagogic ‚”Mihai Eminescu”, Targu Mures

Pascal est considéré, à côté de la Rochefoncauld et La Bruyère, un moraliste 
majour qui recommande l’ouverture vers l’irationnel (l’amour de Dieu), un auteur 
de chants dysharmoniques sur l’aspiration et les possibilites de l’homme. Le leit-
motive et la cause de l’aliénation de l’être humain semblent être la pensée suivante 
„L’homme n’aime pas rester seul, rester avec soi – même”, ou „… tout le malho-
ur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en re-
pos, dans une chambre” (Apologie de la religion chrétienne). Tout ce qui entoure 
l’homme l’incinte à l’abandon du soi; il se précipe toujours (perpétuellement) dans 
la facticité du banal, du bruit, du remuement et du bavardage. Le divertissment 
nous éloigne de nous – mêmes et cache l’angoisse destructive (ravageuse) causée 
par l’écoulement du temps.

Au bout de la lecture nous ne serons plus convaincus que la vie est une collec-
tion d’expériences ou un tâtonnement vers le propre soi, que la problème le plus 
grave c’est l’assant de la solitude ou le désir d’une communion authentique. Nous 
connaîtrons seulement les tourments d’un de nos semblables, moins agité par des 
préoccupations centrifuges, qui nous propose l’antidote: la méditation solitaire. 
L’hummanisme surgit partout dans les méditations du penseur de Port-Royal, car, 
comme l’affirmait Saint-Beuve lui même: „l’univers le préocupe seulement à partir 
du sixsieme jour”. Mais a quel feu allons-nous allumer ses dires.

Cultura europeană este în criză. Dar, anunțat de un veac și mai bine, declinul 
pare cronicizat; necontenite irumpții lingvistice întrețin patosul unor contrarii 
irelevante; opțiunile noastre populează hermeneutici reconvertite cu apoftegeme 
oraculare amintind de Pythii inițiatice, sau dispersii propedeutice înspre cânte-
cele Deborei (- XII).

Tentația dogmatismelor de tot felul cultivă un muzeu imaginar unde logica 
aristotelică, geometria euclidiană, fizica newtoniană, epistemologia carteziană 
trimit la  alte excese: empirism, iraționalism, existențialism … Occidentul n-a 
răspuns încă satisfăcător la întrebarea dacă “mai este rațional să gândim rațional?” 
(Malraux) probabil și pentru că în succesiunea epidemică a dezastrelor, contabilii 
raționalismului pregătesc în alte statistici noi șiruri de victime colaterale (istori-
ei), iar importurile orientale de extaz și păgânitate se metamorfozează în ascetici 
ușor scandaloase de yoghini sihaștri cu conturi sau marabuzi degustători de licori.

Tendința accentuat raționalistă a culturii europene de a restrânge gândirea 
la rațiune, ideea la judecată și înțelesul la concept, a stârnit periodic riposte de 
apărare dinspre trăire, intuiție și instinct, pentru salvarea celeilalte jumătăți a 
“bestiei exacte”    (P. Valéry)
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Drama Occidentului nu este însă decât oglinda sufletului european, a unui 
Socrate dialectician și ironic dar aflat uneori sub fascinația daimonului, un pelerin 
năzuind la o sophrosyné mereu fulgurantă: “oamenii care au creat primul rațio-
nalism european nu au fost niciodată, până în perioada elinistă, doar raționaliști; 
cu alte cuvinte, erau conștienți într-un  mod profund și imaginativ de puterea mi-
racolului și pericolul iraționalului” (E.R. Doods, op. cit. p. 284).

Astăzi însă când antropologia conduce posibilitatea apariției omului înspre 
limitele vecine cu zero, iar universul ne mai îngăduie între variabile ascendent 
entropice, m-am gândit să vă propun un demers mai puțin riguros, apologetic sau 
clasic-moralizant.

Volumul “Cugetărilor” lui Pascal poate suporta împărțirea care i s-a făcut 
în trei etape:
1. arătarea mizeriei omului fără Dumnezeu
2. îndreptarea lui spre credință și nevoia ei, deoarece rațiunea se arată insufici-

entă în a lămuri natura omului
3. găsirea adevărului în credința creștină care cuprinde singura explicație a 

omului și totodată singura speranță de salvare a lui.
Obiectul acestui studiu l-ar constitui partea întâia aflată așa cum ne averti-

zează autorul într-un teribil impas. Dar dacă la sfârșit nelămuririle noastre vor 
crește, iar insistența asupra unui singur personaj – omul îi va da posibilitatea lui 
Pascal să se regăsească într-o altă trihotomie alături de nebuni și nenorociți, îi vom 
sugera, ignoranți, după calvarul rostirii că tăcerile noastre nu își revendică vreo 
virtute (“echilibru între două excese”) și nu sunt al 289-lea fel de rătăciri filosofice.

Excursul concentric înspre un Sine al omului trebuie din onestitate să înde-
părteze iluzia profunzimii. Tușele vor trimite mereu spre un cadru limitativ, care, 
potrivit lui Pascal ar întrece puterea noastră de înțelegere: starea de glorie a lui 
Adam, natura păcatului, transmiterea în noi a păcatului. Dealtfel chiar facultatea 
de care ne spijinim constant în această alcătuire – rațiunea – se află în fața unor 
date imposibil de conceput: existența lui Dumnezeu, unirea trup-suflet, facerea 
lumii, păcatul originar.

Precauțiile pascaliene vor putea fi mai târziu judecate în toată valoarea lor, 
când radiografia unei condiții umane profund insalubre ar solicita un termen (oa-
recare) de comparație. El evită să ne tămâieze cu fericirile paradisiace ale întâiului 
vinovat (Adam), lăsând în seama teologilor secundari, abilități mistice cu scenarii 
campestre populate de șerpi și pomi singulari.

Mă apropii astfel de punerea în scenă a omului cu ultima precizare că, departe 
de  limanurile unei credințe, gândurile mele au în această privință ceva din încrân-
cenările și opintelile unui oarecare căutător; sper astfel că cititorul creștin avizat 
va avea un plus de îngăduință pentru folosirea categoriei lui “poate” și pentru că 
“tăcerea spațiilor” va mai schimba “înfiorarea” cu deznădejdea.

Condiția umană pare a fi centrul tuturor activităților noastre. Dar, focalizând 
eșantioane de preocupări cumsecade vom deveni mai sceptici înaintea unor titu-
laturi demagogice sau excrescențe lingvistice fără noimă. Nimic nu este mai im-
portant decât să primești frontal provocările Sfinxului și preluându-le să le cultivi 
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fără concesii vindicative. CINE SUNT EU? este căpătâiul unui Socrate, Camus, 
Marcel … și ale ultimului muritor al acestui pământ, care auzind undeva întreba-
rea, nu se va lăsa sfâșiat fără împotrivire. Va încerca un răspuns oarecare, iar dacă 
prețul jocului va fi însăși viața, ultimul lucru pe care l-ar face într-o partidă cu 
asemenea miză ar fi cacialmaua. Milioane de semeni bipezi cu C.V.-uri obeze de 
realizări și de funcții răspund cu indiferență de colportori aferați, asigurându-ne 
de înțelegerea lor pentru pretinsele noastre insanități.

Negustori incurabili, ahtiați de pofta câștigului primi-vor într-un târziu pro-
pria notă de plată, unde giumbușlucurile abilităților sociale se retrag pentru im-
postura finală.

Dacă filosofia se arată grăbită în a desfășura posibilitățile de ființare pline 
de interdicții și recomandări, Pascal constată că la capătul lor omul este ceva mai 
bolnav decât înainte. Preferă să se dezică astfel de filosofie, care nu ar face decât 
să întrețină una din cele două boli originare de care am avut parte după cădere:

 - orgoliul – care ne îndepărtează de Dumnezeu
 - poftele trupești – care ne leagă de pământ

Cultivarea fără limite a orgoliului e un afront voalat pentru stoici, iar supune-
rea la o natură asemănătoare vitelor are destinații epicureice. Înăuntrul nostru sau 
înafară par a nu fi soluții, după cum scepticismul nobilului Montaigne care “vorbește 
prea mult despre sine și spune prea multe povești”, ar întreține încă o fundătură.

Așa cum avertizam, Pascal are foarte puțin a ne spune despre chipul de di-
naintea păcatului. Folosit mai mult ca fundal pentru a scoate în evidență opusul, 
omul de dinaintea căderii “când rațiunea era dreaptă”, ar fi fost inițial pur, bun, 
dar neputând menține atâta glorie a căzut în îngânfare.

Făptura noastră ar fi fost inseminată inițial cu două feluri de iubiri:
 - una de Dumnezeu, nesfârșită
 - una de sine, finită prin raport cu Dumnezeu

Cu această natură primă pe care o putem denumi semidivină ființa umană “nu 
numai că se iubea fără păcat, dar nici nu putea să se iubească fără păcat”. Misterul 
păcatului, mai exact al transmiterii lui, a pus în locul fericirii adevărate un imens 
loc gol pe care zadarnic încercăm să-l umplem deoarece speculațiile noastre nu 
pot înlocui absența unui Dumnezeu “indefinit și imobil”.

Acesta este sentimentul cel mai profund (în opinia mea) al naturii umane, 
așteptarea unei prezențe nelămurite (Godot), ecoul unui instinct neputincios din 
natura primară. El este rodul, izvorul tuturor contradicțiilor noastre, al dedublării 
permanente a voinței pentru a întreprinde ceva și în același timp pentru a renun-
ța (voința nelămurită – Ionesco). E albastrul apăsător din autoportretele lui Van 
Gogh, e vinovăția, neliniștea, absurditatea propriei noastre istorii. E mitul Turnului 
Babel, al Labirintului, al eroului contemporan prins într-un decupaj desacralizat al 
cotidianului care refuză deliberat să-și propună un scop, un înjunghiat aflat într-o 
“gherlă întunecoasă, care în loc să cerceteze cine la închis și de ce, cântă într-una 
și se distrează”. Odată cu trecerea timpului amintirile din clepsidra istoriei au tot 
curs, iar în orășelul “Vaca multicoloră” “palidul ucigaș” al lui Zarathustra însetat 
de “fericirea cuțitului”, desăvârșește crima unui Dumnezeu bătrân și sihastru.
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Acestei a doua naturi a ființei de după păcat, Pascal îi scoate în evidență 
două vicii profunde:

 - orgoliul – definit fie ca stare de mândrie ce duce la disperare, fie ca boală a 
celor ce-și cunosc datoria nu și neputința

 - lenea – stare de mizerie ce duce la deznădejde, sau afecțiunea celor ce-și cu-
nosc neputința nu și datoria.
Originea orgoliului, a amorului propriu este extinderea iubirii de sine, iniți-

ale, finite, care caută să înlocuiască iubirea nesfârșită de Dumnezeu. Saltul pare 
același și pentru dorința de stăpânire, lene …

Să urâm așadar:
 - amorul propriu – prin care ne iubim exagerat și căutăm să ne facem demni 

de iubirea altora
 - instinctul de a domina totul, de a fi egali cu Dumnezeu, care e nedrept și cu 

neputință.
În vecinătatea amorului propriu Pascal are un întreg capitol intitulat “Despre 

iubire”, unde meditațiile sale anahoretice despre păcatul de a inspira iubirea celui-
lalt, sunt umbrite de observațiile profunde ale omului de lume. Astfel iubirea este 
o judecată aparte, “precipitare de gânduri pe o anumită latură”, dar viața unui om 
(pe care el o socotește de la 20 de ani de când e zguduit de rațiune) trebuie să în-
ceapă cu iubirea “fără de vârstă” și să sfârșească în o altă pasiune majoră: ambiția.      

Obiectul iubirii este căutat în afară, într-o frumusețe al cărei original îl avem 
fiecare, mulți după modă și țări, dar oricât de mult ne-ar înălța prezența celui de-al 
doilea, ea nu poate umple marele vid creat prin părăsirea sinelui. Izvorul nesecat al 
amorului propriu întreține mereu dorința de a ne ști iubiți, iar pasiunea reciprocă 
trebuie mereu alimentată de noutate. Textul anunța un Cioran ironic – malițios 
care găsește iubirea “pact tacit între doi nenorociți pentru a se prețui peste măsu-
ră, pentru a se lăuda între ei cu nerușinare” (op. citite, pag. 135)

Această a 2-a natură a noastră ce poartă stigmatul păcatului este mereu supusă 
“neorânduielii, nestatorniciei, plictiselii”, întovărășind continuu rătăcirile zeului 
plăcerii (“moneda în schimbul căreia dăm tot ce ni se cere”) întrucât putem con-
veni că natura umană este teritoriul relativ al obișnuințelor de tot felul, “fiecare 
privim lucrurile sub alte aspecte și cu alți ochi”; ușurința bezmetică de virtuoși 
cu istoriile trasate după nasul femeilor (Cleopatra).

Există totuși conform filosofilor (“cei mai proști din bandă”) o ierarhie a plă-
cerilor care dă și trei secte filosofice:
1. plăceri trupești (ale cărnii) – destinații ale regilor și ale celor bogați, unde 

stăpânește plăcerea
2. plăcerea ochilor (spiritului) – pentru cei cuvioși și pentru savanți, aici tronea-

ză curiozitatea
3. plăcerea voinței (trufiei) – rezervată înțelepților care au ca țintă justiția și 

unde conduce mândria.
Toate aceste teritorii însă sunt episoadele unor frământări contingente cu 

o relaționare exterioară, dar și în presupusa lipsă a lor condiția naturală, umană 
emană plictis și deșertăciune.
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Sufletul omenesc găunos și mizer nu se poate destinde în tihna unei camere, 
cugetând asupra sinelui, autorului său, sfârșitului său. Nenumărate sunt motivele 
hărțuielii, infinite sunt țintele fericirilor infecunde. Averea, gloria, onoarea, stu-
diul limbilor, științelor, calculelor, artelor, afacerile sunt capcane stupide prin care 
ne pierdem în malaxorul unei societăți adânc cangrenate. Oroarea pe care ne-o 
stârnește inactivitatea nu este decât dezgustul pentru propriul sine. Neplăcerea 
intimității cu spiritul ne extinde vulnerabilitățile; nevoii de absolut autentice îi 
substituim liniștitoare erori comune din repertoriul muncii, jocului, acțiunii. 
Fără consolări de nădejde sau regrete mistuitoare, regele și hamalul, negustorul 
și literatul se întrec în ocupațiuni zgomotoase, în distracții seducătoare demne 
de disprețul lucrurilor prea josnice. Discuțiile cu femeile, vânătoarea sau jocul de 
cărți au ca țintă ascunsă frământări imaginare, desfătări mincinoase și fantoma-
tice care sunt modalități diverse de viețuire fără conștiință. Nu câștigul în bani 
așteaptă jucătorul de cărți, nu după iepuri aleargă hăitașii, nu după cunoaștere 
trudește savantul. Ei populează sau construiesc roluri pasionale pe canavaua a 
două instincte secrete:

 - unul care-i conduce la ocupațiuni și distracții în afara lor – resentiment pen-
tru natura mizeră

 - unul al măreției naturii primare care spune că fericirea constă în liniște nu 
în frământare.
Combinația acestor două instincte ascunse în fundul sufletului naște parado-

xul existenței confuze, ambigue, prin raționamentul nostru înșelător că liniștea nu 
poate urma decât agitației, iar mănunchiul de activități momentane va fi ultimul și 
ne va deschide poarta seninătății. E minciuna ordinară a oricărei vieți de a lupta 
împotriva unor obstacole, cu speranța că, la capătul lor, victoria va aduce cu sine 
o tihnă ceva mai profundă. Dar deznădejdea învingătorilor disprețuiește o glorie 
fără larmă, iar pasiunile se orânduiesc rapid altor fronturi.

Inventarul semnelor care ne arată mizeria ar conține în plus:
 - insuficiența cunoașterii care derivă din neadecvare față de lucruri 
 - rațiunea și simțurile sunt imperfecte (pasiunile le întunecă)
 - obișnuințe amăgitoare
 - imaginația ce creează realități înșelătoare
 - boala care întunecă simțurile
 - interesul propriu care deturnează judecata limpede

Lor li se adaugă în fuga noastră continuă de prezent, fantasmele unui trecut 
mereu regretabil (prin prisma plăcerilor) și mai ales ultimul dar al Pandorei, nar-
coza speranței care ne abate peregrinările înspre ținuturi la care nu vom ajunge 
vreodată.

În încheierea acestui sumbru tablou mă simt obligat să subliniez că Pascal 
contrapune angoasei cuibărite într-o existență duplicitară, insolubil ambiguă, bu-
curia credinței la care ne îndeamnă sentimentul de josnicie în slavă (pocăința) și 
măreția în har (nu în merit).

Conform fragmentului XII, 793, am putea chiar identifica o ordine calitativă 
a existențelor:
1. materia – lumea corpurilor sau a faptelor
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2. spiritul – câmpul gândirii, libertății omului
3. caritatea – atinsă prin credință

Omul ar fi în  1 – corp determinat, trup, rădăcină a păcatului ce tre-
buie mortificată

   2  –   spirit liber și gânditor 
   3  –   voință și iubire
Dinaintea unei încrengături între îngeri și bestie unde adevărul poate fi un 

prilej de excelență în spirit (Montaigne), Pascal acoperă totul cu teoriile tragis-
mului: intuind rădăcinile mai adânci ale respirației anxioase și temătoare, el ne 
silește să abandonăm ruta secundară a Circelor și apăsați de sentimentul păcatului 
să ne reîntorcem spre o Ithacă unde suntem mereu așteptați.

Finalul acestei alcătuiri ar putea să surprindă reverberații îndepărtate ale 
acestui antifilosof declarat, revendicat în timp unor clișee irelevante: “apostat al 
rațiunii” (Unamuno), “pionier al intuiției” (Bercson), “vestitor al eșecului” (per-
sonalism), “explorator al rațiunilor inimii” (existențialism).

Dar, la trei secole distanță de însemnările pascaliene, ființarea umană pare 
la fel de vândută mușcăturii realului. Însă în trecerea de la galaxia Gutemberg 
la Marconi, de la civilizația cititului și cultura alfabetică la cea a privitului și 
a culturii audio-vizuale e de remarcat că boli neștiune pândesc sinele nostru și 
altădată bolnav. Valorile morale cedează înaintea evenimentului, extraordina-
rului, satul universal are doar o istorie a prezentului, societatea înseamnă multi-
plicare, individualismul e convertit în vedetă. Puținele preocupări spirituale dau 
înapoi în confruntarea cu cele materiale, iar viața particulară devine o fărâmă 
măruntă a celei publice. Comunicarea de masă cu inflații verbare pretențioase 
și pervertite, organizează o conviețuire standardizată, strecurând subliminal, 
colecții întregi de reclame care să ne dirijeze afectivitatea (Baudrillard) spre 
profilul lui nicăieri.

Divorțul limbă-gândire (Thon) ce a favorizat ultima fază de degradare a 
vorbirii în vorbărie (barvadaj), amuzanta noastră existență-receptacul de mesaje 
imperative sau conjunctive, ne grăbesc din ce în ce mai mult spre colapsul infor-
matizării accelerate. Scena reprezintă o piesă contemporană și ne dă un coșmar 
aproape burlesc, unde o aglomerare ionesciană de scaune “prisosesc” vacuității 
nonsensului, arbitrariului, realității, limbajului, iar golul trimite la o nevăzută 
prezență misterioasă.

Căutarea gemândă trebuie însă să devină coșmar (“singurul mod de lucidita-
te”, Cioran), iar instituțiile noastre încropite fugar, metodologia “specializării în 
urlet”. Încă departe de credință și îndobitocire, afectați doar de destabilitatea eului 
(celuilalt, Valery), am încercat să vă comunic din cele zece pagini ale capitolului 
intitulat “Mizeria omului” semnele celei mai grave din pierderi. Dar Pascal refuză 
sistematic canoanele educației, “lecția” e un experiment staniu cu exhortații celeste 
și îndoieli scandaloase. Cei mai mulți dintre noi urmăm însă sfatul șestovian: “îl 
admirăm pe Pascal și trecem mai departe. E-o judecată fără apel”. 
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VEGETAȚIA ȘI FAUNA VĂII AȚINTIȘULUI
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Județean Mureș, Tg-Mureș, județul Mureș

Valea Ațintișului este situată în partea vestică a județului Mureș, Ațintișul 
fiind afluentul râului Mureș, într-o zonă de dealuri cu altitudini cuprinse între 
400-500 m, făcând parte din Dealurile Târnavei Mici.

Climatul regiunii se înscrie în climatul podișului Transilvaniei, aparținând 
sectorului cu climă continental-moderată, media anuală a temperaturii fiind situată 
între 8-9grade Celsius, iar cantitatea de precipitații fiind între 500-700mm anual.

Elementele de vegetație și fauna sunt rezultatul acțiunii în timp a condițiilor 
climatice, apă și aer asupra reliefului, depinzând de structura și compoziția subs-
tratului argilo-carbonatic în alcătuirea solului ca strat de sinteză al factorilor abi-
otici, ce are proprietatea de a înmagazina substanțele nutritive, care să faciliteze 
dezvoltarea vegetației, iar aceasta a faunei. Condițiile fizico-geografice existente 
au determinat asociațiile vegetale prezente, cu origini diferite ale elementelor flo-
ristice – nordice, subarctice, continentale-orientale, sudice și sud-estice, precum 
și endemisme. În prezent covorul vegetal a suferit multe modificări ca urmare a 
influenței antropicului, apărând întinse terenuri agricole.

În această regiune se găsesc păduri de stejar și păduri de amestec de stejar 
și fag, gradul de acoperire cu vegetație forestieră fiind de aproximativ 25-30%.

Etajul stejarului aparține zonei pădurilor și cuprinde arborete formate dintr-un 
amestec de specii de foioase, din care Quercineele au un rol predominant. Se dis-
tinge aici o subzonă a gorunului. În ceea ce privește limitele, aceasta prezintă multe 
întrepătrunderi și sinuozități, existând amestecuri de tranziție, amestecul între fag 
și gorun este înlesnit de expoziția pantelor și condițiile de microclimat, pe același 
deal fagul se dezvoltă pe versantul umbrit, mai umed, pe când gorunul pe cel uscat, 
expus la soare. Speciile de stejar sunt: gorunul (Quercus petraea), stejarul pedun-
culat (Quercus robur), gârnița (Quercus frainetto), cerul (Quercus cerris). Dintre 
speciile de amestec se mai întâlnesc: fagul(Fagus silvatica), carpen(Carpinus betu-
lus), arțar(Acer platanoides), paltin (Acer pseudoplatanus), ulm (Ulmus campestris), 
jugastru (Acer campestris), teiul (Tilia cordata), salcia (Salix caprea), păr pădureț 
(Pirus comunis), mărul pădureț (Malus silvestris), frasinul (Fraxinus excelsior) etc.

În stratul arbustiv se întâlnesc specii cu răspândire generală ca gherghinarul 
(Crataegus monogyna), porumbarul (Prunus spinosa), alunul (Corylus avelana), 
măceșul (Rosa canina), socul (Sambucus nigra), lemnul câinesc (Ligustrum vul-
gare), cornul (Cornus mas), curpenul(Clematis vitalba)etc.

Înainte de a înfrunzi pădurile din regiunea de deal și podiș, când lumina pă-
trunde din belșug printre ramurile desfrunzite până la sol, speciile ierbacee de 
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primăvară înfloresc, formând un strat aproape continuu și multicolor. În această 
perioadă înfloresc ghioceii (Galanthus nivalis), viorelele cu două frunze (Scilla 
bifolia), brebeneii (Corydalis), piciorul cocoșului (Ranunculus), lăcrămioarele 
(Convallaria majalis), toporași (Viola), urzica (Urtica dioica).

Caracterele vegetației ne arată că Podișul Transilvaniei este ținutul de între-
pătrundere a elementelor de origine pontică cu cele de origine pannonică.

În fânațe se găsește: colilia (Stipa stenophilla, Stipa pulcherrima etc), fâsca 
(Festuca sulcata). Se mai găsesc și alte elemnte mezofite și mezoxerofile; grami-
nee (Poa pratensis, Dactylia glomerata, Agrostis tenuis, Bromus erectus, Lolium 
perene), leguminoase (Trifolium pratense, Trifolium repens, Trifolium panoni-
cum), Juncacee, Cyperacee.

Pe lângă vegetația ierbacee, mai apar și tufe de: Prunus spinosa, Prunus nana, 
Crataegus monogyna etc.

Animalele care trăiesc în pădurile de stejar și fag în amestec sunt: veveri-
ța, pârșul, mistrețul, lupul, vulpea, căprioara (Capreolus capreolus), șoarecele 
gulerat (Apodemus tauricus), pisica sălbatică (Felis silvestris). Dintre păsări: 
mierla (Turdus merula), sturzul de vâsc (Turdus viscevorus), sturzul cântăreț 
(Turdus philomelos). La marginea pădurilor de deal, în tufișuri trăiește potâr-
nichea (Perdix perdix), pițigoiul (Parus lugrubis), gaița (Garrulus glandarius), 
gaia roșie (Milvus milvus), viesparul (Pernis apivorus), fazanul (Phasianus 
colchicus), pupăza (Epupa epops), privighetoarea (Luscinio luscinio), pitulicea 
(Phylloscopus collibita).

Păsările insectivore sunt reprezentate de: ciocănitoarea de grădină 
(Dendrocopus syriacus balcanicus), ciocănitoarea mică (Dendrocopus minor 
hortorum), ciocănitoarea mare (Dendrocopus major), ghionoaia sură (Picus ca-
nus), cojoaică (Certhia familiaris), țicleanul (Sita europaea caesia). Alte păsări: 
grangurele (Oriolus oriolus), bot gros (Coccothraustes coccothraustes), presura 
de grădină (Emberiza hortulana), inărița (Carduelis flammea).

Printre reptile se întâlnesc: șarpele orb (Anquis fragilis), șopârla de câmp 
(Lacerta agilis agilis), gușterul (Lacerta viridis viridis) etc.

Specific zonei cu fânațe și pajiști sunt animalele: hârciogul (Cricetus crice-
tus), șoarecele de câmp (Microtus arvalis), orbetele (Spalax microphtalmus), Talpa 
europaea, iepurele de câmp (Lepus europaeus), căpriorul (Capreolus capreolus), 
bursucul (Meles meles), dihorul pătat (Vormela peregusna), dihorul Putorius pu-
torius), apoi lupul, vulpea, vizurele.

Dintre păsări se întâlnesc: prepelița (Coturnix coturnix), potârnichea (Perdix 
perdix), graurul (Sturnus vulgaris), ciocârlia (Melanocrypha), șoimul rândunele-
lor (Falco subbuteo), Șorecarul mare (Buteo buteo), eretele (Circus macrourus). 
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REZUMAT

Valea Ațintișului este situată în partea vestică a județului Mureș, Ațintișul 
fiind afluentul râului Mureș, într-o zonă de dealuri cu altitudini cuprinse între 
400-500 m, făcând parte din Dealurile Târnavei Mici.

Elementele de vegetație și fauna sunt rezultatul acțiunii în timp a condițiilor 
climatice, apă și aer asupra reliefului, depinzând de structura și compoziția subs-
tratului argilo-carbonatic în alcătuirea solului ca strat de sinteză al factorilor abi-
otici, ce are proprietatea de a înmagazina substanțele nutritive, care să faciliteze 
dezvoltarea vegetației, iar aceasta a faunei. Condițiile fizico-geografice existente 
au determinat asociațiile vegetale prezente, cu origini diferite ale elementelor flo-
ristice – nordice, subarctice, continentale-orientale, sudice și sud-estice, precum 
și endemisme. În prezent covorul vegetal a suferit multe modificări ca urmare a 
influenței antropicului, apărând întinse terenuri agricole.
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TIPOLOGIA AȘEZĂRILOR RURALE DIN BAZINUL 
MIJLOCIU ȘI INFERIOR AL GURGHIULUI 

prof. Florin Pop – Colegiul National „Unirea” Tg. Mures

În caracterizarea generală a sistemului rural poate fi luat în considerare, pen-
tru modelare, nivelul izomorfiilor, înțelegând izomorfie starea de corespondență 
totală dintre două sisteme, cu posibilități de identificare reciprocă (Surd, V. 1990). 
Indiferent de rangul și dimensiunile satelor, sunt recunoscute și acceptate ca și 
componente care definesc spațiul rural trei elemente: populația, vatra și teritoriul 
(moșia). Astfel, fiecare din aceste componente poate fi luat ca un sistem individual 
sau sistem care se supune întregului.

În contextul relațiilor mediului înconjurător cu componentele sistemului rural 
(populația, vatra și moșia) s-au constituit trăsăturile calitative și cantitative ale 
acestora, fiind criterii de clasificare ale așezărilor rurale.

Elementelor componente ale ruralului li se adaugă sub formă abstractă funcția 
așezărilor, care este răspunzătoare de geneza și evoluția lor și care reprezintă, la 
rândul lor, un criteriu principal de clasificare și tipizare.

Pentru stabilirea tipologiilor simple ale așezărilor rurale sunt luate în consi-
derare mai multe criterii: amplasarea vetrelor în raport cu formele de relief, ori-
ginea și vechimea așezărilor rurale, forma și textura vetrelor, structura vetrelor, 
mărimea demografică a așezărilor rurale, funcțiile așezărilor rurale.

Amplasarea vetrelor în raport cu formele de relief.
În condițiile unui climat care reprezintă mici variații pe teritoriul studiat, re-

lieful este factorul natural cu cea mai mare influență asupra amplasării așezărilor 
umane. Acesta, de altfel, condiționează în bună măsură și variația a celorlalte ele-
mente fizico-geografice: resurse de apă, fertilitatea solurilor, condițiile climatice.

Caracteristicile structurale de ansamblu ale reliefului, orientarea și acțiunea 
rețelei hidrografice, la care se adaugă alte procese, au determinat modelarea și 
diferențierea formelor medii de relief cu influență directă în privința amplasării 
vetrelor de așezare.

În funcție de fragmentarea reliefului și energia reliefului, a elementelor de 
versant și de vale, se pot determina tipuri foarte variate de amplasare a vetrelor 
de așezări rurale: sate de luncă, de terase, de conuri de dejecție, de glacisuri, de 
versanți, de bazinete depresionare și contact piemont platou vulcanic.

De remarcat este că foarte puține dintre aceste vetre de sat sunt așezate doar 
pe una din aceste forme de relief, predominând cele așezate pe cel puțin două 
forme de relief, pe porțiuni unde acestea se racordează. Aceasta se datorează de 
fapt gradului mare de fragmentare a reliefului, necesității feririi de inundații, de 
excesul de umezeală din sol dar și de elemente de ordin social-economic și istoric.
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În funcție de aceste caracteristici s-au putut determina mai multe tipuri de 
amplasare a vetrelor:

a. sate cu vetre amplasate în lunci și în continuare, pe glacisurile situate la 
marginea acestora, urcând și pe terasa inferioară.

Asemenea cazuri sunt specifice sectoarelor de subsecvență ale râului Gurghiu, 
pe dreapta acestuia, la baza frontului de cuestă: Adrian și Cașva, care este ampla-
sată și într-o zonă de confluență a pârâului Similoaia cu râul Cașva și a acestuia 
cu Gurghiul, cu extindere într-un bazinet de străpungere a frontului de cuestă de 
către râul Cașva.

b. un alt tip de așezare este cea cu vatra în lunca și pe terasa inferioară a râ-
ului Gurghiu, fiind specifică satului Gurghiu.

c. satele cu vetrele amplasate în bazinete depresionare sunt specifice satului 
Orșova și Comori, iar în aria micro-depresionară din bazinul mijlociu al râului 
Cașva, cu vatra situată în luncă, pe glacisuri și pe versanți lini sunt satele Păuloaia, 
Larga și Fundoaia.

N

Fig. 1. Harta hipsometrică a bazinului inferior și mijlociu al Gurghiului

d. o categorie aparte sunt vetrele așezate la contactul Piemontului Gurghiu 
cu fruntea platourilor vulcanoge-sedimentare a munților Gurghiului, cum sunt 
satele Glăjărie și Orșova Pădure.

Așezările cu vetrele situate pe înșeuări sau pe interfluvii nu sunt întâlnite în 
spațiul comunei Gurghiu și Solovăstru.

Pe ansamblu, așezările rurale din bazinul inferior și mijlociu a Gurghiului 
sunt situate pe axa văii Gurghiului (Gurghiu, Adrian), fiind un veritabil culoar 
hidrografic, dar și pe valea Cașvei (Cașva, Păuloaia, Larga, Fundoaia, Glăjărie) și 
valea Orșovei (Orșova, Orșova Pădure) iar satul Comori pe valea Beicii.

Altitudinal, așezările sunt amplasate între 350-700 m. Între 400-450 m sunt 
situate 4 sate (Gurghiu, Adrian, Cașva și Păuloaia), între 450-550 m sunt situate 
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4 sate (Orșova, Comori, Larga, Fundoaia) iar între 550-700 m sunt situate 2 sate 
(Glăjărie, Orșova Pădure) (fig. 1).

Este de remarcat o distribuție relativ uniformă pe trepte de altitudine, pre-
dominând o altitudine medie a vetrei situată între 400 și 550 m, care reprezintă 
2/3 din așezări.

b. După origine și vechime așezările din această zonă au apărut datorită ca-
drului natural favorabil agriculturii și amplasării așezărilor umane, dar și datorită 
exploatării de sare la Jabenița sau prezenței Cetății Gurghiului care a reprezentat, 
încă din antichitate, un centru de polarizare socio-economic iar prin prezența în 
apropiere a spațiului montan cu resurse forestiere, cinegetice, acvatice cu pășuni 
naturale. Ulterior, datorită creșterii numărului de animale, ce indică și o creștere 
demografică, au apărut și numeroase pășuni secundare, toate acestea favorizând 
procesul de transhumanță, care se păstrează și în prezent. Din punct de vedere al 
vechimii, așezările din bazinul Gurghiului, pe baza considerentelor de origine, 
sunt foarte vechi, dar sunt atestate documentar prin izvoare scrise începând din 
secolul al XIII-lea (cele mai vechi), până în secolul al XX-lea. Astfel, în secolul al 
XIII-lea este atestată așezarea Gurghiu, din secolul al XIV-lea așezările Adrian, 
din secolul al XV-lea sunt atestate așezările Cașva, Comori și Orșova, din seco-
lul al XVIII – lea așezarea Glăjărie iar în secolul al XX – lea așezările Păuloaia, 
Fundoaia, Larga și Orșova Pădure.

c. Forma și textura vetrelor 
Prezența unui complex de factori (forme de relief, resurse de apă, calitatea 

solului, forme de proprietate asupra pământului, rețeaua de drumuri etc. ) deter-
minată forma și textura vetrelor de sat.

Marea majoritate a satelor din bazinul Gurghiului au forma neregulată a vetrei, 
ceea ce denotă un mod spontan de ocupare a spațiului, cu extinderea progresivă 
în diferite etape istorice. Astfel, în perioada de nesiguranță din mileniul întâi și 
până la mijlocul mileniului al doilea (1500), satele și cătunele ocupau locuri feri-
te. Din feudalismul târziu are loc un proces de extindere spre locuri mai joase și 
fertile, având acces la căile de comunicație, fenomen ce se amplifică în perioada 
modernă și contemporană. Satele Păuloaia, Larga și Fundoaia, care în trecut erau 
cătune a satului Cașva, au un grad ridicat de risipire la nivel de luncă.

Textura vetrelor de așezare, dată de modul de dispunere a rețelei de ulițe și 
construcții, rezultat al acelui complex de factori, are o mare varietate, la care se 
adaugă și vechimea mare a așezărilor, care face ac o bună parte să aibă o textură 
neordonată, ca urmare a unei evoluții îndelungate. Satele de tip liniar și-au extins 
vetrele de-a lungul rețelei hidrografice, a cursurilor de apă sau a căilor de comuni-
cație. Astfel, sate liniare simple, cu tentacule, sunt Adrian, cu un tentacul spre un 
bazinet format prin străpungerea frontului de cuestă, și Păuloaia, care în trecut era 
cu structură risipită, în prezent de la confluența pârâului Păuloaia cu râul Cașva 
se desfășoară linear în lungul drumului forestier Păuloaia și a drumului comunal 
Gurghiu-Glăjărie, având și în prezent un grad ridicat de risipire.

Sat cu textură liniar-tentaculară și structură răsfirat adunată este specific 
vetrei așezării Orșova, Cașva, Gurghiu, Glăjărie și cu un grad mai redus de adu-
nare în Comori.
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d. Structura vetrelor așezărilor rurale constituie unul din criteriile principale 
de clasificare. Satele din bazinul inferior și mijlociu a Gurghiului se încadrează, 
în ansamblu celor trei forme de structuri: adunate, răsfirate, risipite.

Predomină destul de clar satele cu structură răsfirat-adunată, răsfirarea fiind 
prezentă spre zonele marginale, pe pâraie și versanți lini, iar tendința de adunare 
în părțile centrale. Astfel, în această categorie intră așezările: Gurghiu, Cașva, 
Orșova, Glăjărie, Adrian. Așezările Păuloaia, Larga și Fundoaia, care în trecut 
erau cătune ale satului Cașva, dar și Comori și Orșova Pădure, sunt sate răsfira-
te cu un grad ridicat de risipire la nivel de luncă, pe pâraie, versanții văilor sau 
bazinelor de obârșie.

Așezările cu structură răsfirată au trăsătură comună și anume dispunerea in-
tercalată a unor folosințe agricole între componentele cadrului construit. Acestea 
din urmă reprezintă cca. 10-20 % din suprafața vetrei.

e. După mărime așezările rurale depind de evoluția demografică, care în de-
curs de mai bine de un secol a suferit modificări numerice importante.

Populația rurală, pe comune, în anii 1910, 1966, 2002

Anul Unitățile administrative TOTALGurghiu % Solovăstru %
1910 6110 73, 2 2235 26, 8 8345
1966 6892 70, 2 2932 29, 8 9824
2002 6384 69, 2 2847 30, 8 9231

Astfel, după 1880 există o creștere demografică până la recensământul din 
1977, când se produce o scădere demografică, scădere amplificată de situația so-
cio-economică și politică post-decembristă.

Dacă la recensământul din 1977 erau 9992 locuitori repartizați în 12 așezări 
rurale, de dimensiuni foarte variate, numărul mediu de locuitori ce revine unei 
așezări rurale din bazinul inferior și mijlociu a Gurghiului era de 833 (peste va-
loarea medie națională), la recensământul din februarie 2002 au fost înregistrați 
9231 locuitori, astfel numărul mediu de locuitori ce revin unei așezări rurale era 
de 769 (sub valoarea medie a României de 825).

Așezările rurale mici și foarte mici, cu populație de până la 500 locuitori, 
reprezintă 2/4 din total, dar în ele locuiește doar 13, 6 % din populația rurală a 
regiunii (2002). Subcategoria așezărilor rurale foarte mici (sub 250 loc. ) este 
reprezentată de ¼ din total, dar cu potențial demografic foarte redus (4, 7%). În 
cadrul acesteia se găsesc trei așezări cu mai puțin de 200 loc. (2002), față de nu-
mai două în 1966. Prezența acestor sate: Larga (125 loc. ), Fundoaia (138 loc. ) și 
Orșova Pădure (171 loc. ), este dată de declararea ca localități de sine-stătătoare 
în anul 1956; acestea, înainte de declarare, erau cătune ce aparțineau de satele mai 
mari învecinate (Cașva și Orșova). 
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Mărimea demografică a așezărilor rurale, pe unități administrative.

Categoriile și
subcategoriile Anii

Numărul de așezări rurale pe 
comune: 

Ponderea din 
nr. total de aș. 
rurale (%)

Ponderea categoriilor și subcatego-
riilor din populația rurală totală (%)

Gurghiu Solovă-
stru Total Gurghiu Solovăstru Total

I. Așezări 
rurale mici 
și f. mici (≤ 
500 loc. )

1910
1966
2002

1
5
6

-
-
-

1
5
6

12, 5
41, 6
50, 0

6, 3
17, 3
19, 7

-
-
-

4, 6
12, 1
13, 6

1. foarte 
mici
(≤250 loc. )

1910
1966
2002

-
4
4

-
-
-

-
4
4

-
33, 3
33, 3

-
11, 2
10, 5

-
-
-

-
7, 8
7, 3

2. mici 
(251-500 
loc. )

1910
1966
2002

1
1
2

-
-
-

1
1
2

12, 5
8, 3
16, 7

6, 3
6, 1
9, 2

-
-
-

4, 6
4, 3
6, 4

II. Așezări 
rurale 
mijlocii
(501-1500 
loc. )

1910
1966
2002

4
3
2

2
1
1

6
4
3

75, 0
33, 3
25, 0

63, 9
34, 9
20, 7

100
47, 2
43, 1

73, 6
38, 6
27, 6

1. mijlociu-
inferioare
(501-750 
loc. )

1910
1966
2002

1
1
1

-
-
-

1
1
1

12, 5
8, 3
8, 3

8, 7
9, 0
8, 9

-
-
-

6, 4
6, 3
6, 2

2. mijlocii 
propriu. 
-zise (751-
1000 loc. )

1910
1966
2002

1
2
1

-
-
-

1
2
1

12, 5
16, 6
8, 3

15, 4
25, 9
11, 8

-
-
-

11, 3
18, 2
8, 1

3. mijlociu-
superioare 
(1001-1500 
loc. )

1910
1966
2002

2
-
-

2
1
1

4
1
1

50, 0
8, 3
8, 3

39, 8
-
-

100
47, 2
43, 1

55, 9
14, 1
13, 3

III. Așezări 
rurale mari
(15001-3000 
loc. )

1910
1966
2002

1
2
2

-
1
1

1
3
3

12, 5
25, 0
25, 0

29, 7
47, 9
59, 6

-
52, 8
56, 9

21, 8
49, 3
58, 8

TOTAL
1910
1966
2002

6
10
10

2
2
2

8
12
12

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

Așezările rurale mici (între 251-500 loc. ) reprezintă ¼ din numărul total, și 
cu un potențial demografic redus (8, 9 %). În cadrul acestei subgrupe se găsesc 
trei așezări rurale: Adrian (318 loc. ), Păuloaia (269 loc. ) și Comori (237 loc. ). 
Dintre aceste așezări numai Păuloaia, înainte de schimbările administrativ-teri-
toriale din 1956, era cătun al satului Cașva, cu toate acestea localitatea rămâne 
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administrativ pe teritoriul satului Cașva, cât și domiciliul localnicilor. Localitățile 
Adrian și Comori au avut o evoluție demografică diferită, numai localitatea Comori 
s-a evidențiat printr-o scădere demografică, de la sat mijlociu, în 1966 (619 loc. ), 
la sat mic, în 2002 (237 loc. ). 

Categoria așezărilor rurale mijlocii (501-1500 loc. ) reprezintă 1/4 din total 
și sunt în număr de trei, dar cu un potențial demografic mai ridicat, de 27, 6 %. 
Numărul lor este diminuat față de 1930, când erau în proporție de 87, 5 %, sau 
față de 1956, când erau în proporție de 75 % (tabelul 2). 

Această scădere, de aproximativ 50 % în ponderea demografică este determi-
nată de apariția în 1956 a celor patru așezări (Păuloaia, Larga, Fundoaia, Orșova 
Pădure), ce au format și formează categoria așezărilor mici și foarte mici, categorie 
ce nu exista înainte de 1956 (cu excepția fluctuațiilor demografice ale localității 
Adrian), la care se adaugă și trecerea, în anii 1956-1966, a localităților: Gurghiu, 
Solovăstru și Glăjărie, la categoria așezărilor mari (1501-3000 loc. ). 

Categoria așezărilor rurale mari (1501-3000 loc. ) reprezintă tot 1/4 din total și 
sunt în număr de trei sate: Gurghiu (2004 loc. ), Glăjărie (1800 loc. ) și Solovăstru 
(1621 loc. ), care au potențial demografic de 58, 8 % (tabelul 2). 

Cu excepția localității Glăjărie, care face parte din ruralul profund, fiind 
situat la distanța de 10 km față de centru de comună (Gurghiu) și la 24 km față 
de municipiul Reghin, localitățile Gurghiu și Solovăstru sunt centre de comună, 
dispun de industrie prelucrătoare, beneficiază de o poziție favorabilă față de că-
ile de comunicație, sunt în apropierea unui centru urban (municipiului Reghin). 

Toate acestea au determinat ca aceste așezări să aibă o creștere demografică 
constantă, cum este cazul localității Solovăstru, dar și cu o scădere nesemnificativă 
după 1990, cum sunt situațiile localităților Gurghiu și Glăjărie. Această categorie 
demografică, a satelor mari, în 1910 și 1930 era reprezentată numai de localitatea 
Gurghiu, iar în 1956 numai de localitatea Glăjărie, pe fondul unei scăderi demo-
grafice din localitatea Gurghiu.

În concluzie, în bazinul mijlociu și inferior a Gurghiului putem spune că 
așezările umane au evoluat pe baza resurselor naturale de care dispune arealulu 
studiat. Predomină categoria demografică a așezărilor mici-foarte mici și mijlo-
cii cu 75 % din total, dar dacă luăm ca punct de reper valoarea de 1000 locuitori, 
reiese că așezările situate sub aceasta reprezintă 2/3 din numărul total, dar cele 
plasate peste dețin 72, 1 % din potențialul demografic al așezărilor rurale din ba-
zinul mijlociu și inferior al Gurghiu.
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ROLUL APLICAȚIILOR DE TEREN ÎN ÎNVĂȚAREA 
GEOGRAFIEI LA NIVEL LICEAL  

(CERCETAREA DIDACTICĂ EXPERIMENTALĂ A 
MUNICIPIULUI SIGHIȘOARA ȘI A AREALULUI ADIACENT)

Vulc Cristian, director, Lic. Teor. 
Gh. Marinescu Tg. Mureș

Cercetarea didactică insistă asupra ideii că pentru a putea fi predată, o disci-
plină de studiu trebuie să fie făcută accesibilă elevilor.

Geografia în sine, poate avea rolul unui proces sistematic de structurare și 
restructurare a cunoștințelor în scopul decodării informațiilor științifice prezen-
tate, într-un limbaj și deprinderi accesibile elevilor.

Nevoia cercetării didactice environmentale apare astfel ca o problemă logică, 
integrativă pentru acest câmp al cunoașterii, dacă ne gândim că spre deosebire de 
alte discipline de studiu, care au un câmp de investigație și de formare limitativ, 
Geografia, are un puternic caracter aplicativ. (D. Bălteanu, 1983). 

Ignorarea sau marginalizarea acestor aspecte ale cercetării de teren, nu face 
decât să închidă orizontul de cunoaștere, înțelegere și aplicare a fenomenelor ge-
ografice, analiza și sinteza acestora fiind în acest caz dăunătoare procesului di-
dactic și de formare a competențelor la elevi.

Această lucrare are rolul de a promova în rândul profesorilor de geo-
grafie și nu numai, ideea că aplicațiile de teren se impun în procesul instruc-
tiv – educativ, respectiv pot fi cuantificate ca metode alternative de evaluare.

 

 
 

COMPONENTE 

materiale financiare temporale 

Resurse 

DIMENSIUNEA 

FUNC II 
social  

organizare 

proiectare 

opera ional  evaluare 

APLICA IA 
DE 

TEREN 

Rela ii 
interpersonale 

formativ  

Fig. 1. Structurarea metodologică a aplicațiilor de teren în Geografie  (Tg. 
Mures, 2009 – C.Vulc) : 

Dimensiunea:
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 - Formativă: este asigurată prin crearea la elevi a unor expectanțe care per-
mit acestora în funcție de structura lor educațională să dezvolte atitudini și 
comportamente, menite să promoveze în rândul societății din care aceștia fac 
parte atracția înspre valori și aprecierea unor activități cum sunt cele legate 
de domeniul turistic analizat.

 - Socială: corespunde modului în care se face integrarea acumulărilor rezultate 
prin astfel de activități, în termeni diferiți de la un sistem social din care cei 
implicați fac parte, și în care introspecțiile favorizate trebuie să aducă pro-
gres educațional, social și cultural.

 - Operațională: implică o serie de obiective de parcurs, a căror cuantificare 
este la latitudinea profesorului organizator, respectiv dispusă într-un proces 
de instruire adecvat vârstei elevilor și cunoștințelor prealabile ale acestora 
despre fenomenul turistic cultural de analizat.

Componentele:
 - Relațiile interpersonale: este nevoie de respectarea unor cerințe emoționale, 

de viață școlară, informaționale, de conduită educațională și socială, pentru 
ca variabilele legate de „deranjul” atitudinal să poată fi sub controlul ca-
drului didactic sau al elevilor însăși. Este recomandat ca grupul de subiecți 
(elevi practicanți)  în fiecare an, să nu depășească capacitatea de control și 
dirijare a activității profesorului. Se utilizează ca instrument de referință, 
capacitatea unui mijloc de transport, raportată la un număr corespunzator 
de cadre didactice.

Funcțiile:
 - Organizatorice: mențin activitatea în parametrii prestabiliți în școală, impun 

limite de expunere a studiului de teren, distribuie sarcini elevilor (individua-
le sau de grup), răspund unor cerințe metodologice (avize, aprobări, liste de 
prezență și fișe de evaluare).

 - Proiectare: activitatea de teren nu se poate face la întâmplare, nedirijată, eli-
mină orice blocaj ar putea aparea, și asigură elevilor în mod permanent, un 
„itinerar educațional aplicativ”, asemenea unei forme curriculare  („traseu/ 
foaie de parcurs”). Repetabilitatea acțiunilor în timp, simplifică procedurile 
pentru edițiile viitoare ale acțiunilor de teren.

 - Evaluarea: are rolul de a verifica modul în care elevii au răspuns activității 
în sine, și a nivelului de competențe atins (a se vedea finalitățile educaționale 
ale aplicațiilor de teren).

Resursele:
 - Materiale: corespund unor costuri care trebuie să reprezinta o „barieră” de 

depășit în desăvârșirea unor astfel de acțiuni, constrângerile de ordin mate-
rial, neputând funcționa ca „o scuză”, pentru lipsa unor astfel de activități 
în munca profesorului. Cu tact pedagogic și implicare de tip managerial în 
astfel de costuri, dacă spațiul de proiecție vizat  (Sighișoara, în acest caz) o 
presupun, poate elimina acest neajuns.
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 - Temporale: resursa de timp trebuie privită atât ca și continuitate a unor ac-
țiuni deja desfășurate, cât și ca moment inițial, respectiv final al prelucrării 
statistice a datelor obținute în proiect. Este indicat ca acțiunile să se desfa-
șoare în funcție de o programare calendaristică, să se țină cont de condițiile 
meteorologice din teren, să fie evitați „timpii morți”, să se respecte graficul 
de timp (inclusiv timpul alocat hranei și repausului intelectual), delimitând 
astfel secvențele de timp programate inițial.

Importanța studiului geografic prin aplicații de teren, poate fi „veriga” care 
să valorizeze structura cunoașterii geografice și poate avea în timp o specificitate 
de natură interdisciplinară. (D. Bălteanu, 1983).

Valori și argumente în favoarea aplicațiilor de teren în Geografie:
• elevii dezvoltă deprinderi mult mai rapide de a culege, prelucra, analiza și sin-

tetiza informații și date statistice despre elemente, procese și fenomene geo-
grafice (inclusiv în acest caz, al studiului turistic cultural preliminar în arealul 
sighișorean).

• elevii pot parcurge „conținuturi” deschise și axate pe orizontul geografic local 
și regional

• elevii pot dezvolta proiecții și idei despre practica de mediu sub triada „am vă-
zut – am gândit – am făcut”

• elevii pot genera comportamente și atitudini pozitive în relaționarea evoluției 
unui fenomen geografic actual (ex. turismul sighișorean).

Sarcinile de lucru sunt prestabilite de către cadrul didactic (cadrele, după 
caz), cel care poate acționa în mod indus/direct, având în prealabil informații 
despre orizontul supus cercetării didactice – în acest caz – Sighișoara), o altă 
abordare fiind cea non-informală, prin crearea spontană a unor situații de în-
vățare pornind de la conținuturi asupra cărora a luat contact în același timp cu 
practicanții (elevii).

Finalitățile educaționale ale aplicațiilor de teren (abordare sintetică): 
• sunt efecte firești ale oricărui act didactic extern școlii, unde investigațiilor 

dintr-un astfel de microspațiu supus studiului de teren implică la elevi situații 
de învățare noi (după principii autoreglatoare și constructiviste).

• aplicațiile de teren în acest caz (analiza turistică culturală a arealului Sighișoa-
ra), au putut fi considerate ca acțiuni alternative moderne de evaluare.

• se pot aplica cuantificări sub forma unor criterii de notare.
• sunt indicate colocviile, ca forme finale de evaluare, însă nu ar trebui omis 

nici continuitatea acțiunilor sub forma unor proiecte de studiu (aprofundare 
geografică).

• suportul material și logistic trebuie identificat pentru astfel de acțiuni și în afara 
școlii prin parteneriate educaționale cu instituții sau organizații care pot acorda 
sprijin în astfel de acțiuni (ONG-uri, autorități locale, acces la programe de 
finanțare locale, sponsorizări, etc).
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Fig. 2. Etapele primare de algoritmizare a rezultatelor cercetării.

Fig. 3. Etapele finale ale algoritmizarii evaluării rezultatelor cercetării.

Eficiența metodică a activităților desfășurate în munca cu elevii pentru în-
țelegerea și formarea unui concept despre fenomenul turistic sighișorean, poate 
fi sintetizată prin ceea ce J. Brunner (1970) menționa: „Învățarea – depinde de 
cunoașterea, înțelegerea și valorificarea (aplicabilitatea) rezultatelor ei”.

„Legătura dintre didactică și acțiune apare ca o parte a investigației 
propriu-zise, în câmpul practicii didactice a Geografiei…”

Simion Mehedinți, – „Terra”

BIBLIOGRAFIE: 
1. BĂLTEANU, D., Experimentul de teren în geomorfologie. Aplicații în 

Subcarpații Buzăului, Editura Academiei, București, 1983.
2. IANOȘ, Elena, Excursia școlară și valențele sale instructiv-educative, Terra, 

An. XXXII-XXXIV (LII-LIV), p. 220-223, Editura CD Press, București, 
2005.

3. POPESCU, Dida, Observații geomorfologice, în vol. „Geografia județului 
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MĂSURAREA EFECTULUI TOXIC AL 
SUBSTANȚELOR NANOTEHNOLOGICE

Prof. Iozsef Éva,  
Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”, Tîrgu-Mureș, Mureș; 

Prof. „Szász Ágota”,  
Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”, Tîrgu-Mureș, Mureș

Tema lucrării noastre este studiul efectului nanotehnologiei asupra mediul 
înconjurător. Nanotechnologia este un domeniu nou, care își face simțită pre-
zența în viața noastră cotidiană. Mii de cercetători sunt preocupați de această 
problemă, promițând sute de soluții inovatoare. În realitate însă avem prea pu-
ține date asupra pericolelor pe care le poartă nanoparticulele, particule care ne 
înconjoară fără să avem date certe asupra efectului acestora asupra mediului 
sau chiar asupra organismului uman. Aceste considerente ne-au determinat să 
abordăm această temă de cercetare, respectiv să studiem comportamentul celu-
lelor de drojdie de bere (Sacharomyces cerevisiae) în mediul creat de nanosub-
stanțe. Cercetările au dus la rezultate surprinzătoare. Și mai surprinzător poate 
fi faptul că studiul toxicității nanoparticulelor l-am efectuat în laboratorul de 
biologie al școlii în cadrul unui proiect științific realizat cu elevii cercului de 
științe al liceului.

Noțiunea de „nano” este o expresie greacă însemnând „pitic, minuscul”. Astfel, 
nanotehnologia este domeniul științific, care se ocupă cu studiul substanțelor cu 
dimensiunile sub 100 nanometru, găsirea unor aplicații care se bazează tocmai 
pe proprietățile deosebite a acestor substanțe, crearea unori obiecte de dimensi-
uni nanometrice și a domeniilor de utilizare a acestora. Un nanometru, în și este 
egal cu 10-9 m. În lumea materialelor așa minuscule, proprietățile materiei suferă 
modificări, apar proprietăți noi, proprietăți, care deși sunt greu de estimate des-
chid perspective noi.

Nanotehnologia promite perspective viitoare remarcabile, perspective care 
apar deja în domeniul protecției mediului, în medicină, în industria energetică, 
tehnologia informațiilor, în producția materialelor și tratarea acestora, precum și 
în multe alte domenii applicative.

Un progres remarcabil în dezvoltarea nanotehnologiei, a însemnat descope-
rirea microscopului „tunel”, care a permis omului pentru prima oară, să studie-
ze materia la nivelul atomilor. Fizicienii elvețieni, Binning și Rohrer, au primit 
premiul Nobel în 1986 pentru această descoperire. [1.] Deasemenea, descoperi-
rea nanotubului de carbon a însemnat un pas înainte în domeniu. Nanotubul de 
carbon, un tub perfect din carbon, cu grosimea peretelui sensibil egal cu diame-
tru atomului de carbon, datorită proprietăților sale electrice și mecanice, găsește 
utilizări multiple. Utilizând nano-tehnologia se realizează purificarea apei, se 
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folosesc tehnologii noi de tratarea suprafețelor sau construind atom cu atom, se 
obțin materiale noi și încă multe aplicații am putea menționa. De la acest dome-
niu al științei se așteaptă soluționarea crizei economice sau tratarea mai eficientă 
a cancerului. [2., 3.]

Materialele nanotechnologice pot ajunge în mod accidental în mediul încon-
jurător. În procesul de producție dar și prin folosirea acestora ele pot ajunge în 
aer, apă, sol. Particulele nanotehnologice sunt periculoase mai ales dacă ajung 
în aer. Țesuturile plămânului uman sunt foarte sensibile la particulele din aer, 
iar din cauza dimensiunii și a puterii de difuziune nanoparticulele sunt foarte 
penetrante. Prin epiteliul plămânului ele pot difunda în sânge și pot ajunge la 
toate organele și țesuturile corpului, unde pot determina procese inflamatorii. 
Din păcate se alocă foarte puține resurse pentru a determina efectul acestor 
materiale noi. [4., 5.]

Lucrare practică 
În experimentul nostru am utilizat un material nanotechnologic realizat pen-

tru tratarea suprafețelor. Produsul poate fi comercializat fără restricții, în ghidul 
de utilizare fiind specificat faptul, că substanța nu este toxică. În compoziția 
produsului substanța dominantă a fost dioxidul de siliciu, material netoxic, fiind 
cunoscut în compoziția nisipului.

În cadrul cercului științific am realizat un șir de experimente prin care să veri-
ficăm efectul toxicologic al acestei substanțe, fiind conștienți de faptul că toxicita-
tea substanței nu se datorează compoziției, ci dimensiunilor particulelor conținute.

Efectul serului nanotechnologic asupra celulelor drojdiei de bere 
Pentru determinarea efectelor materialului nanotechnologic asupra celulelor 

eucariote am utilizat celule de drojdie de bere (Sacharomyces cerevisiae). Celulele 
drojdiei de bere sunt celule eucariote aparținând regnului Fungi frecvent utilizate 
în experimente pentru determinarea efectelor toxice a diferitelor substanțe deoa-
rece sunt ușor de obținut și întreținut iar în afară de peretele celular caracteristic 
din punct de vedere structural se aseamănă cu celulele animale. Pentru realizarea 
materialului de cercetat am adăugat 0.2 g de drojdie la 100 ml apă. Primul recipi-
ent a fost utilizat pentru control, în al doilea am adăugat 1g de substanță nanote-
chnologică iar în al treilea 2 g. La fiecare oră am realizat un preparat microscopic 
proaspăt din suspensia de celule peste care am adăugat o picătură de albastru de 
metil de 0.1%. Albastrul de metil poate indica celulele moarte din suspensie prin 
faptul, că celulele vii au capacitatea de a expulza colorantul, dar celulele moarte 
sunt incapabile de acest fapt. [7.]

Astfel celulele moarte se colorează albastru intens. Deoarece albastrul de 
metil însuși are capacitatea de a omorî celulele din suspensie prin obstrucționa-
rea procesului respirator, controlul ne arată care este proporția de celule omorâte 
de către colorant. (Fig. 1). 
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Fig. 1. Celule vii și celule moarte Fig. 2. Celule în soluția control
Cu ajutorul microscopului optic am examinat celulele, am numărat celulele 

vii și cele moarte, determinând raportul ecestora. Sub observație liberă se pu-
tea observa faptul că celulele aflate în mediul substanței nanotechnologice s-au 
agregat. Ipoteza noastră a fost că celulele au devenit hidrofobe și agregarea le-a 
redus contactul cu apa din suspensie. Agregarea a ieșit și mai mult în evidență la 
microscop. Am realizat fotografii cu ajutorul camerei fotografice a microscopu-
lui și am determinat dimensiunile celulelor vii și a celor moarte. (Fig. 3, Fig. 4).

Fig. 3. Agregarea celulelor Fig. 4. Modificarea formei 
și dimensiunii celulelor

Deoarece materialul a devenit un sistem dispers, am realizat mai multe probe 
și am calculat mediile probelor. (Tabelul 1, Tabelul 2.) 

Timp Numărul total al 
celulelor

Numărul celule-
lor moarte

Procentul celule-
lor moarte

0 h 340 8 2, 35
1 h 150 12 8, 00
2 h 186 36 19, 35
3 h 270 190 70, 37
4 h 119 91 76, 47
24 h 392 58 14, 80

Tabelul 1.
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Timp Numărul total al 
celulelor

Numărul celulelor 
moarte

Procentul celulelor 
moarte

1 h 150 23 15, 33

2 h 187 16 8, 56

3 h 420 83 19, 76

4 h 345 51 14, 78

24 h 151 73 48, 34

Tabelul 2.

Rezultatul calculului și mediile celor două probe cu soluție nanotechnologică 
se pot observa în tabelul 3. 

Timp Numărul total al 
celulelor

Numărul celulelor 
moarte

Procentul celulelor 
moarte

0 h 340 8 2

1 h 300 35 12

2 h 373 52 14

3 h 690 273 40

4 h 464 142 31

24 h 543 131 24

Tabelul 3.

În probele observate imediat după adăugarea soluției celulele moarte sunt 
puține, 2%, arătând faptul, că soluția nu are efect imediat. Moartea celulelor se 
accentuează după 1 oră și crește continuu în cea de-a doua oră. Momentul critic 
se atinge la o expunere de 3 ore a celulelor, când circa 40% din celule au murit. 
În ora a patra a observației, dar mai ales după 24 de ore de incubare cu substanță 
nanotechnologică comportamentul celulelor ia o turnură surprinzătoare. Numărul 
celulelor moarte începe să scadă deoarece celulele drojdiei au capacitatea de a se 
regenera după pierderi masive de apă, deshidratarea nu omoară definitiv celulele, 
ci ele „reînvie” după un timp, procedeu utilizat în biotechnologia drojdiilor pentru 
obținerea aditivilor alimentari naturali. [7.]

Rezultatul obținut după cele 24 de ore a celulelor în substanța nanotechnolo-
gică a fost determinant. În vasul utilizat pentru control procentul celulelor moarte 
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a devenit din nou 2%, deci albastrul de metil nu a cauzat moartea multor celule 
iar media celulelor moarte în cele două vase cu substanță nanotechnologică com-
parativ cu celulele vii a fost peste 24%. Cele două rezultate denotă că substanța 
care este comercializată ca fiind ecologică, fără a avea efect nociv asupra mediu-
lui s-a dovedit a fi dăunătoare asupra mediului microbiologic și asupra celuleor 
eucariote. Rezultatul numărării se poate observa în graficul 1. 

Graficul 1 Graficul 2

Substanța determină o deshidratare masivă a celulelor cu care vine în con-
tact, chiar dacă celulele se află în mediu apos. Această deshidratare poate provoca 
moartea celuleor cu care vine în contact. Procentul celulelor moarte poate ajunge 
chiar la 40 %, dacă aceste celule nu au capacitatea regenerativă a celulelor drojdiei.

Deoarece camera fotografică a microscopului utilizat în școală ne dă posibi-
litatea de a măsura dimensiunile celulelor, am observat că celulele moarte aflate 
în mediul apos au scăzut cu circa 10 pixeli (unitatea de măsură folosită de camera 
microscopului), în timp ce celulele moarte aflate în mediul nanotechnologic au 
scăzut cu circa 30 pixeli. (Graficul 2.)

Sub cameră se putea observa și faptul că celulele moarte și-au modificat și 
forma, au devenit poligonale. (Fig. 4)

Concluzii
După realizarea proiectului nostru școlar privind efectul substanțelor nanote-

chnolocice asupra microorganismelor am realizat faptul că noutățiile tehnologice 
precum nanotehnologia poate rezerva surprize și chiar și în cazul în care substan-
țele obținute prin acest procedeu sunt prezentate ca inofensive, ajunse în mediul 
înconjurător pot provoca daune. Nu putem nega importanța nanotehnologiei în 
medicină, industria farmaceutică, industria chimică dar efectul acestora asupra 
organismelor și mediului au fost prea puțin studiate. Prin proiectul nostru dorim 
să atragem atenția asupra aspectelor necunoscute ale acestei industrii și folosirea 
acesteia în cunoștință de cauză.
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REZUMAT:

Tema lucrării noastre este studiul efectului nanotehnologiei asupra mediul 
înconjurător. Nanotechnologia este un domeniu nou, care își face simțită prezența 
în viața noastră cotidiană. Mii de cercetători sunt preocupați de această problemă, 
promițând sute de soluții inovatoare. În realitate însă avem prea puține date asupra 
pericolelor pe care le poartă nanoparticulele, particule care ne înconjoară fără să 
avem date certe asupra efectului acestora asupra mediului sau chiar asupra orga-
nismului uman. Aceste considerente ne-au determinat să abordăm această temă 
de cercetare, respectiv să studiem comportamentul celulelor de drojdie de bere 
(Sacharomyces cerevisiae) în mediul creat de nanosubstanțe. Cercetările au dus la 
rezultate surprinzătoare. Și mai surprinzător poate fi faptul că studiul toxicității 
nanoparticulelor l-am efectuat în laboratorul de biologie al școlii în cadrul unui 
proiect științific realizat cu elevii cercului de științe al liceului.
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PROIECTUL EDUCAȚIONAL LA BIOLOGIE-GEOGRAFIE  
STUDIUL VEGETAȚIEI ORIZONTULUI LOCAL

Prof. biologie-geografie gr. I Antoniu-Ioan 
Berar, Șc. Gimnazială „I. Vlăduțiu” Luduș-
MS; Prof. geografie-biologie gr. I Marcela 

Berar, Șc. Gimnazială Nr. 1, Luduș-MS

1. PROIECTUL DIDACTIC PROPRIU-ZIS

a.  Date privind aplicantul:
• Nume și prenume: prof. BERAR ANTONIU-IOAN, prof. BERAR MARCELA
• Statutul: profesori titulari
• Specializarea: geografie-biologie
• Gradul didactic: I 
b.  Titlul proiectului:

„Studiul vegetației orizontului local” 
c.  Unitatea de învățământ/unitatea conexă în care se derulează proiectul:

Șc. Gen. „Ioan Vlăduțiu” Luduș
d.  Grupul țintă:

Elevii clasei a V-a A 
e.  Diagnoza relevantă pentru realizarea obiectivelor proiectului. Relevanța pro-

iectului în acord cu nevoile colectivului de elevi.
Analiza S.W.O.T.

Puncte tari:
• elevii au obținut în general rezultate bune și 

foarte bune la disciplinele geografie-biologie 
și opțional informatică;

• colectivul de elevi manifestă interes pentru 
participarea la acest proiect;

• elevii au capacitatea de a munci în echipă
• școala și elevii beneficiază de echipamente 

multimedia moderne. 

Puncte slabe:
• număr insuficient activități 

practice în cadrul orelor de 
geografie și biologie;

• colectivul de elevi nu are po-
sibilitatea, în afara orelor de 
curs, de a cunoaște elemente 
privind vegetația din orizon-
tul local. 

Oportunități:
• creșterea prestigiului școlii;
• punerea în practică a parteneriatelor educațio-

nale și a colaborării școală-agenții economici 
și instituțiile de cultură din zonă;

• progres școlar, implicarea tuturor elevilor cla-
sei în activitate. 

Amenințări:
• elevii cunosc aspecte teore-

tice și mai puțin practice ale 
studiului vegetației orizontu-
lui local. 
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Elevii clasei a V-a A studiază geografia și biologia cu profesorul Berar 
Antoniu-Ioan.

Beneficiarii direcți: colectivul clasei a V-a G care este compus din elevi.
Beneficiarii indirecți: elevii școlilor din oraș, membrii comunității locale, 

instituțiile de învățământ dar și persoane din alte părți ale județului sau ale țării, 
care sunt interesate de studiul vegetației din această zonă.
f.  Justificarea necesității implementării proiectului. Descrierea colectivului de 

elevi 
În calitate de profesor de geografie mi-am adus contribuția la realizarea a 

două cărți: Monografia orașului Luduș, editura NICO (mai, 2008) și Luduș, edi-
tura Mega (decembrie 2013). În urma activităților didactice am observat faptul că 
nu există o lucrare care să trateze vegetația din orizontul local. Elevii nu cunosc 
care sunt plantele care cresc în zonă și nici importanța acestora pentru ecosistem 
sau pentru activitățile umane.

Plecând de la această constatare, am considerat utilă realizarea unei lucrări 
având ca temă „Luduș-vegetația din orizontul local” care va fi tipărită la o editură 
de specialitate iar în format electronic, va fi distribuită prin Internet. Conform 
proiectului, acestea vor fi realizate cu ajutorul elevilor, activitatea fiind un de-
mers util în didactica geografiei și biologiei orizontului local. Beneficiind în 
cadrul școlii de o dotare modernă dar și de cunoștințe de specialitate, consider 
că acest proiect poate fi realizat în următorul an, pe perioada ianuarie-noiembrie 
2013, contribuind astfel printr-o pregătire alternativă a elevilor la disciplinele 
amintite, conform standardelor actuale impuse de Minister, dar și la creșterea 
prestigiului Școlii.

Voi colabora cu colectivul clasei a V-a A, 22 elevi din care 13 fete și 9 băieți. 
Vârsta elevilor este cuprinsă între 10 și 11 ani.

Am ales acest colectiv din următoarele motive:
• elevii sunt în primul an de gimnaziu, studiind biologia și geografia
• cunosc bine colectivul, acesta fiind omgen și dornic, manifestând interes deo-

sebit de a participa la proiect.
g.  Obiectivul general (extras din Planul de dezvoltare instituțională, Școala 

Generală „Ioan Vlăduțiu” Luduș)
Utilizarea în activitatea de predare învățare a mijloacelor electronice mo-

derne (T.I.C.) și stimularea învățării (geografiei și a ibiologiei) folosind metode 
interactive.
h.  Obiectivele specifice (S.M.A.R.T.): 
• O1 – îmbunătățirea activității de predare-învățare-evaluare la disciplinele ge-

ografie și biologie, prin utilizarea metodelor interactive de predare învățare și 
prin folosirea tehnologiei informației și a comunicării;

• O2 – utilizarea conceptului de transdisciplinaritate pentru a realiza fuziunea 
cunoștințelor specifice diferitelor discipline și de a realiza o emergență a câm-
purilor de investigație;

• O3 – utilizarea conceptului de interdisciplinaritate pentru a realiza o corelare a 
potențialităților geografiei, biologiei și informaticii, pentru a oferi o perspectivă 
cât mai completă a temei studiate;
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• O4 – dezvoltarea competențelor-cheie și profesionale;
• O5 – prevenirea eșecului școlar prin stimularea participării la proiect și a ele-

vilor cu rezultate slabe la învățătură în vederea îmbunătățirii performanțelor 
școlare la disciplinele istorie-geografie și informatică;

• O6 – promovarea conceptelor interculturalitate și educație incluzivă prin faci-
litarea participării la proiect a tuturor elevilor indiferent de religie, rasă, inclu-
siv a celor cu nevoi speciale (care din diferite motive au rezultate mai slabe la 
învățătură și nu au putut progresa în activitate); 

i.  Rezultate anticipate (măsurabile) pentru fiecare obiectiv specific:
• O1-aplicarea la clasă de către profesor a unor metode moderne de predare-în-

vățare-evaluare precum: portofoliul, munca în echipă, aplicația în teren, utili-
zarea calculatorului, metode interactive, etc. ; colectivul de elevi va dobândi 
competențele-cheie la disciplinele predate;

• O2 – capacitatea de a aplica în practică cunoștințele dobândite la disciplinele 
studiate, rezultând obținerea performanțelor școlare;

• O3 – capacitatea de a îmbina și sintetiza informațiile obținute în aplicațiile de 
teren și de a realiza sarcinile cerute în cadrul proiectului; elevii vor putea să 
redacteze textele necesare realizării materialelor propuse în proiect;

• O4 – dezvoltarea competențelor de a investiga, de a obține informații și de a 
redacta un text folosind termeni de specialitate; prin realizarea materialelor 
propuse va crește prestigiul unității, școala putând deveni centru de resurse 
educaționale pentru comunitate;

• O5 – grad redus de absenteism la orele de geografie și biologie și implicare din 
partea tuturor elevilor clasei în cadrul proiectului;

• O6 – realizarea materialelor propuse: cartea Luduș – elemente de vegetație din 
orizontul local, publicarea pe Internet a materialului apărut în carte, colaborare 
cu Biblioteca orășenească Luduș; colaborare între școală și o parte din agenții 
economici din zonă precum și cu instituții de cultură, care va fi în beneficiul 
ambelor părți.

j.  Descrierea activităților propuse în proiect:
• vizite de documentare la bibliotecă și agenții economici cu profil agricol;
• drumeții având ca scop cunoașterea vegetației orizontului local și culegerea 

de date;
• realizarea unor fotografii pentru plantele care vor fi introduse în lucrare, are 

vor fi folosite și pentru publicare pe Internet;
k.  Graficul activităților / diagrama Gantt

 - Activitățile se vor desfășura între anii 2011-2015, pe parcursul a 8 luni în fi-
ecare din acești ani, câte 2-3 ore pe lună.
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Graficul desfășurării proiectului (diagrama Gantt)
        Anul  i 
          luna 

 
Activitatea 

2014 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
1           

2           

3           

4           

 
LEGENDA 

Activitatea i obiectivele urm rite 
 Vizite de documentare în diferite loca ii din zona pentru 
Studiul plantelor din orizontul local – O1,O2,O3,O6 
 
  
Drume ii, aplica ii în orizontul local- O1, O4,O5,O6 
 
  
Activit i de creare a paginii de internet  - O1,O2,O3,O6 
 

 
 
Activit i de tehnoredactare a c r ii 
 – O1,O3,O4,O6 

 

Luna 
I Ianuarie 

II Febreuarie 
III Martie 
IV Aprilie 
V Mai 

VI Iunie 
    VII Iulie  

VIII August 
IX Octombrie 
X Noiembrie 

XI Decembrie 
 

l.  Precizarea indicatorilor (output și result)
1. Indicatori aferenți obiectivelor / rezultatelor la acest nivel disciplinar

 - Elevii obțin, un progres în cunoașterea noțiunilor de geografie și biologie 
locală, precum și în utilizarea T.I.C. Ca urmare, anticipez un progres școlar 
pentru elevi; colectivul de elevi va dobândi competențele-cheie care apar în 
programele școlare la disciplinele amintite în cadrul acestui proiect;

2. Indicatori aferenți obiectivelor/rezultatelor la nivel interdisciplinar
 - Elevi își îmbunătățesc capacitatea de a sintetiza, de a corela și de a ordona 

informația obținută corespunzătoare celor 3 discipline: geografie, biologie 
și T.I.C., prin realizarea unei pagini de internet. Un beneficiu imediat va fi 
creșterea prestigiului școlii.

3. Indicatori aferenți obiectivelor / rezultatelor la nivel transdisciplinar
 - Elevii realizează cartea de prezentare cu specific biologico-geografic realizând 

o perspectivă cât mai completă a obiectului investigat. În urma activităților 
realizate rezultă colaborări cu instituții și agenți economici din zonă. Elevii 
aplică în practică cunoștințele dobândite la disciplinele studiate rezultând 
obținerea de performanțelor școlare.

4. Indicatori aferenți obiectivelor / rezultatelor din domeniul educației incluzive
 - Elevii cu rezultate mai modeste la învățătură se implică în cadrul proiectu-

lui alături de ceilalți membrii ai grupului obținând progrese în învățare, în 
cadrul acestor discipline.

m.  Autoevaluarea proiectului
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• Se va face conform metodologiei și constă în: feedback de la părinți, elevi, colegi 
și alte persoane care au legătură cu proiectul, produsele activității (fotografii, 
părți materialele redactate, pagina de internet cu feedback de la vizitatori); fișa 
de (auto)evaluare anuală.

2. CONCLUZII

Învățământul geografic și biologic actual se ridică deasupra nivelului cu-
noașterii și asimilării de cunoștințe, bazându-se pe dezvoltarea gândirii, formarea 
atitudinii și comportamentului, promovarea personalității elevului. Procesul de 
învățământ înseamnă, astăzi, mai mult decât oricând, informație, gândire, simți-
re și voință, adică instruire, formație și educație în același timp. Unitatea dintre 
cele trei aspecte (informativ – formativ – educativ) constituie o cerință legică a 
organizării și desfășurării procesului de învățământ. Didactica modernă se decla-
ră împotriva reducerii educației la instrucție, a predării printr-o simplă informare 
sau prezentare a materiei. Trebuie avut în vedere că elevul nu este un vas gol care 
trebuie umplut sau, altfel spus, decât unul plin, mai bine unul făcut. Învățarea la 
geografie și biologie cuprinde mai multe dimensiuni. Profesorului de geografie 
și biologie îi revine misiunea:
• să creeze situații de învățare valoroase, din punct de vedere formativ și edu-

cativ, pe un fond cognitiv generalizat; să pună în valoare întreaga încărcătură 
etică, socială, estetică;

• să dezvăluie, cu grijă, semnificațiile umane și sociale ale conținuturilor 
științifice;

• să aleagă strategiile adecvate; să acorde atenția cuvenită selecției, esențializării, 
actualității, concretizării cunoștințelor predate;

• să asigure o participare intensivă a clasei și o mai bună personalizare a învățării 
și a predării, o mai bună adaptare la particularitățile elevilor, la experiența lor 
de viață, la posibilitățile lor reale, la motivațiile lor.

Împreună cu celelalte discipline socio-umane, cu întreaga activitate de edu-
care, geografia și biologia își aduce o contribuție însemnată la formarea elevilor, 
a concepției științifice despre lume și viață a acestora. Aceasta presupune o foarte 
strânsă legătură și intercondiționare între cunoștințe – atitudini – convingeri – 
concepție – comportament, astfel încât ele să formeze un tot unitar.

BIBLIOGRAFIE
1. Ion Albulescu, Mirela Albulescu, Predarea și învățarea disciplinelor socio-u-

mane, 2000, Ed. Polirom, București,
2. Nicolae Ilinca, Didactica Geografiei, 2000, Editura Corint, București
3. Dumitru Salade, Educație și personalitate, 2001, Editura Polirom, București
4. Marinescu Mariana, Didactica biologiei, 2010, Editura Paralela 45, București
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ABSTRACT

Tendințele actuale din domeniul științelor Pământului se bazează pe o predare 
intrer și transdisciplinară. Este vorba de biologie, geografie, fizică și chimie. În 
ultimii ani au apărut programe de conversie profesională în domeniul științelor 
Pământului care pregătesc cadre didactice de specialitate. Plecând de la aceste 
considerente, în cadrul orelor de biologie și geografie am propus un proiect edu-
cațional, aflat în derulare în acest an școlar și care are ca obiectiv principal fixarea 
cunoștințelor dobândite la orele de geografie și biologie, clasa a V-a. Materialul 
cuprinde: date privind aplicantul, analiza S.W.O.T., justificarea necesității imple-
mentării proiectului, rezultate anticipate, graficul activității, precizarea indica-
torilor și concluzii.
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EVALUAREA FORMATIVĂ, PREMISĂ 
A ÎNVĂȚĂRII EFICIENTE

Prof. Carmen-Lucia Pintea, Școala Gimnazială 
„Victor Jinga”, Sighișoara, jud. Mureș

1. Evaluarea formativa

Când evaluezi, sub ce formă, cu ce metode și mijloace, cum valorifici infor-
mațiile obținute?... Evaluarea este o componentă importantă a procesului de învă-
țământ și stabilirea unei strategii de evaluare se impune de la sine.

Evaluarea formativă (continuă sau de progres) este integrată organic în profun-
zimea actului pedagogic, fiind implicată în toate secvențele acțiunii pedagogice. 
Principala funcție a evaluării formative este reglarea procesului instructiv-edu-
cativ în fiecare din secvențele care se succed.

Scopuri:
 Îmbunătățirea activității de învățare a elevilor
 Corectarea procesului instructiv
 Identificarea nevoilor de învățare ale elevilor

Pentru a releva progresul elevilor, profesorul poate utiliza pe parcursul pro-
cesului de instruire oricare din tehnicile cunoscute, rezultatele obținute oferindu-i 
informația necesară pentru reglarea imediată a predării: Știu-Vreau să știu-Am 
învățat, teste/extemporale la care nu se acordă note, interviuri, monitorizarea pro-
cesului, matrice de specificații, ghiduri de notare, rapoarte, întrebări focalizate, 
bilete de ieșire, liste de verificare, teste de evaluare sumativă urmate de analiza 
lor împreună cu elevii, observare informală și/sau sistematică, portofolii.

2. Metode și instrumente  
adecvate pentru evaluarea formativă

Prezint mai jos câteva metode folosite la evaluarea formativă, citate în literatu-
ra de specialitate, de la banala temă pentru acasă, la unele mai puțin comune. Cele 
mai multe dintre ele se pot folosi cu succes la discipline din toate ariile curriculare.
 Tema pentru acasă 
 Biletul de ieșire. Metoda constă în:
• Se distribuie elevilor coli mici de hârtie (asemănător unor bilete); 
• Se pun elevilor două întrebări la care trebuie să răspundă în scris pe biletele 

respective: o întrebare referitoare la ideea principală din lecția predată și o în-
trebare prin care se cere explicarea unui concept predat în ora respectivă;
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• Elevii au la dispoziție 5 minute pentru a răspunde în scris, pe bilet, la cele două 
întrebări. Pe bilete nu se menționează numele elevilor.

 Testul de 3 minute. Metoda constă în următoarele:
• Se pune elevilor o singură întrebare cu răspuns deschis și li se cere să răspundă 

în scris la întrebarea respectivă în maxim 3 minute;
• Întrebarea pusă poate fi de forma:

 - Care este cel mai important lucru discutat astăzi? 
 - Care a fost ideea cea mai confuză prezentată astăzi? 

• Se colectează testele și se discută pe baza lor pentru a identifica confuzii sau 
concept însușite greșit.

 Semaforul. În cadrul acestei metode, profesorul distribuie elevilor o listă de 
conținuturi abordate într-o oră și solicită elevilor să marcheze cu:

• verde aspectele pe care consideră că le-au înțeles;
• galben aspectele pe care nu sunt siguri dacă le-au înțeles sau nu;
• roșu aspectele pe care nu le-au înțeles.
 Observarea sistematică a elevilor în timpul activității didactice. Pentru co-

lectarea informațiilor pentru această metodă se pot folosi următoarele tipuri 
de instrumente:

• fișa de evaluare;
• scara de clasificare;
• lista de verificare/ control.
 Investigația – se derulează sub forma unei activități în care elevul primește 

o sarcină de lucru și instrucțiuni precise pentru efectuarea sarcinii respec-
tive. Pentru efectuarea sarcinii elevul trebuie să demonstreze o gamă largă 
de cunoștințe și abilități. Prin investigație elevul are posibilitatea să aplice 
în mod creativ cunoștințele acumulate și să exploreze situații noi sau foarte 
puțin asemănătoare cu cele din experiențe anterioare.

 Autoevaluarea
 Interviul

Pot fi folosite ca metode ale evaluării formative și metode alternative: pro-
iectul, portofoliul și autoevaluarea.

3. Metode și instrumente folosite în evaluarea formativă 
la disciplina chimie.

M-am oprit la câteva metode mai puțin comune: observația, autoevaluarea, 
interviul.

La clasa a VII-a folosesc deseori observația sistematică și autoevaluarea. 
Redau mai jos elemente urmărite în timpul orelor, mai ales când forma de orga-
nizare a activității este pe grupe:
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Listă de verificare a activităților de muncă în echipă (autoevaluare)

Enunț Da
Parțial/ 
cu 
ajutor

Nu Obs. 

Îndeplinesc rolurile în echipă

Finalizez sarcinile

Accept ideile colegilor de echipă

Pun întrebări colegilor din echipă

Interviul
Metodă folosită mai ales la disciplinele socio-umane ori din aria Limbă și co-

municare, interviul poate fi folosit cu succes și la științe. Am folosit-o la chimie, 
atât la clasa a VII-a cât și la clasa a VIII-a și am constatat că pe lângă succesul de 
care se bucură în rândul elevilor, are și valențe formative. Un inconvenient ar fi 
faptul că necesită timp și trebuie atent elaborat.

Elevii primesc sarcina de a elabora un interviu care să conțină cinci întrebări 
din lecția de zi. Se pot folosi atât fișe de evaluare pentru elevi (intervievat și in-
tervievator) cât și o scala de clasificare pentru cadrul didactic.

Fișa de evaluare reciprocă pentru elevi conține următoarele aspecte urmărite:
La intervievator: dacă a pus întrebări adecvate, tipuri variate de întrebări, 

acordarea timpului de răspuns;
La intervievat: dacă răspunde la toate întrebările, corectitudinea răspunsu-

rilor, limbaj de specialitate;
Scala de clasificare pentru profesor trebuie să conțină, pentru intervievat și 

intervievator, obligatoriu criteriile de evaluare și standardele de performanță pen-
tru calificativele stabilite.

Exemplu pentru lecția „Dizolvarea. Factorii care influențează dizolvarea”: 
Comunicare: a. conținut adecvat al întrebării/răspunsului (întrebare/răspuns referi-
tor la dizolvare, întrebare/răspuns referitor la componentele unei soluții, întrebare/
răspuns referitor la exemple, întrebare/răspuns referitor la factorii care influen-
țează dizolvarea) b. corectitudine întrebării/răspunsului, c. limbaj etc. Strategia 
De ex, la domeniul Comunicare, componenta conținut: Foarte bine – dacă inter-
viul a atins toate elementele, aspectele; Acceptabil-dacă interviul a atins două 
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elemente sau jumătate din aspecte, Nesatisfăcător – dacă s-au atins mai puțin de 
o treime din cerințe.

Metoda interviului am aplicat-o și la tema Acizi, la clasa a VIII-a, în varianta 
mai scurtă („Interviul de 5 min”) folosind doar fișa pentru elevi. Chestionarul de 
opinie aplicat elevilor la finalul orei a indicat un procent de 96% (24 elevi din 25) 
elevi cărora activitatea le-a plăcut foarte mult.

BIBLIOGRAFIE
Bocoș, M., 2007, Didactica disciplinelor pedagogice. Un cadru constructivist, 

Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, pag. 97-111.
Fătu, S., 2008, Didactica chimiei, Editura Corint, București
Stoica, A., 2006, Evaluarea educațională, Ed. Humanitas, București, pag. 111-117 

www. proeducation. md/dw. php3? f=/files/Evaluare/

REZUMAT

Evaluarea formativă, premisă a învățării eficientă este o scurtă pledoarie 
pentru importanța acestui tip de evaluare, care ar trebui să însoțească permanent 
actul predării.

Sub formă de joc, de organizator grafic, de teste chiar, indiferent de disciplină, 
evaluarea formativă este un reglator al complexului act pedagogic, o modalitate 
de a forma și de a evalua competențe, cu un grad mai mic de stres asupra elevu-
lui decât evaluarea sumativă, dar cu o mai mare reușită de activizare, implicare 
a acestora.

Interviul, aplicat mai ales în aria socio-umană, se dovedește o metodă efici-
entă de evaluare formativă și la științe, cu deosebit suuces în rândul elevilor de 
gimnaziu la disciplina chimie și cu multe valențe formative, dacă momentul este 
bine gestionat de cadrul didactic.
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ÎNTREBĂRI, RĂSPUNSURI, COOPERARE

Profesor Elena-Anișoara Szancsali, 
Casa Corpului Didactic Mureș

Preocuparea pentru optimizarea utilizării metodelor de predare determină 
aflarea unor efecte produse în conștiințe la sfârșitul activităților de învățare.

Au simțit, au învățat, au descoperit, și-au dat seama, au fost surprinși și au 
completat enunțurile elevi participanți la ora de fizică și profesori participanți la 
activități de formare.

ASTĂZI AM ÎNVĂȚAT CĂ...
ELEVUL: 

• poți rezolva lucrurile cu calm, am învățat și o materie care m-a surprins într-un 
mod plăcut, pentru că am aflat niște lucruri absolut fantastice și am văzut și o 
practică plăcută;

• multe lucruri elementare îmi puneau semne de întrebare și acum le înțeleg fără 
probleme;

• nu poți avea rezultate bune dacă nu muncești mult;
• nu contează atât de mult nota pe care ai luat-o, contează dacă, în urma acelei 

lucrări, ai învățat ceva;
• fără să înveți n-ai cum să înțelegi această „limbă străină”; 
• fără să muncești destul de mult pentru a-ți atinge scopul propus, nu se poate 

obține nimic;
• că nu e așa de greu cum îmi imaginam;
• că toate sunt lucruri mult mai complexe decât credeam până acum, care ne fac 

viața mai ușoară;
• numai cu multă muncă se obțin rezultate bune și trebuie să fiu atent și silitor;
• pot să fiu bun, ascultător, deștept.

PROFESORUL: 
• este important să te faci înțeles;
• cu cât înveți mai mult îți dai seama cât de puțin știi;
• colaborarea vine de la sine;
• este eficient să aplici metodele de învățare activă;
• este important să colaborăm cu cei de lângă noi;
• metodele interactive îl stimulează mai mult pe elev;
• fiecare poate avea o idee interesantă;
• e bine să expui celorlalți produsul activității tale;
• mai am mult de învățat;
• se pot face hărți conceptuale;
• sunt mai multe metode active decât cunoșteam.
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ASTĂZI AM DESCOPERIT CĂ...
ELEVUL: 

• sunt foarte multe lucruri ascunse dar dacă vrei și le înțelegi, poți face foarte 
multe;

• se întâmplă lucruri ciudate și frumoase;
• dacă lupți pentru ceva, nu te dai bătut și lupți până în ultima clipă, vei obține;
• fizica e mult mai interesantă decât credeam;
• toate fenomenele se produc dintr-un motiv și fără ele noi nu am putea trăi;
• trebuie să te străduiești să înțelegi și apoi îți dai seama că e ușor,
• această materie nu e chiar așa de grea pe cât pare, este distractivă și educativă;
• sunt unele experimente care te lasă uimit;
• fizica este o materie interesantă, din care putem afla multe lucruri noi, chiar 

dacă la început ne par grele, despre cum funcționează lumea, despre tot felul 
de fenomene;

• fiecare lucru învățat este o bucurie și un sentiment special că acum știi mai 
multe și poți face mai mult.

PROFESORUL: 
• învățarea prin cooperare este foarte importantă;
• acest curs este eficient;
• anumite concepte învățate sunt foarte interesante;
• se lucrează mai lejer folosind metode;
• fiecare coleg poate avea o idee constructivă sau interesantă;
• pot folosi o hartă conceptuală în clasă și e eficientă la lecții de recapitulare;
• există metode de predare pe care nu le știam;
• mă simt bine între colegi
• am mult de studiat.

ASTĂZI MI-AM DAT SEAMA CĂ...
ELEVUL: 

• unele lucruri, cu care mă lăudam prietenilor, legate de fizică, s-au dovedit false, 
iar acum prietenii, care învață și ei fizică, mă vor contrazice;

• poți fi atent dacă vrei;
• nu trebuie să te sperii, trebuie să-ți păstrezi calmul;
• multe lucruri sunt interesante;
• trebuie să fiu mai cuminte și mai atentă,
• pot lua note bune dacă vreau, îmi pasă și învăț;
• eu trebuie să învăț mai mult și să depun mai mult efort;
• înțeleg dacă învăț;
• fizica este o materie legată de rutinile zilnice ale oricărei persoane;
• pot să vorbesc cu colegii.

PROFESORUL: 
• suntem valoroși;
• pot aplica metodele chiar și la grădiniță;
• mai sunt multe lucruri pe care pot să le învăț;
• e important să folosesc metode, e interesant;
• încă sunt puțin timidă;



217Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

• fiecare formator are particularitățile lui;
• e eficientă munca în colectiv;
• munca în echipă ne învață multe
• dacă sunt mai atentă e mult mai ușor să pricep;
• discuțiile în grup favorizează învățătura;
• stăpânesc destul de bine metodele active.

ASTĂZI M-A SURPRINS CĂ...
ELEVUL: 

• am învățat multe, chiar dacă credeam că nu o să le pot înțelege;
• profesoara a fost îngăduitoare și dacă nu am înțeles anumite lucruri, acum îmi 

par chiar banale;
• învățăm lucruri pe care le folosim în viața de zi cu zi;
• pot să fiu mai cuminte.

PROFESORUL: 
• putem lucra atât de frumos în echipă;
• am dedus răspunsul corect;
• unii colegi au spirit de organizare eficient;
• sunt foarte multe metode de predare de care acum aud prima oară;
• am prins mai mult curaj.

ASTĂZI EU...: 
ELEVUL: 

• vreau să fiu un om mai bun și să pot să îi înțeleg pe alții;
• vreau să învăț mai bine;
• sunt bucuros;
• aș vrea să fiu mai atentă;
• m-am simțit foarte bine;
• am venit la ora de fizică pentru că îmi place ora și vreau să învăț mai mult și 

dacă nu știu nimic, o să mă silesc să învăț;
• sunt mulțumit de mine că am reușit să învăț atâtea lucruri simple și eficiente 

în viața de zi cu zi;
• pot să fiu un bun ascultător, un deștept și bun;
• am realizat că fizica nu este doar în nuanțe de alb și negru și m-am bucurat că 

am avut parte de o activitate la fel de plăcută ca și completarea acestei fișe;
• sunt bucuroasă că această materie „intrus” numită Fizica acum face parte din 

cealaltă categorie „materie prietenă și materie cunoscută”; 
• mă bucur și-mi reamintesc de orele și lecțiile ce mi-au dezvoltat gândirea;
• îmi amintesc cu drag de momentele plăcute petrecute la ora de fizică;
• sunt fericită că am studiat fizica.

PROFESORUL: 
• mi-am îmbogățit experiența și metodele de lucru;
• sunt mai ambițioasă;
• sunt fericită;
• mă simt mai stăpână pe înțelegerea metodelor active de învățare;
• sunt mulțumită de ceea ce am învățat la acest curs;
• m-am bucurat că am învățat ceva ce o să mă ajute în munca mea;
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• am adăugat experiență;
• m-am destins în timpul cursului.

CONCLUZIE... 
Atingerea obiectivelor educative se realizează prin organizarea activității de 

către profesor/formator, care cooperează cu elevii/formabilii și le facilitează in-
struirea. Profesorul/formatorul este în interacțiune permanentă cu elevii/forma-
bilii, fiecare având rolul bine determinat, iar activitățile organizate și desfășurate 
au sens numai în măsura în care produc un efect corespunzător de învățare asupra 
elevului/formabilului. Organizând activitățile de cooperare prin comportamen-
te verbale și nonverbale, respectînd o anumită organizare a condițiilor de lucru, 
efectele pot fi optime.
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OBȚINEREA ȘI CARACTERIZAREA ACOPERIRILOR 
METALICE DIN LICHIDE IONICE

Prof. dr. MARIANA LILI BADEA, Colegiul 
Național „IULIA HASDEU”, Sector 2, București.

Lichidele ionice sunt amestecuri de cationi organici heteroatomici (N, S sau 
P) și anioni organici sau anorganici, în timp ce sărurile topite sunt săruri tipic 
anorganice, de obicei amestecuri de halogenuri metalice. Procedurile electrode-
punerilor din lichidele ionice sunt prietenoase mediului ținând cont de nivelul de 
toxicitate și agresivitate ale soluțiilor care se elimină ca ape reziduale industriale, 
comparativ cu soluțiile apoase foarte agresive și toxice (soluții de acizi, de cia-
nuri etc. ) folosite în prezent în industria galvanotehnică. Substraturile metalice 
în lucrările cu lichide ionice sunt diferite, constituite din Pt, Cu, alamă, oțel etc. 
, dintre care oțelul și magneziul sunt cunoscute ca materiale metalice care induc 
dificultăți în cazul tratamentelor electrochimice de acoperire.

Pe de altă parte, lichidele ionice oferă un spectru larg de proprietăți de solvent, 
distincte de cele ale solvenților organici convenționali, ceea ce îi fac utilizabili 
pentru protecția mediului la epurarea apelor uzate și tratarea gazelor de ardere. 
Lichidele ionice nu sunt inflamabile, au o presiune de vapori foarte scazută, chiar 
la temperaturi de cca 3000C, neproducând vapori toxici; au viscozități similare cu 
cea a apei și conductibilități ionice de până la 0, 1(Ω cm)−1. Lichidele ionice pot fi 
formate din numeroase combinații de cationi și anioni organici și/sau anorganici. 
În funcție de sistemele alese, ele pot atinge ferestre electrochimice mai mari de 4 
V și, prin urmare, oferă posibilitatea electrodepunerii unui număr de elemente care 
nu pot fi electrodepuse din soluții apoase, cum ar fi: metalele ușoare și refractare, 
precum și compușii semiconductori. Se apreciază că lichidele ionice vor deveni 
importante pentru nanotehnologia electrochimică. Astfel de aplicații tehnologice 
ale lichidelor ionice se regăsesc în urmatoarele domenii: acoperiri metalice, lus-
truirea metalelor, baterii, condensatori electrochimici, pile de combustie, ca sol-
venți în reacții organice și catalitice, electrosinteza nanoparticulelor, în procese de 
separare sau ca aditivi și lubrifianți. Electrodepunerea metalelor pure și aliajelor 
prezintă interes pentru industria electronică, la fabricarea circuitelor imprimate.

Procedurile electrodepunerilor din lichidele ionice sunt prietenoase me-
diului, ținând cont de nivelul de toxicitate și agresivitate ale soluțiilor care se 
elimină ca ape reziduale industriale, comparativ cu soluțiile apoase foarte agre-
sive și toxice (soluții de acizi, de cianuri etc. ) folosite în prezent în industria 
galvanotehnică. Substraturile metalice în lucrările cu lichide ionice sunt diferite, 
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constituite din Pt, Cu, alamă, oțel, etc. , dintre care oțelul și magneziul sunt 
cunoscute ca materiale metalice care induc dificultăți în cazul tratamentelor 
electrochimice de acoperire.

Literatura citează posibilitatea de utilizare a lichidelor ionice obținute prin 
amestecarea clorurii de 2-hidroxi-etil-trimetil-amoniu (clorura de colină, ChCl), 
care este denumită comercial vitamina B-4, cu diferiți compuși organici și anor-
ganici, pentru electrodepunerea unor metale și aliaje. S-au obținut lichide ionice 
la temperatura camerei prin amestecarea cu diferite săruri metalice.

Avantajele utilizării depunerii electrochimice de compozite față de alte 
metode, termice și fizice, sunt: (1) posibilitatea controlului grosimii stratului 
depus și a vitezei de depunere; (2) uniformitatea depunerii pentru obiecte cu 
formă complexă; (3) lucrul la temperatura ambiantă; (4) utilizarea unei apara-
turi accesibile; (5) reducerea deșeurilor în urma utilizării băilor de depunere; (6) 
nivel de contaminare scăzut; (7) viteza de producție ridicată; (8) cost de inves-
tiție redus; (9) ușurința trecerii de la cercetarea de laborator la nivel industrial. 
Dezavantajul electro-codepunerii pentru compozite ar fi aglomerarea particu-
lelor datorită comprimării stratului dublu difuz ce înconjoară particulele, prin 
legăturile ionice puternice.

Pentru realizarea de acoperiri metal-nanoparticule pe cale electrochimică se 
pot utiliza variate tehnici galvanostatice, incluzând tehnici în curent direct (con-
tinuu), curent pulsat și curent pulsat cu inversarea polarității. Totuși, în acest do-
meniu, mai ales electrodepunerile din lichide ionice, sunt înca o serie de aspecte 
neelucidate referitoare la modalitațile de a obține depozite cu proprietăți fizice 
și morfologie corespunzătoare, controlate, care sunt corelate inclusiv cu aspecte 
fundamentale incomplet investigate, dar a căror cunoaștere și aplicare pot extinde 
semnificativ aplicațiile practice ale acestor sisteme.

Printre matricile metalice cel mai des utilizate în electrodepunerile de 
compozite din soluții apoase, amintim Cr, Au, Cu, Co, Ni, Fe și Zn și dife-
rite aliaje.

Scopul creșterii rezistenței la coroziune și obținerii unor proprietăți tribologi-
ce îmbunătățite, încorporarea în aceste matrici metalice a nanoparticulelor (având 
diametrul 4 – 800 nm) a reprezentat o soluție favorabilă, rezultatul fiind obținerea 
unor depozite compozite cu proprietăți metalurgice și mecanice îmbunătățite, cum 
sunt: rezistență la uzură și frecare ridicată, lubrifiere, duritate ridicată, rezistență 
la coroziune și electrocataliză. Prin încorporarea nanoparticulelor de tipul car-
burilor, cum sunt SiC, WC, Cr3C2, TiC și carbon diamant, TiO2 sau Al2O3 s-au 
obținut de asemenea în soluții apoase depozite compozite cu rezistență la uzură 
și duritate crescute, dar se îmbunătățesc și alte caracteristici, precum limita de 
curgere, rezistența la întindere, rezistivitatea electrică și rezistența la coroziune. 
Ca material de ranforsare se utilizează și particule cu rol de lubrifianți solizi de 
tipul polimeri (PTFE), sulfuri (MoS2, WS2) sau azoturi (Si3N4), care reduc su-
prafața de frecare a metalului și tensiunile interne.

Depuneri de metale și compozite din lichide ionice
În tabelul 1 sunt prezentate exemple de depuneri de metale studiate.
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Tabelul 1. Exemple de metale depuse din lichide ionice

Tipul de lichid 
ionic 

Anioni discreti BF4-

PF6-

(F3CSO2)2N-

Cd, Cu, Sb, In, Sn, Pd/In, Pd, Au, Ag, Pd/
Au, In/Sb, Cd/Tc, Pd/Ag, Ge

Eutectice de Tip I AlCl3

ZnCl2 

Al, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Pd, Au, Ag, 
Cd, In, Sn, SbTe, Ti, Cr, Hg, Na, Li, Tl, 
La, GaAs, Pb și Bi.
Aliaje de Al cu Ag, Fe, Mg, Mn, Ni, Cu, 
Co, Sr, Ti, Cr, Nb, Nd și La.
Zn, Sn, Zn/Fe, Zn/Pt, Zn/Co, Zn/Sn, Cd, 
Zn/Cd, Zn/Cu, Zn/Te, Zn/Ni, Zn/Co/Dy

Eutectice de 
Tip II

CrCl3·6H2O Cr

Eutectice de Tip 
III

Uree
Etilen-glicol

Zn, Zn/Sn, Sn, Cu, Zn/Pb, Ag
Zn, Sn, Zn/Sn

Depuneri de nichel
În cazul sistemelor pe baza de săruri de Ni, înregistrările de voltametrie ci-

clică pentru un domeniu de temperatură cuprins între 30-80oC au evidențiat pre-
zența cuplului redox Ni/Ni2+, pentru care s-au estimat curenți limită de reducere 
de ordinul a 10-15 mA/cm2. Depunerile de Ni aplicate suporturilor metalice din 
cupru s-au caracterizat printr-o bună aderență, de obicei cu un aspect negru mat. 
Compozitele de nichel cele mai uzuale conțin nanoparticule de SiC, WC, Al2O3, 
ZrO2, SiO2, nanotuburi de carbon și TiO2.

Utilizarea tehnicilor electrochimice permite, în timpul perioadei de electroli-
ză, densități de curent foarte ridicate. Pulsurile de curent cu schimbarea polarității 
conduc la modificări notabile ale microstructurii depozitelor, deci ale proprietăților 
acestora. Aplicarea unui curent pulsat este cea mai de succes metodă în încorpo-
rarea unei concentrații mai ridicate de nanoparticule și în plus, a permis variația 
compoziției depozitului și al proprietăților sale.

Depunerea de aliaje staniu-nichel din lichid ionic
În prezent, ca rezistență pentru gravură, se utilizeaza Sn sau aliajul SnPb (nu-

mai în domeniul militar), depuse din soluții apoase pe bază de cloruri în prezența 
ionului florură, fluoroborați sau sulfați în cazul staniului.

Atât Sn cât și SnPb, în tehnologia SMOBC, după gravura cuprului, sunt în-
lăturate prin tratare în soluții de acid azotic. Folosirea aliajului SnNi cu 65%Sn + 
35%Ni, care are o sudabilitate foarte bună și o temperatură de topire scăzută; nu 
mai necesită înlăturarea lui de pe suprafața de cupru. În literatura de specialitate, 
au fost raportate destul de puține studii despre amestecurile de cloruri metalice pe 
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baza de staniu cu clorură de colină(ChCl). S-a remarcat ca aliajele Zn-Sn au o rezis-
tență la coroziune mai bună decât zincul pur, în particular în condiții de umiditate 
ridicată, și deasemenea, că sunt superioare depunerilor de cadmiu în mediu marin.

Unul din factorii importanți care controlează chimia și electrochimia lichi-
delor ionice pe baza de staniu și zinc este formarea anionilor complecși. Astfel, 
în cazul lichidelor ionice pe bază de săruri de staniu, prin analiza spectroscopiei 
de masă s-a evidențiat prezența anionilor de tipul: SnCl3-si Sn2Cl5, – iar în cazul 
amestecurilor de săruri de zinc și staniu, s-a detectat ionul [ZnSnCl5-].

Depunerea cuprului
Depunerea de cupru se face cu succes pe suprafețe profilate. Este singurul 

metal care se depune pe zamac. În fabricarea de circuite imprimate de astazi, teh-
nologia „fine line” înseamnă fabricarea de circuite cu trasee mai mici de 50μm, 
„the leading edge” trasee mai mici de 25 μm, iar tendința „state of the art” este 
către circuite cu trasee mai mici de 10 μm. Din acest motiv, în domeniul circui-
telor imprimate interesează nanodepunerile de cupru pe cupru sau pe aluminiu. 
Depunerile de cupru din soluții apoase se realizează predominant din electroliți 
sulfat sau pirofosfat, pentru a înlocui electroliții cianurici foarte toxici.

Mecanismul nucleației de cuprului a fost studiat folosind cronoamperometria. 
S-a demonstrat că nucleația progresivă conduce la depozite lucioase nanostructu-
rate. În contrast, nucleația instantanee, conduce la depozite grosiere la concentrații 
de cupru mai mici. S-au obținut acoperiri lucioase de Cu și acoperiri cu compozite 
de Cu, cu distributie uniforma a particulelor de Al2O3 și SiC. 

În cazul sistemului cu acid malonic procesul de electrodepunere a Cu are loc 
în doua trepte Cu(II)®Cu(I)®Cu(0) pe voltamograme observându-se două picuri 
de reducere catodice și două picuri de oxidare anodice. La potențiale mai pozitive 
de 1V are loc degajarea clorului.
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Fig. 1 Voltamograme pentru diferite concentratii de CuCl2 în lichid ionic 
ChCl-acid malonic

Se constată că cele mai bune depozite (aderente și omogene) sunt cele obți-
nute în ChCl-etilenglicol. De asemenea, aceste depozite s-au dovedit a fi foarte 
stabile în timp, pastrându-și aderența și aspectul.
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Voltamogramele pe Pt arată cele două perechi de picuri pentru două procese 
distincte de reducere corespunzatoare perechii reversibile Cu(II)/Cu(I) la poten-
tialul de +0.480 V urmat de reducere de la Cu(I) la Cu(O) la-0.374 V, date simi-
lare lucrării lui Abbott. Se observă pe ramura anodică procesul de stripping. Se 
observă efectul adaosului de EDA la electrolitul de bază, deoarece apare numai 
o pereche de picuri, respectiv procesul redox corespunzator depunerii cuprului 
și redizolvarii cuprului. Toate voltamogramele prezintă intersectarea curentului 
(crossover) pe ramura catodică, fapt ce sugerează prezența unui proces de nuclea-
ție și creștere. Aditivul EDA inhibă inițierea nucleației Cu influențează procesul 
de stripping anodic, prin mărirea polarizării.

Depunerea staniului
În literatura de specialitate au fost raportate destul de puține studii despre 

lichide ionice (ca solvent) conținând numai o sare de staniu. De exemplu, clorura 
stanoasă formează lichide ionice fiind dizolvată în clorura de 1-butil-3-metilimi-
dazol, electrolit din care se poate depune Sn metalic.

De asemenea s-a aratat că sărurile formează lichide ionice cu clorură de 
1-butil-3-metilimidazol. Recent s-a raportat obținerea de lichide ionice pe bază 
de clorură de zinc. Ele au puncte de topire mai ridicate, dar sunt încă fluide la 
temperatura camerei.

Abbott și colaboratorii au prezentat posibilități de obținere din lichide ionice 
pe bază de cloruri de zinc și staniu cu săruri cuaternare de amoniu, clorură de 
colina. Tot ei au raportat folosirea lichidelor ionice pe bază de clorură de colină/ 
uree (etilenglicol) pentru electrodepunerea zincului, staniului și aliajelor Zn-Sn.

Folosirea lichidelor ionice care conțin săruri metalice ca electroliți pentru electro-
depunerea metalelor depinde de fereastra de potențial la care lichidul ionic este stabil.

În tabelul 2 sunt prezentate ferestrele de potențial pentru amestecuri de 1: 2 
clorură de colina / MXn (MXn = ZnCl2, SnCl2). Ferestrele de potențial pentru 
ambele lichide ionice sunt surprinzător de apropiate de diferența potențialelor stan-
dard pentru reacțiile corespunzătoare într-o semi-celulă, în soluții apoase. Aceasta 
sugerează ca, în timp ce potențialul de reducere pentru specia ionică Zn2Cl5-va fi 
deplasat față de Zn2+, oxidarea Cl-la Cl2 va fi influențată cu aceeași amplitudine.

Tabelul 2 Ferestrele de potential pentru amestecurile 2: 1 ZnCl2, SnCl2 și 
ChCl

Sare 
metalică

Limită ano-
dică/ V

Limită ca-
todică / V

Potențial de re-
ferintă / V

Fereastră 
de poten-
țial/ V

E0M – 
E0Cl/ V

ZnCl2 1, 90 0, 00 Sârma de Zn 1, 90 2, 12
SnCl2 1, 60 0, 00 Sârma de Sn 1, 60 1, 50

Fereastra de potențial pentru topitura de ZnCl2 este cu aprox. 900 mV mai 
mică decât pentru topiturile de aluminiu; totuși, lipsa reactivității cu apa face ca 
topiturile de zinc și staniu să fie mai ușor de manipulat și să fie adecvate pentru 
o varietate de procese, cum ar fi depunerea metalelor.
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REZUMAT

Având ca suport datele din literatura de specialitate referitoare la acoperiri 
electrochimice de metale din soluții apoase și rezultatele preliminare din studii-
le cu lichide ionice tradiționale, lucrarea abordează problemele electrodepunerii 
unor filme subțiri de Sn, Ni și Cu, din ultima generație de lichide ionice, lichide 
pe bază de săruri organice de alchilamoniu.

Sistemele binare formate din clorură de colină și component organic donor 
de legături de hydrogen care au un raport molar diferit de cel eutectic, sunt lichide 
ionice analoge. După încălzire la 90°C pentru 30 min. când se formează un lichid 
omogen și incolor, prin răcirea la temperatura camerei lichidul ionic a rămas sta-
bil, apt pentru amestecurile binare pe bază de clorură de colină (notată ChCl): 
ChCl-uree, ChCl – etilenglicol (stocare pe termen lung, ajungând la un echilibru 
cu umiditatea aerului. S-au aplicat tehnicile electrochimice de voltametrie ciclică 
și spectroscopie de impedanță electrochimică, cele două tehnici redând informații 
care se completează reciproc.
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STIMULAREA CREATIVITĂȚII PRIN JOC ȘI EXPERIMENT

Profesor gr. I Stela CIMPOI, Colegiul Național 
„UNIREA” Tg. Mureș; Profesor gr. I Mimi CUCIUREAN, 

Școala Gimnazială „LIVIU REBREANU” Tg. Mureș

Conceptul de creativitate a fost introdus în anul 1937 de către psihologul 
american G.W.Allport pentru a defini procesul de formare și dezvoltare a perso-
nalității umane de a se apleca continuu spre nou. Înainte de această dată termenul 
de creativitate putea fi descris ca imaginație, talent, fantezie creatoare sau chiar 
geniu. Primele cercetări sistematice asupra creativității au fost lansate de către 
J.P.Guilford în anul 1950, iar acestea continuă și astăzi.

Creativitatea este o capacitate complexa și fundamentală a personalității 
care produce ceva nou, original, de valoare și eficiență științifică și social-utilă 
(I.Bontaș).

Pentru lumea contemporană conceptul sus-menționat reprezintă o provocare 
cu totul specială, un fenomen unic, cu caracter complex, interdisciplinar și multidi-
mensional. Existența creativității însă conduce la dezvoltarea unor aptitudini inte-
lectuale specifice cum ar fi: flexibilitate, originalitate, sensibilitate și ingeniozitate.

Pornind de la observația lui Edison conform căreia creația necesită 99% 
transpirație și doar 1% inspirație, aceasta poate fi privită atât ca proces ce se des-
fășoară în timp și care necesită un efort susținut, cât și ca produs cuantificat sub 
formă de idee inovativă, teorie, model, tehnologie etc.

Factorii care, alături de coeficientul de inteligență, stau la baza procesului 
creativ sunt: ereditatea, capacitățile intelectuale, aptitudinile, caracterul, mediul 
socio-cultural, motivația, efortul de pregătire și investigație.

Conform lui I.A.Taxlor, produsul creativ poate fi clasificat în cinci tipuri di-
ferite și anume:
a) creativitate expresivă, forma fundamentală a creativității care se manifestă 

la nivel de execuție și care ține mai ales de perspicacitate;
b) creativitatea productivă, care se manifestă prin depistarea unor soluții ce 

permit îmbunătățirea producției prin asocieri și combinări eficiente;
c)  creativitatea inovativă, cuprinde cele două forme anterioare valorizându-le 

prin inovații și descoperiri productive;
d) creativitatea inventivă, presupune o gândire avansată și foarte bine structu-

rată care propune idei, soluții practice sau teoretice originale ce sunt brevetate 
contribuind la dezvoltarea unui anumit domeniu tehnico-științific;

e) creativitatea emergentă, nivelul suprem al creativității al cărei produse re-
voluționează domeniile vizate (chimie, matematică, biologie, medicină, lite-
ratură etc. ), cele mai valoroase fiind distinse cu premiul Nobel.
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Indiferent de domeniul de manifestare, etapele procesului creativ sunt ace-
leași: pregătirea, incubația, iluminarea și verificarea. Dacă ne referim la zona 
didactică, în etapa de pregătire elevii își adună ideile, iar ulterior aceștia au nevoie 
de o perioadă de timp (internalizare) pentru a obține soluția corectă/dezirabilă. 
Cele două etape pot fi supervizate de cadrul didactic și dirijate în funcție de nive-
lul de pregătire și de motivația elevilor. Iluminarea este momentul în care elevul 
găsește soluția. Etapa finală este cea în care produsul obținut devine funcțional, 
indiferent de domeniul de care aparține. Fiecare domeniu acordă o mai mare im-
portanța uneia sau alteia dintre etape; astfel, în domeniul științific o însemnătate 
mai mare o are etapa de pregătire.

Manifestarea creativității este condiționată de cele mai multe ori nu de înzes-
trarea nativa a unei persoane sau de aptitudinile dobândite în timp, ci mai curând 
de depășirea obstacolelor ivite în viața de zi cu zi și, în acest caz putem discuta 
despre un blocaj. Blocajul emoțional survine din teama de a nu greși, de a nu fi 
înțeles sau de a nu se putea exprima coerent, blocajul cultural apare odată cu ex-
primarea unui punct de vedere în contradicție cu ceilalți și marginalizarea persoa-
nei care vine cu propuneri noi ieșite din comun, iar blocajul metodologic poate să 
apară ca rezultatul utilizării exagerate a algoritmilor de calcul și de raționament.

Metodele de stimulare a creativității trebuie să țină cont de interacțiunea aces-
teia cu diverși factori de tipul inteligenței, a randamentului școlar ori conținutul 
și rezultatele învățării. Acestea pot fi clasificate în metode logico-matematice, 
metode psihosociale, metode și activități școlare și extrașcolare.

Stimularea creativității trebuie să înceapă cu spargerea blocajelor prin: re-
compensarea eforturilor elevilor, neimpunerea unor soluții standard și încura-
jarea/provocarea acestora de a propune și susține propriile opinii, modele și con-
cepții, dar și realizarea unor evaluări alternative și deschise. Cadrele didactice 
trebuie să dispună de capacitatea de a selecta și combina metodele avute la dis-
poziție în funcție de comportamentul elevilor la diverși stimuli intelectuali, astfel 
încât rezultatul obținut să fie unul de valoare, iar gândirea creatoare a elevilor se 
poate modela dacă alături de metodele aplicate există și motivație.

EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ

1. JOCUL DE ROL
Jocul de rol – reprezintă așa cum se cunoaște o metodă activă de predare-în-

vățare, bazată pe simularea unor funcții, relații, activități, fenomene ori sisteme și 
urmărește formarea comportamentului uman pornind de la simularea unei situații 
reale. Jocul de rol presupune intrarea imaginativă într-o altă realitate, combina-
ția de „joc“ și „rol“ instituind, prin complementaritatea beneficiilor, o abordare 
dinamică în plan didactic.

 - avantaje:
 - activizează elevii din punct de vedere cognitiv/afectiv, punându-i în situația 

de a interacționa;
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 - asigură problematizarea, sporind gradul de înțelegere și participare activă a 
cursanților;

 - interacțiunea participanților asigură un autocontrol eficient al conduitelor și 
achizițiilor;

 - pune în evidență modul corect sau incorect de comportare în anumite situații;
 - este una din metodele eficiente de formare rapidă și corectă a convingerilor, 

atitudinilor și comportamentelor.
 - dezavantaje:
 - este o metoda greu de aplicat (presupune nu numai aptitudini pedagogice, ci 

și aptitudini regizorale și actoricești la conducătorul jocului); 
 - deși activitatea bazată pe jocul de rol durează relativ puțin, proiectarea și 

pregătirea sa cere timp și efort din partea formatorului;
 - există riscul devalorizării jocului de rol, ca rezultat al considerării lui ca ceva 

pueril, facil, de către elevi;
 - este posibilă apariția blocajelor emoționale în preluarea și interpretarea ro-

lurilor de către unii elevi.
Ex. formarea legăturilor chimice (clasa a IX-a), polimerizarea etenei (clasa a 

X-a) prezentare PowerPoint.

2. EXPERIMENTUL
O problemă deosebit de importantă pe care o întâmpinăm în lecțiile de chi-

mie este aceea că efectuarea unui experiment de laborator presupune, în general, 
o durată de lucru destul de mare. Din acest motiv, uneori neavând la dispoziție 
timpul necesar, putem să ne folosim de experimente virtuale care pot fi realizate 
mult mai rapid și rezultatele sunt vizibile aproape imediat.

Alte situații în care astfel de experimente virtuale sunt necesare sunt acelea 
în care substanțele folosite sunt toxice sau inflamabile ori în situațiile în care ob-
servarea trebuie să se realizeze la scară microscopică.

Termenul virtual este utilizat adesea pentru a indica un mediu de învățare 
bazat pe calculator. Practic, în orice mediu de învățare se pot distinge atât compo-
nente reale cât și virtuale, un mediu bazat numai pe componente materiale fiind 
numit mediu real de învățare.

Conform programei școlare, la clasele a IX-a și a XII-a se parcurg teme referi-
toare la caracterul acido-bazic al soluțiilor și credem că, pe lângă aspectul teoretic 
al temei, ar fi de interes să prezentăm și un experiment virtual foarte sugestiv. 
Am construit un astfel de experiment prin care s-a urmărit demonstrarea câtorva 
aspecte – evidențierea caracterului acid sau bazic al unor soluții; determinarea 
tăriei relative a unor acizi ori baze prin reacția acestora cu diferite săruri; carac-
terul acido-bazic al soluțiilor rezultate la hidroliza sărurilor.

Se poate utiliza și o combinare a celor două tipuri de experimente – real și 
virtual, cum ar fi utilizarea indicatorului din varză roșie pentru determinarea ca-
racterului acido-bazic al unor substanțe, dar și prezentarea unor scale de pH și a 
altor tipuri de indicatori utilizând calculatorul.

Într-un laborator virtual nu există riscul accidentelor pe care îl prezintă ex-
perimentele din viața reală, iar timpul necesar unui experiment se reduce foarte 
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mult, lăsând atât elevilor, cât și profesorilor posibilitatea de a se concentra asupra 
reacțiilor și fenomenelor.

Ex. platforma eȘcoala – laborator virtual.

3.REBUSUL – JOCUL DIDACIC
Metodă didactică aplicabilă în orice lecție de chimie, jocului didactic este 

un instrument facil, eficient și poate fi utilizat cu succes atât în lecția de predare, 
consolidare sau chiar de evaluare, aspectul stimulativ și atractiv rezultând chiar 
din îmbinarea procesului de învățare cu jocul, iar elevii pot participa la acesta 
individual sau în echipe. Unul dintre jocurile didactice utilizate frecvent la ora 
de chimie este rebusul, acesta constituind în exemplul prezentat în continuare o 
posibilitate de consolidare a cunoștințelor elevilor, dar și pentru a dirija atenția 
spre o temă sau fenomen studiat ori poate face parte dintr-o formă de evaluare.

Avantajele utilizării acestei metode sunt: dezinhibarea elevilor emotivi, cre-
area abilității de a lucra în echipe, de a lua decizii, dezvoltarea competiției și 
performantei.

Pe verticală: CREATIV CHIMIE
Definiții

1. are gust acru
2. este albastru în mediu bazic
3. fără el nu putem trăi
4. locul în care ne place să facem 

experimente
5. cea mai mică particulă dintr-o 

substanță
6. acolo așezăm eprubetele
7. ion negativ 
8. din el obținem creta
9. în stare solidă conține un număr du-

blu de legături 
10. ion pozitiv
11. un gaz cu miros înțepător
12. cu ajutorul lui notăm elementele 

chimice
13. se folosește mult în experimente

 1 A C I D  
2 T U R N E S O L 

3 O X I G E N  
4 L A B O R A T O R  

5 A T O M  
6 A N I O N 

7 S T A T I V 
8 C A L C A R  

 9 G H E A T A  
10 C A T I O N  

 11 A M O N I A C 
12 S I M B O L  

13 E P R U B E T A  

În loc de concluzii:
Lumea contemporana este într-un proces continuu de dezvoltare și, prin ur-

mare, o mare consumatoare de resurse intelectuale. Competiția în orice domeniu 
necesită o bună pregătire teoretică dar mai cu seamă o putere creatoare care să dea 
naștere unor produse inovative și inventive performante. Elevii de astăzi trebuie 
să fie pregătiți să facă față provocărilor viitoare. Este necesar ca potențialul lor 
creativ să poată fi modelat și dezvoltat încă din școală, dacă motivația acestora 
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întâlnește dăruirea și capacitatea de performanță a profesorului, pentru ca ulteri-
or să fie pus în valoare în scopul asigurării progresului și dezvoltării umanității.

„Creativitatea nu înseamnă să găsești un lucru, ci să faci ceva din el 
după ce l-ai găsit.” 

James Russell Lowell

„Creativitatea este contagioasă, dă-o mai departe.” 
Albert Einstein

„Nu poți epuiza creativitatea. Cu cât mai mult folosești, cu atât mai 
multă ai.”

Maya Angelou

„Gândirea, ca o capacitate de prim ordin personalității, există ca gândire 
umană numai prin creativitate”. 

Immanuel Kant

BIBLIOGRAFIE: 
1. Mușata-Dacia Bocoș-2013, Instruirea interactivă, Editura Polirom, Iași;
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REZUMAT

Există numeroase definiții ale creativității ca trăsătură complexă a personali-
tății umane, nu toate unanim acceptate, cei mai mulți oameni asociind conceptul 
de creativ cu artele, literatura, știința. Constituind o abilitate de a transcende idei, 
norme, modele și de a crea unele interpretări noi, fluente, flexibile și acceptate, 
din punct de vedere didactic aceasta poate fi stimulată, iar una dintre metode o 
poate constitui jocul și experimentarea reală sau virtuală. Fără a avea pretenții de 
originalitate, apreciem că, pentru lumea contemporană, creativitatea reprezintă 
una dintre provocări, caracterul complex, interdisciplinar și multidimensional 
fiind evident.

Elevii trebuie pregătiți astăzi pentru a fi capabili să facă față provocărilor vi-
itoare, iar pentru a contribui la stimularea creativității acestora la ora de chimie 
am propus ca exemple de bună practică jocul de rol, experimentul (real și virtual) 
și jocul didactic (dezlegare de rebus).
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METODE ȘTIINȚIFICE ȘI PRACTICE  
DE INTEGRARE ȘI ADAPTARE  

A CUNOȘTINȚELOR DE CHIMIE  
ÎN MEDIUL FAMILIAL

prof. gr. I. Lavinia Mureșan, inspector școlar, 
Inspectoratul Școlar Județean Mureș, Colegiul 

Național „Al. Papiu Ilarian” Tîrgu-Mureș

I. INTRODUCERE 
Excelența științifică, chimia, nu poate rămâne la nivelul abstract de teo-

rie, ci să devină o legătură între realitate, și viața de zi cu zi. Predarea acestei 
discipline trebuie să împletească cunoștințele teoretice cu cele practice, astfel 
că aplicabilitatea acesteia este în creștere. În special pentru elevi, exemplele 
concrete sunt cele mai relevante atunci când acestea sunt legate de viata de 
zi cu zi, metoda devenind mai eficientă.

În acest sens, ne-am îndreptat atenția asupra unor exemple de bune practici 
în introducerea conceptelor de acizi, baze și săruri prin descoperirea lor în me-
diul în care elevii trăiesc. Pentru că jocul care definește spiritul copilăriei și ado-
lescenței, rămâne o metodă de predare a conceptelor din domeniul chimiei, am 
propus un joc de descoperire și de căutare: de la carte la mediul apropiat (casă, 
curte, grădină), de la concept abstract, la substanța palpabilă, de la manual la ceea 
ce se poate „vedea”. 

În acest fel sperăm să realizăm o schimbare în mentalitatea de predare a 
chimiei și a cerințelor moderne de testare și evaluare. Aceasta nu este neapărat o 
noua abordare, este un demers educativ: de la experiment la înțelegerea și învăța-
rea printr-un proces de integrare, înțelegere a ambelor valori teoretice și practice.

II.ACIZI, BAZE și SĂRURI

II. 1.OBIECTIV 
Elevii vor demonstra capacitatea de a distinge între proprietățile acizilor și 

bazelor cu referire acestea la formarea de sare în procesul de neutralizare prin 
utilizarea unor indicatori.

STRATEGII DE ÎNVĂȚARE
O varietate de demonstrații și „hands-on „activități pot fi utilizate pentru a 

ilustra proprietățile acizilor și bazelor. Începem prin colectarea unui număr de 
acizi și baze găsite în jurul casei – activitatea se va numi-ACIZI ÎN CASA MEA! 
Și CE ESTE ATÂT DE BAZIC DESPRE BAZE? O altă activitate interesantă care 
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ilustrează că acizii și bazele conduc curentul electric este CONDUCTIVITATEA. 
IndicatoriI acido-bazice ofera o diferență vizibilă de colorație între acizi și baze. 
Prin folosirea Varzei roșii ca SUC INDICATOR, elevii vor înțelege mai bine uti-
lizarea indicatorilor și a scalei de pH utilizate pentru acizi și baze.

O activitate foarte simplă, dar care poate fi experimentată în fiecare zi poate 
fi: ESTE UN CEAIUL UN INDICATOR? Aici ceaiul devine un indicator în pre-
zența sucului de lămâie, cu rol de acid. Două alte activități pot fi folosite pentru 
a demonstra reacția de neutralizare în care un acid și bază produce sare și apă. 
PRIN REACȚIA DE NEUTRALIZARE se produce sare! Și sunt ANTIACIZII 
NEUTRALIZATORI? Elevii vor demonstra procesul de formare a sării și cum 
substanțele antiacide reacționează înstomac pentru a contracara indigestie acidă.

II 3. ACTIVITĂȚI 

II 3. 1. Acizi în casa mea! 
Elevii aduc toți acizii găsiți în jurul casei, cum ar fi oțet (acid acetic), porto-

cale, lămâi, grapefruit (Toate citricele care conțin acid citric), mere (acid malic), 
roșii, murături, ceai și băuturi carbogazoase.

Alte substanțe care pot fi aduse sunt laptele care conține (acid lactic) și unt 
rânced (acid butiric). Testați fiecare dintre acești acizi cu hârtie de pH sau indi-
cator universal. Selectați unul sau doi elevi pentru a gusta acești acizi. Sunt toți 
acești acizi acri? Toți acești acizi sunt acizii familiari des întâlnite în jurul casei, 
sunt considerați a fi acizi slabi.

Acizii tari, acizi industriali sunt acidul sulfuric, clorhidric, și azotic. Acețtia 
sunt acizi caustici și nu pot fi gustați, dar aceștia pot fi testați cu hârtie de pH și 
indicator universal. Unde este acid sulfuric aflat în jurul casei tale? (În baterie – 
acumulator auto). Corpul tau are de-a face în mod constant cu acidul clorhidric. 
Cum este acest acid folosit în corpul tău? (sucurile gastrice conțin în primul rând 
acid clorhidric) , o formă impură de acid clorhidric este folosit pentru a curăța 
mortar din piatră și cărămidă. Acid azotic nu se găsește de obicei în jurul casei, 
este utilizat în purificarea metalelor și la fabricarea îngrășămintelor și explozibi-
lilor. Toți cei trei acizi, sulfuric, clorhidric, azotic, sunt numiți acizi industriale. 
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De ce sunt acești acizi numiți acizi industriali? (Deoarece acești acizi sunt uti-
lizați în cantități mari în industrie). De ce sunt acești acizi numiți acizi caustici? 
(Deoarece acești acizi corodează metalele)

2.Ce e atât de important Despre Baze? 
Care sunt bazele găsite de obicei în jurul casei? Elevii aduc săpun, șampon, 

amoniac, hidroxid de magneziu, soluție de curățat geamuri. Puneții pe elevi să 
simtă șamponul și săpunul.

Sunt acestea alunecoase? Faceți o soluție foarte slaă de amoniac, astfel încât 
elevii să poată simți proprietatile sale alunecoase. Testați bazele cu hârtie de pH. 
Ordonațile în funcție de tăria acestora. Alți indicatori, cum ar fi hârtie de pH, 
indicator universal, hârtie de turnesol, fenolftaleina pot fi utilizat pentru testa-
rea bazelor. Fenolftaleină reacționează în corpul uman ca laxativ. Verifică acest 
lucru uitându-te pe eticheta de Phenolax și Ex Lax. Dacă turnesolul este utilizat 
ca un indicator, ne amintim zicala „Albastru, Bază, Amar. „Bazele transformă în 
culoarea albastră hârtie de turnesol și au gust amar.

Compară bazele de uz casnic cu bazele puternice cum ar fi hidroxid de sodiu 
și hidroxid de potasiu prin testarea acestora cu indicatori. Nu-i lăsați pe elevi să 
guste sau să simtă aceste baze puternice.

II.3. 3.Conductivitatea acizilor 
Proprietatea acizilor pentru a conduce curentul electric 

poate fi ilustrată cu un simplu echipament numit aparat de 
conductivitate. Pregătirea aparatului se realizează folosind 
apa de la robinet. Apoi se adaugă o picătură de acid sulfuric 
la un moment dat, până când becul se aprinde. Pentru ca ele-
vii să vadă că nu toate substanțele chimice conduc curentul 
electric, se face același test dar cu alcool izopropilic în ace-
lași mod în care ați făcut-o de acidul sulfuric. Amintește-ți 
că electrozii trebuie să fie curățați după fiecare test.

II.3.4. Indicator Suc de varză Roșie 
Indicatorii au culori diferite, în soluții de acizi și baze. 

Există o varietate de indicatori pe piață. Mai mulți indica-
tori sunt folosiți pentru testări generale, cum ar fi indicatori 
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universale, hârtie de pH, și penolftaleina. Unul dintre aceștia poate fi făcut în sala 
de clasă și este indicatorul di sucul de varză roșie. Se fierb cateva frunze de varză 
roșie în apă pentru aproximativ 10 minute. Acest suc este un indicator ca are o 
varietate de culori, atunci când vine în contact cu oțet alb, suc de lămâie, șampon, 
săpun lichid, soluție slabă de leșie, amoniac, și băuturi carbogazoase. Utilizarea 
indicatorului suc de varză roșie și apoi testarea tuturor acizilor și bazelor de uz 
casnic cu acesta, este o activitate excelentă pentru elevi. Apoi, puneți elevii să 
aranjeze aceștia în ordinea puterii acestora. Atribuie numere de pH pentru fiecare 
dintre culori – începând cu cele roșii dintre numerele de pH mai mici de 1 sau 2 
care merg la culorile violacee, cu un pH de 8 sau 9.

    

Ați observat vreodată că ceaiul își schimbă cu-
loarea atunci când se adaugă suc de lămâie? Încercați 
să adăugați o cantitate mică de suc   de lamâie la un 
pahar de ceai. Ce sa întâmplat cu culoarea de ceaiului? 
Care este indicatorul, lamâia sau ceaiul? (Sucul de 
lamâie este acid și ceaiul devine un indicator).

II.3.6. Reacția de Neutralizarea Produce sare! 
Procesul de neutralizare este o reacție între, un 

acid și o bază care se combină pentru a forma sare și 
apă. Puteți pregăti sare de masă, clorură de sodiu, prin 
combinarea de acid clorhidric diluat cu hidroxid de 
sodiu diluat. Utilizați ca indicator fenolftaleina pentru 
a determina când soluția este neutră. Fenolftaleina în 
prezența unui acid este incoloră și roz în prezența unei 
baze. Când soluția este neutră, câteva picături de acid 
clorhidric va face ca soluția să fie incoloră în timp ce 
câteva picături de hidroxid de sodiu va face ca soluția 
să devină roz. Următorul pas este evaporarea soluției. 
Care este forma cristalelor? Permiteți elevilor să se 
uite la aceste cristale, cu o lupă. Are rezidiul gust să-
rat? Reacția dintre un acid și o bază formează o sare. 
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Procesul se numește neutralizare. În acest caz se formează clorură de sodiu – sare 
de masă, și apă. Multe alte săruri sunt formate în același fel, dintre o combinație 
de acizi și baze. Reține că pe scara pH-ului, poziția dintre un acid și o bază este 
neutru. În procesul de neutralizare dintre un acid și o bază se formează sare și 
apă.

HCl + NaOH = NaCl + H2O
Acid + Bază = sare + apă

7. Sunt Antiacizii Neutralizatori? 
Acțiunea unui antiacid poate fi demonstrată cu aju-

torul sucurilor gastrice preparate și oricare dintre produ-
sele comerciale antiacide găsite pe piață. Se toarnă câțiva 
mililitri de suc   gastric într-un pahar sau se face o soluție 
ușor acidă cu acid clorhidric diluat. Utilizați o picătu-
ră sau două de indicator universal. Observați culoarea. 
Apoi fixați un antiacid comprimat într-un pahar. După 
reacție, ce culoare are soluția în vas? De ce numim aceste 
substanțe „antiacide „? Cum se numește această reacție? 
(Neutralizare). Cum o tabletă de antiacid poate contracara 
indigestie? (Are loc neutralizarea acidului) . Încercați cât 
mai multe dintre antiacide.

III. APLICAȚII ale conceptelor de acizi, baze, și SARE
Chimia de acasă nu este completă fără o înțelegere a diferențelor dintre acizi 

și baze, utilizarea de indicatori în stabilirea unei scări a pH-ului, și procesul de 
neutralizare. Utilizarea îngrășămintelor este una dintre cele mai bune aplicații de 
acizi, baze și săruri. Varul este utilizat de agricultori pentru a neutraliza aciditatea 
solului, atunci când devine prea mare. Solul este testat pentru aciditate folosind 
scara pH-ului. Apoi testați solul, pe terenul de la școală. Anumite plante, cum ar 
fi hortensia are florile colorate diferit în funcție de pH-ul solului. Aflați pH-ul 
solului, care este necesar pentru creșterea porumbului, bumbac, tutun, și soia. 
Cum sunt fabricate îngrășămintele? 

O altă aplicație a acestui studiu de acizi și baze este problema ploilor acide. 
Anumite substanțe chimice din industrie se combină în aer, pentru a forma acizi. 
Elevii vor fi capabili să găsească numeroase articole în ziare și reviste cu privire 
la cauzele ploii acide și prevenirea efectelor nociveale acestora.
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METODE SPECTROSCOPICE DE INVESTIGARE 
A STRUCTURII MOLECULARE

Profesor doctorand Cristina-Ligia Someșan, Colegiul 
Național „Alexandru Papiu Ilarian”, Tîrgu-Mureș,

Metodele spectroscopice se bazează pe interacțiunea radiației electromag-
netice cu sistemele moleculare. în cazul în care energia radiației este egală cu 
diferența dintre două nivele energetice ale moleculei și sunt îndeplinite anumite 
reguli de selecție impuse de natura cuantică a acesteia, molecula absoarbe energie.

Fig. 1 Tipurile de spectroscopii asociate diferitelor domenii ale spectrului 
radiației electromagnetice

In funcție de energiile radiației electromagnetice și de procesele moleculare 
asociate fiecărei regiuni spectrale se disting următoarele tipuri de spectroscopii 
(Figura 1): 
• regiunea radiofrecvențelor: 3×106 ÷ 3×1010 c / sec; lungimi de undă cuprinse 

între 10 m ÷ 1 cm; spectroscopie RES și RMN; schimbul energetic apare la in-
versarea spinului electronic sau nuclear și este de ordinul 0.0001 ÷ 1 cal / mol.

• regiunea microundelor: 3×1010 ÷ 3×1012 c / sec; lungimi de undă cuprinse între 
1 cm ÷ 100 μ; spectroscopie rotațională; diferența energetică între nivelele ro-
taționale este de ordinul zecilor de cal / mol.

• regiunea infra – roșu; 3×1012 ÷ 3×1014 c / sec; lungimi de undă cuprinse între 100 
μ ÷ 1 μ; spectroscopie vibrațională; diferența energetică între nivelele vibrați-
onale este de ordinul câtorva kcal / mol.
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• regiunea vizibil și ultraviolet: 3×1014 ÷ 3×1016 c / sec; lungimi de undă cuprinse 
între 1 μ ÷ 100 Å; spectroscopie electronică; diferența între energiile electroni-
lor de valență este de ordinul câtorva zeci de kcal / mol.

• regiunea radiațiilor X: peste 3×1016 c / sec; lungimi de undă mai mici de 100 Å; 
în transferurile energetice, care sunt de ordinul a 1000 kcal/mol, sunt implicați 
electronii interiori ai unui atom sau moleculă.

Ca urmare a interacțiunii dintre radiația incidentă și vibrațiile nucleare, mole-
culare sau electronice se vor produce anumite modificări electrice sau magnetice 
ale acestor mișcări, care pot fi influențate de câmpurile electrice sau magnetice 
asociate radiației. Apar astfel următoarele variante:
i) în regiunea radiofrecvențelor: nucleul și electronii se consideră mici particule 

încărcate electric și, ca urmare, spinul lor este asociat cu un mic dipol mag-
netic. Acest dipol poate interacționa cu câmpul magnetic al radiației electro-
magnetice de o anumită frecvență. În consecință, toate mișcările de inversare 
a spinilor dau naștere unui spectru de emisie sau de absorbție.

ii) în regiunea vizibil și UV: excitarea unui electron de valență antrenează și miș-
carea celorlalte sarcini electrice din moleculă. Modificarea dipolului electric 
dă astfel naștere la un spectru prin interacțiunea cu câmpul electric al radiației.

iii) în regiunea de microunde: o moleculă, cum este de exemplu acidul clorhidric 
HCl, în care un atomul de hidrogen are o sarcină netă pozitivă permanentă iar 
atomul de clor o sarcină netă negativă, se caracterizează printr – un moment 
de dipol electric permanent. Pe de altă parte, molecule ca H2 sau Cl2, în care 
nu există o separare a sarcinilor, au un moment de dipol nul. Dacă considerăm 
rotația moleculei de HCl (la care, în cazul unei rotații pure, centrul de masă al 
moleculei nu trebuie să se deplaseze) se observă că sarcinile pozitive și negative 
își schimbă periodic locul, astfel încât componenta momentului de dipol pe o 
direcție dată variază periodic. Această variație are o formă similară cu câmpul 
electric al radiației. Astfel poate să aibă loc o interacțiune, se poate absorbi sau 
emite energie, rotația ducând la apariția unui spectru. Toate moleculele ce po-
sedă un moment de dipol permanent sunt „active în regiunea de microunde”. 

iv) regiunea IR: analog discuției anterioare, în acest caz, în locul rotației, mișcarea 
de vibrație va determina variația momentului de dipol. Fie, de exemplu, mo-
lecula de dioxid de carbon, în care atomii sunt coliniari, având o mică sarcină 
netă pozitivă pe carbon și negativă pe atomii de oxigen. În timpul modului de 
vibrație cunoscut ca „alungire simetrică”, molecula este alternativ alungită 
și comprimată, ambele legături C−O modificându-și lungimea simultan. Pe 
parcursul unei astfel de mișcări, momentul de dipol ramâne nul, vibrația de 
alungire simetrică fiind „inactivă IR”. Pe parcursul altui mod de vibrație de 
alungire, denumit „alungire antisimetrică”, o legătură se alungește, în timp 
ce cealaltă se comprimă și invers. Apare o vibrație periodică a momentului 
de dipol și vibrația este astfel „activă IR”. În această moleculă se mai întâl-
nește un tip de vibrație, cunoscut sub denumirea de vibrație de deformare, 
în timpul căreia unghiurile dintre legăturile chimice se modifică și care este 
deasemenea activă IR. În ambele tipuri de mișcări prezentate, centrul de masă 
al moleculei ramâne fix.
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Deși condițiile de variație a dipolului impun o oarecare limitare a aplicați-
ilor spectroscopiei IR, apariția sau neapariția anumitor frecvențe de vibrație în 
spectru poate da informații importante asupra structurii unei anumite molecule.

Spectroscopia în domeniul Ultraviolet și Vizibil (UV-Viz) este o metodă de 
analiză aplicabilă compușilor organici în a căror structură există legături multiple 
în conjugare (compuși nesaturați și aromatici).

Deși această metodă poate fi aplicată unui tip relativ restrâns de compuși 
organici, totuși ea prezintă avantajul selectivității absorbției radiației UV-Viz de 
către sistemele polienice, fapt care permite identificarea cu ușurință a prezenței 
acestor sisteme în structuri moleculare complexe. De exemplu, urmărind modi-
ficările care apar în spectru UV-VIS pot fi diferențiate: structuri dienice conju-
gate de cele neconjugate, structuri dienice conjugate de cele polienice conjugate, 
structuri de izomeri geometrici Z E, sau poate fi identificată apariția unor efecte 
sterice care afectează geometria moleculelor și alterează conjugarea existentă.

În spectrul radiației electromagnetice, domeniul UV se situează între regi-
unea de raze X și regiunea vizibil, cuprinzând lungimi de undă situate în inter-
valul 10-400 nm. Subdivizarea domeniului UV pe trei regiuni UV-A (400-320 
nm), UV-B (320-280 nm), și UV-C sau îndepărtat (280-10 nm) a fost făcută ținând 
cont de efectele biologice ale acestor radiații asupra organismelor vii. Radiația 
electromagnetică folosită în analiza compușilor organici prin această metodă, se 
situează în domeniul UV apropiat (caracterizat prin lungimi de undă cuprinse în 
domeniul 200-400 nm), sau în domeniul vizibil (caracterizat de lungimi de undă 
cuprinse în domeniul 400-800 nm).

Spectrul UV-Viz este o reprezentare grafică a intensității absorbției în funcție 
de lungimea de undă a radiației electromagnetice cu care se iradiază proba con-
ținând compusul organic studiat.
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„SĂ DĂM VIAȚĂ DEȘEURILOR DE MATERIALE”

Prof. Chimie-fizică, Vasilica Coman / Mihaela 
Istrate, Școala Gimnazială „Avram Iancu”, 

Localitatea Târnăveni, Județul Mureș

„Natura este singura carte în care fiecare filă păstrează câte un adevăr.”
Goethe

Metodele interactive sunt modalități moderne de stimulare a învățării și dez-
voltării personale încă de la vârstele timpurii, ele sunt instrumente didactice care 
favorizează interschimbul de idei, de experiențe, de cunoștințe. Interactivitatea 
presupune o învățare prin comunicare, prin colaborare, produce o confruntare 
de idei, opinii și argumente, creează situații de învățare centrate pe disponi-
bilitatea și dorința de cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă și activă, 
pe influența reciprocă din interiorul microgrupurilor și interacțiunea socială a 
membrilor unui grup.

Dintre metodele interactive metoda cu cel mai mare impact pozitiv asupra 
elevilor este investigația științifică. Demersul științific investigativ are simili-
tudini frapante cu procesul de învățare. Ea se centrează pe o întrebare, problemă, 
fenomen și începe cu ceea ce elevii știu, angajându-i în căutarea răspunsurilor 
și a explicațiilor, ceea ce presupune colectarea și analizarea informațiilor, avan-
sarea de predicții, crearea, modificarea și respingerea unor explicații. Continuă 
cu relaționarea rezultatelor cu cunoștințele din domeniu conducând la aprofun-
darea înțelegerii și la asumarea de către elevi a propriei învățări. Se finalizează 
cu folosirea noii perspective dobândite pentru a aborda noi probleme și a testa 
și dezvolta explicațiile obținute pentru alte fenomene de interes. În acest sens, 
având în vedere și problematica protecției mediului de la cea mai fragedă vâr-
stă, am propus elevilor diferite teme de investigație având ca materiale de lucru 
deșeuri de materiale.

Scopul principal al activităților a fost de conștientizare din partea elevilor 
a faptului că deșeurile de materiale mai au viață în ele și că depinde de noi cum 
știm să o valorificăm precum și dezvoltatea competențelor necesare în investi-
gația științifică.

Aceste teme sunt referitoare la:
A. Producerea curentului prin confecționarea unei pile electrice Cu-Al
B. Monitorizarea parametrilor meteo în activitatea „Vremea și parametrii 

meteo” din cadrul proiectului de cercetare „Inquiry – based Education în Science 
and Technology – i BEST”, 

C. Laptele școlar (laptele și paharul de plastic)
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A. Bateria din deșeuri
Scopul lucrării: producerea curentului electric folosind deșeuri de materiale.
Pornind de la invenția lui Alessandro Volta și anume prima baterie constitu-

ită din Zn și Cu, ne-am propus să realizăm și noi o astfel de baterie dar exclusiv 
din materiale reciclabile. Folosind cunoștințele dobândite la chimie referitoare 
la reacțiile chimice, la Seria reactivității chimice a metalelor și la fizică despre 
bateriile electrice și rolul lor într-un circuit electric, elevii au proiectat și apoi au 
realizat pila electrică Al-Cu. S-a folosit țeavă de Cu cu rol de electrod pozitiv, bu-
căți rămase de la instalația de încălzire din locuință, doze de Al cu rol de electrod 
negativ, din care s-au confecționat tuburi cu diametru puțin mai mare astfel încât 
țeava de Cu să intre în tubul de Al, pahare de plastic, apă, sare, voltmetru și am-
permetru. S-a preparat saramura cu rol de electrolit,

într-un pahar Berzelius și apoi s-a introdus în paharele de plastic.
Elementul Al-Cu s-a obținut prin introducerea celor doi electrozi în sara-

mura din paharul de plastic. Măsurând tensiunea electrică obținută în acest fel 
am constatat că era de 0, 4 V, dar insuficientă pentru a lumina chiar și un LED 
sau a pune în funcțiune jucăria electrică pe care încercăm să o punem în mișcare 
cu energia creată de pila noastră. Ce era de făcut? Elevii s-au gândit să lege în 
serie bateriile obținute sperând să obțină o tensiune electrică mai mare așa cum 
au învățat la fizică. Cu cât creștea numărul de elemente legate în serie creștea și 
tensiunea electrică. În concluzie, deșeurile au primit „viață”! 

aplicațiile practice: reciclarea deșeurilor de Cu și Al, producerea curentului 
electric prin transformarea energiei chimice în energie electrică în pile electrice 
pentru a pune în mișcare aparate simple (motorul unei jucării). La un motoraș ac-
ționat cu ajutorul pilelor noastre se poate atașa un disc al culorilor care prin rotire 
produce culoarea albă.

B. „Monitorizarea parametrilor meteo”
Elevii claselor a VIII-a și a VI-a implicați în proiectul i BEST”, au confecți-

onat din materiale reciclabile instrumentele: pluviometru pentru monitorizarea 
cantității de precipitații, anemometru pentru monitorizarea vitezei vântului și un 
termometru pentru monitorizarea temperaturii aerului.
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Măsurarea nivelului precipitațiilor este una dintre cele mai importante sarcini 
în domeniul meteorologiei. În fiecare zi, zeci de mii de observatori meteo din toată 
lumea folosesc echipamentele de măsurare a precipitaților și golesc containerele 
de colectare a apei de ploaie 

într-un cilindru gradat pentru a măsura nivelul de precipitații, la fel cum am 
făcut și noi pentru experimentul din proiectul amintit. Pentru a realiza pluviome-
trul am avut nevoie de următoarele materiale: o sticlă de plastic mare de doi litri, 
un cilindru gradat de 100 ml, riglă gradată, un container pentru colectarea apei 
de ploaie. S-a tăiat sticla de plastic la mijloc. Partea superioară a sticlei a devenit 
pâlnie; iar aceasta s-a pus deasupra vasului colector. Pluviometrul a fost fixat

într-un loc în curtea școlii. La aceeași oră, în fiecare zi a săptămânii s-a moni-
torizat cantitatea de precipitații, s-au efectuat calculele și apoi media săptămânală.

Anemometrul este un dispozitiv folosit pentru măsurarea vitezei cu care bate 
vântul. Ca atare, acesta este unul dintre instrumentele cele mai importante care 
poate fi găsit într-o stație meteo. Pentru realizarea lui s-au folosit materialele: două 
benzi de carton rigid deșeu de la cutii de carton, 4 pahare mici de plastic reciclate, 
un pix, riglă, un capsator, o pioneză mare, plastilină, o placă de faianță, un ceas 
care indică secundele. În fiecare zi a săptămânii echipa de proiect a monitorizat 
viteza vântului, exprimând rezultatul în rot/ min 

......Tot dim materiale reciclabile s-a confecționat și o morișcă de vânt pentru 
a înțelege cum poate fi folosit vântul pentru a determina mișcarea turbinelor și a 
produce energie. Activitatea de investigație a constat în realizarea moriștii și stu-
dierea influenței mărimii acesteia, a diferitelor materiale, a numărului de palete 
sau a formei acestora asupra vitezei cu care se rotește sau poate fi dezvoltată la 
realizarea unui generator electric.

Pentru construcția unui termomeru s-a folosit un flacon transparent cu dop 
etanș umplut cu apă colorată și un pai care a străpuns dopul. În urma unor in-
vestigații științifice s-a realizat etalonarea instrumentului precum și s-a stabilit 
influența materialelor folosite asupra măsurării temperaturii. La monitorizarea 
temperaturii medii săptămânale elevii au utilizat și un termometru normal.
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Instrumentele confecționate și utilizate nu sunt foarte precise, astfel că noi, 
echipa de proiect, ne vom deplasa la Institutul Meteorologic din Bobohalma pentru a 
vedea cum se măsoară parametrii meteo și cu instrumente profesionale. De asemenea 
elevii vor face comparații și investigații cu scopul îmbunătățirii acestor instrumente.

Toate cele trei caracteristici ale vremii au fost monitorizate de elevi săptămâ-
nal timp de trei luni iar rezultatele au fost înscrise într-o fișă de lucru și transmise 
pe platforma proiectului.

C. Laptele școlar-obiect de studiu
Datorită faptului că laptele școlar este la îndemâna noastră dar și la îndemâna 

elevilor, el poate să fie valorificat ca obiect de studiu pentru diferite materii (în 
special Științe-pentru ciclul primar și Fizică-clasele gimnaziale). Pentru laptele 
școlar am analizat atât laptele de băut cât și ambalajul său-paharul din plastic.

I. Laptele de băut
Laptele de băut poate deveni obiect de studiu atunci când valorificăm carac-

teristicile lui. În acest sens propunem câteva experimente ușor de realizat dar cu 
implicații în asimilarea cunoștințelor prin efort propriu, prin experiment științific. 
Pentru lapte se pot face următoarele experimente:
1. masa laptelui distribuit-cântărirea lichidelor puse într-un pahar-clasa a IV-a 

– Științe
2. volumul laptelui-măsurare cu cilindrul gradat folosind apă (pentru paharul 

cu lapte), respectiv măsurare directă cu cilindrul gradat (pentru laptele din 
paharul cu lapte)-clasa a IV-a – Științe

3. determinarea densității laptelui-fie cu densimetrul, fie prin calcul, dacă se 
căntărește un anumit volum de lapte-Fizică-clasa VI-a.

4. alterarea laptelui din paharul închis lăsat câteva zile pe calorifer-clasa a IV-a 
la Științe-observare directă-folia se umflă, dacă desfacem, apare un miros 
urât și laptele se brânzește.

5. Degradarea laptelui prin reacții acide-experiment-Lapte-n Cola-se observă 
degradarea laptelui-brânzirea lui.

6. tensiunea superficială a laptelui-prin introducerea unui colorant alimentar ur-
mat de adăugare de detergent-datorită grăsimii laptelui-culoarea se împrăștie.

7. se dizolvă în lapte-nu se dizolvă-clasa a IV-a Științe-cu aplicații practice pen-
tru dizolvarea coloranților alimentari, zahărului în produsele de patiserie.

8. plutește-nu plutește în lapte-densitatea corpurilor prin comparare-clasa aVI-a 
Fizică

9. fântâna cu lapte-conectând un pai îndoit în fundul paharului cu lapte – dato-
rită presiunii laptelui, acesta țâșnește pe partea îndoită a paiului

10. plastelina care plutește dacă e plată și nu plutește dacă e ghem, deoarece plu-
tirea unui corp depinde atât de densitatea lui cât și de forma acelui corp.

11. sugativa cu pete de carioca-laptele descompune pigmenții din culoarea de la 
carioca și aceștia-în funcție de culoare se deplasează cu viteze diferite, culo-
rile se separă și fiecare începe să reflecte propria culoare.

12. presiunea laptelui și presiunea aerului-se aplică o găură în folia de protecție 
și se întoarce paharul-un timp lapte va curge datorită presiunii lui, apoi se va 
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opri datorită vidului creat. Aplicând o gaură în partea de sus permitem aerului 
să exercite o presiune asupra laptelui care va curge pe prima gaură aplicată.

13. cartea de joc-presiunea aerului de sub cartea de joc este mai puternică decât 
presiunea laptelui din paharul cu lapte și acesta nu va curge deși este întors.

14. transparent, translucid, opac-Fizică clasa VI-a-exemple de corpuri în funcție 
de diluarea lor.
II. Ambalajul-paharul din plastic
Acesta poate deveni material de lucru în confecționarea diferitelor materiale 

didactice și ca material pentru obiecte ornamentale. În continuare prezentăm câ-
teva din căile de utilizare a paharului din plastic.
1. Telefonul cu fir-explicația transmiterii sunetelor și rolul de amplificator al 

paharului
2. Ac magnetic pus pe apa din paharul de plastic va indica direcția N-S

  

3. Cântar elastic (dinamometru) construit cu materiale reciclabile, folosind elas-
tic și pahar de plastic

4. Discul de culori-paharul decupat și colorat în cele 7 culori poate fi atașat unui 
motoraș și prin rotire se formează culoarea albă

5. Propagarea luminii se aplică diferite găuri prin pahar, se pune o lanternă în 
interior și se observă că lumina se propagă în linie dreaptă, extindere-lumi-
nile în sala de discotecă

6. Anemometrul-confecționat de noi pentru măsurarea vitezei vântului
7. Observarea vibrațiilor-pahare așezate în șir dacă lovim primul pahar, acesta va 

lovi pe al doilea și așa mai departe iar ultimul pahar se va îndepărta indicînd 
că mișcarea s-a transmis din aproape în aproape până la ultimul pahar.
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8. Obiecte ornamentale-am avut chiar la Școala Altfel de anul trecut multe cre-
ații din materiale reciclabile.

9. Ghiveci de flori-pentru plante care vor trece mai apoi în pământ.
10. Spirala-deasupra unei surse calde-o spirală făcute din pahare se rotește da-

torită densității diferite a aerului cald sau rece.
11. Deformarea elastică, deformarea plastică – paharul supus unei forțe deforma-

toare mici poate să fie refăcut dar dacă forța are valoare mai mare deformarea 
devine plastică

12. Forma conică-îi oferă stabilitate mai mare cu cercul mare, se așează mai bine 
în cutie

13. Cetățeanul responsabil-citim eticheta-termenul de valabilitate, compoziția, 
masa laptelui distribuit.

14. Diferite jocuri cu pahare suprapuse (fie în piramidă, fie în coloană fără sfârșit).

BIBLIOGRAFIE
Redactor Dan Dumitrescu, 2008, „Marea carte despre experimente” Editura Litera 

Internațional, București, pg. 10, 16, 31, 39, 102.
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REZUMATUL

Dintre metodele interactive metoda cu cel mai mare impact pozitiv asupra 
elevilor este investigația științifică. Scopul principal al activităților a fost de con-
știentizare din partea elevilor a faptului că deșeurile de materiale mai au viață în 
ele și că depinde de noi cum știm să o valorificăm precum și dezvoltatea compe-
tențelor necesare în investigația științifică. Temele propuse sunt:

A. Producerea curentului prin confecționarea unei pile electrice Cu-Al,
B. Monitorizarea parametrilor meteo în activitatea „Vremea și parametrii 

meteo” din cadrul proiectului de cercetare „Inquiry – based Education în Science 
and Technology – i BEST”, 

C. Laptele școlar (laptele și paharul de plastic)
În concluzie, deșeurile au primit „viață”! 



244 Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII ELEVULUI 
PRIN DISCIPLINA FIZICĂ

Profesor Ileana Alec, Școala Gimnazială Șeulia 
de Mureș jud Mureș; Profesor Teodor Alec, 

Școala Gimnazială Iernut jud. Mureș

Creativitatea este o capacitate complexă și fundamentală a personalității, care, 
sprijinându-se pe date și soluții anterioare, în îmbinarea cu investigații și date 
noi, produce ceva nou, original, de valoare și eficiență științifică și social-utilă. 
Creativitatea se poate manifesta în toate domeniile cunoașterii și vieții sociale: 
științifică, tehnică, economică, artistică, organizatorică(management), pedagogi-
că. Fiecare individ posedă o doză de creativitate. Elementele esențiale prin care 
se constată existența creativității sunt: flexibilitatea, originalitatea, fluența, sen-
sibilitatea senzorială, ingeniozitatea. Flexibilitatea este capacitatea subiectului 
de a modifica restructura rapid și eficient mersul gândirii în diverse situații care 
solicită acest lucru. Originalitatea reprezintă capacitatea subiectului de a vedea în 
alt mod realitatea, de a produce imagini și idei noi, de a găsi soluții noi, personale. 
Fluența (asociativitatea, fluiditatea) constă în bogăția, ușurința și rapiditatea cu 
care se realizează și se succed asociațiile între imagini, idei. Sensibilitatea față de 
probleme reprezintă atitudine deschisă, receptivă față de nou, față de trebuințele 
altora. Sensibilitatea de implicații este capacitatea de a recunoaște probleme, acolo 
unde alții nu le văd. Ingeniozitatea reprezintă capacitatea de a rezolva probleme 
cu metode și procedee originale. Un rol important în creativitate îl au factorii: 
ereditatea, capacitățile intelectuale, aptitudinile, caracterul, mediul socio-cultu-
ral, efortul susținut de pregătire și investigație. Ereditatea este factorul care poate 
evidenția de la nașterea copilului elementele potențiale de creativitate, cum ar fi: 
flexibilitatea, fluența, senzitivitatea cerebrală, precum și calitățile analizatorilor 
și caracteristicile temperamentale. Capacități intelectuale-calitatea și nivelul lor, 
inteligența, memoria, imaginația și gândirea au un cuvânt important de spus în 
creativitate. Aptitudinile reprezintă sistemul integrat al elementelor senzo-motorii, 
cognitive, afectiv-motivaționale și voliționale, care asigură efectuarea cu succes a 
unei activități. Caracterul reprezită totalitatea trăsăturilor psiho-comportamenta-
le esențiale și stabile ale personalității prin care acestea se manifestă ca o unitate 
bine conturată, în contextul relațiilor și situațiilor sociale. El se manifestă prin 
calități ca: altruism, onestitate, generozitate, modestie, franchețe, entuziasm, prin-
cipialitate, entuziasm, admirație, fermitate, curaj, spirit de independență care pot 
dinamiza creativitatea. Mediul social-cultural: condițiile mediului ambiant natu-
ral, condițiile mediului ambiant educațional, condițiile mediului ambiant social. 
Motivația (mobilurile și stimulii) poate fi un factor de dinamizare a creativității. 
Există motive intrinseci, spiritul de născocire, pasiunea pentru un anumit domeniu. 
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Există și motive extrinseci, recompensele care dinamizează creativitatea. Efortul 
de pregătire și investigație-fără efort, nici pregătirea și nici creativitatea nu pot 
ajunge la nivele ridicate de performanță. Fizica este știința care se ocupă cu stu-
diul fenomenelor din natură. Ea este o știință experimentală. Marile descoperiri 
ale tehnicii au avut la bază cunoștințe de fizică, alături de matematică, chimie și 
alte științe. În predarea-învățarea fizicii se folosesc atât metode inductive expe-
rimentale, cât și metode deductive matematice. Încă din clasa a VIa, profesorul 
de fizică încearcă să stimuleze creativitatea elevilor săi. Profesorul încearcă să 
atragă elevii care încep studiul fizicii prin diferite metode: experimentul didac-
tic, teme experimentale date ca temă pentru acasă. În tot demersul său, scopul 
final este dobândirea unor cunoștințe solide pe care să le folosească mai târziu la 
obiectul fizică și la alte discipline. La lecțiile în care apar experimente pe grupe 
de 3-4 elevi, ei lucrează pe baza fișelor de activitate experimentală, sub îndruma-
rea noastră și îi dirijăm, coordonăm și intervenim când au dificultăți. În studiul 
unității de învățare”Interacțiunea” elevii sunt atrași de multitudinea de exemple 
practice ale acestei proprietăți fizice măsurabile, începând cu lovirea bilei cu ta-
cul, apoi modelarea plastilinei, alungirea sau comprimarea unui resort elastic. 
După ce a fost familiarizat cu instrumentul de măsură al forței, dinamometrul, 
folosind ca metodă lucrul pe grupe de elevi, li se cere elevilor să măsoare lungi-
mea inițială și lungimea finală a unui resort elastic, să citească corect valoarea 
forței, apoi să calculeze alungirea resortului. Am aplicat metoda experimentului 
pe grupe de 2-3 elevi. Datele experimentale le-am prelucrat împreună cu elevii, 
ordonându-le într-un tabel, apoi am reprezentat grafic dependența dintre forță și 
deformare, iar în final am calculat constanta elastică a resortului. La finalul ca-
pitolului „Interacțiunea” am aplicat următorul test:
1. În tabelul alăturat sunt indicate valorile forțelor corespunzătoare deformărilor 

produse unui resort. 3p
a) Reprezentați graficul variației alungirii unui resort, în funcție de forța 

deformatoare.
b) Aflați constanta elastică a resortului.
c) Ce valoare are forța, care acționd asupra resortului îi produce o deformare 

de 2 cm? 

F(N) 0 1 2 3 4
Δl (cm) 0 0, 5 1 1, 5 2

2. Un corp are masa de 10 kg. Ce greutate are corpul? Se 
dă g=9, 8 N/kg 1p

3. Un dinamometru de care este suspendat un corp, indică 1, 96N.
Ce masă are corpul? Se dă: g=9, 8N/kg 1p

4. Ce forță a acționat asupra unui resort cu k= 500 N/m,
dacă acesta s-a alungit cu 5 cm? 1p

5. Ce constantă elastică are un resort, dacă acesta se
alungește cu 4 cm sub acțiunea unei forțe de 10 N? 1p

6. Completează spațiile libere dintre cuvinte:
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a) Deformarea unui corp poate fi……………….sau……………..
b) Unitatea de măsură pentru……………….a unui corp este N/m.
c)Dinamometrul este un instrument de măsură pentru…………
d) Greutatea corpului se măsoară cu…………, unitatea de măsură în S. I. 

numindu-se……................................................................................................... 2p

Se acordă 1 p din oficiu
Uneori solicităm elevilor ca temă pentru acasă să formuleze probleme pe baza 

cunoștințelor pe care le dețin și să le rezolve. Prezentăm un model de fișă de lucru 
pentru clasa a VIa după studiul „ Inerției” în care elevii trebuie să aplice noțiunile 
sudiate pentru rezolvarea unei probleme practice(subiectul 1).
1. Știindu-l ca bun „fizician”, o colegă îl roagă pe Costel să găsească o meto-

dă cu ajutorul căreia să poată verifica dacă cerceii pe care i-a primit cadou 
sunt din aur. „Cunosc o metodă simplă, dar nu suficient de sigură”-a răspuns 
Costel. La ce metodă s-a gândit și cum va proceda Costel, folosindu-se de 
ustensilele din laboratorul de fizică, pentru a putea să-și ajute colega? 

2. Ce densitate are substanța din care este confecționat un corp, dacă volumul 
acestuia este de 80 cm3, iar masa este de 50g? 
Răspuns: ρ=625 kg/ m3

3. Din ce substanță este alcătuit un corp, dacă masa lui este de 5, 4 kg, iar vo-
lumul 0, 002m3? 
Răspuns: ρ=2700 kg/ m3

4. Un cub din lemn (ρ =800 kg/m3) are latura de 2 cm. Ce masă are cubul? 
Răspuns: m=0, 0064kg

5. Un paralelipiped are lungimea L=10 cm, lățimea l=8 cm, înălțimea h=2cm și 
masa m=240g. Ce densitate are substanța din care este alcătuit? 
Răspuns: ρ= 1500 kg/ m3

De asemenea, solicităm elevilor să efectueze acasă diferite experimente de 
fizică, pe care să le aducă la școală și să le prezinte colegilor lor. Elevii au realizat 
experimente originale, interesante chiar spectaculoase. Astfel, un elev a inovat 
un mic aparat de radio, unul o veioză, iar altul un motoraș electric, chiar și un 
ventilator de aer.

Uneori solicităm elevilor ca temă pentru acasă să formuleze probleme pe baza 
cunoștințelor pe care le dețin și să le rezolve. În continuare prezentăm câteva pro-
bleme de fizică formulate de elevi din clasele VI; VII; VIII, precum și un rebus 
cuprinzând noțiuni din clasa aVIa.

Știind că G=50 N și g=10 N/kg, aflați masa corpului și volumul său, dacă 
densitatea este r=5000 kg/m3. R: m=5kg; V=10-3 m3

Care este intensitatea curentului electric, într-un circuit electric, dacă tensiu-
nea U=4, 5V, iar rezistența R=10W. Ce valoare va avea rezistența, dacă intensitatea 
devine I1=0, 9A. R: I=0, 45A; R1=5W

Ce masă are un corp din fier, dacă s-au consumat 9660 J pentru a-l aduce de 
la T1=295, 15K la T2=305, 15K R: m=2, 1kg

Le-am sugerat elevilor ca problemele realizate de ei să aibă cel puțin două 
cerințe pentru a fi mai complicate.
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Rebusul este următorul:
Completează conform definițiilor și vei obține pe verticală de la A la B-nu 

te lasă să te oprești  (articulat)
Deformarea plastilinei
Unitate de măsură pentru forță
Forța cu care pământul atrage un corp
Mărime fizică ce măsoară intensitatea interacțiunii
Instrument de măsură pentru masă  (articulat)
Mărimile fizice sunt fundamentale și. ............... 
Măsoară inerția unui corp

P L A S T I C A
N E W T O N

G R E U T A T E
F O R T A

C A N T A R U L
D E R I V A T E

M A S A

În predarea lecțiilor noi, elevilor li se cere să deducă formulele unor legi fi-
zice pe baza cunoștințelor anterioare. Un alt mod de a dezvolta creativitatea este 
realizarea unor referate despre subiecte de fizică din mai multe surse bibliografice. 
Dar puțini elevi realizează referate originale, mulți se mulțumesc să copieze de pe 
Internet, care nu îi ajută aproape cu nimic, dacă nici măcar nu-l studiază. Pentru 
a dezvolta creativitatea în învățământ, în primul rând trebuie schimbat climatul, 
pentru a elimina blocajele culturale și emotive, întrucât așa cum se știe, factorii 
afectivi au o influență importantă. Modul de predare trebuie să solicite partici-
parea, inițiativa elevilor-este vorba de acele metode activ-participative. Fantezia 
creatoare trebuie și ea apreciată corespunzător, alături de temeinicia cunoștințelor, 
de raționamentul riguros și spiritul critic.

BIBLIOGRAFIE: 
Cosmovici Andrei, 2005, Psihologia Generală, Ed. Polirom, Iași, pag 154
Bontaș Ioan, 2007, Tratat de Pedagogie, Ed. All, pag 359-361
Oprescu Victor, 1983, Dimensiunea psihologică a pregătirii profesorului, Editura 

Scrisul Românesc, Craiova
Dincă Sitaru Dorin, 2008, Ghid de fizică pentru elevii de gimnaziu clasa a VI-a, 

Editura Corvin, Deva, pag 43
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REZUMAT

Creativitatea este o capacitate complexă a personalității, care, sprijinându-se 
pe date și soluții anterioare, în îmbinarea cu investigații și date noi, produce ceva 
nou, original, de valoare și eficiență științifică și social-utilă. Fizica este știința 
care se ocupă cu studiul fenomenelor din natură, este o știință experimentală. În 
predarea-învățarea fizicii se folosesc atât metode inductive experimentale, cât și 
metode deductive matematice. În predarea lecțiilor noi, elevilor li se cere să dedu-
că formulele unor legi fizice pe baza cunoștințelor anterioare. La lecțiile în care 
apar experimente pe grupe de 3-4 elevi, ei lucrează pe baza fișelor de activitate 
experimentală. De asemenea, solicităm elevilor să efectueze acasă diferite expe-
rimente de fizică. Astfel, un elev a inovat un mic aparat de radio, unul o veioză, 
iar altul un motoraș electric, chiar și un ventilator de aer.
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MANAGEMENTUL TIMPULUI ÎNTR-UN 
SISTEM DE ÎNVĂȚARE DIFERENȚIAT 

Prof. Victor Cazangiu, Colegiul Tehnic 
„Dimitrie Leonida”, București

1. Introducere

Managementul timpului scolar. Pentru mediul educational contemporan 
timpul a devenit o resursa extrem de importanta. Un proces educativ eficient 
presupune o reflectie asupra consumului acestei resurse și respectarea legii eco-
nomiei de timp.

In conditiile actuale, cand ritmul vietii în societate creste, utilizarea eficienta 
a timpului educational, ca parte a timpului social, devine o problema stringenta 
în formarea și dezvoltarea personalitatii elevului/studentului.

Timpul educational reprezinta o resursa pedagogica de natura materiala și 
finita. La nivelul sistemului de învățământ acesta se reprezinta prin variabile 
complementare: anul scolar/universitar, semestru scolar/universitar, saptamana 
scolara/universitara și ziua scolara/universitara.

Timpul scolar reflecta interactiunile complexe ale variabilelor mentionate 
mai sus. Aceste interactiuni pot fi de natura:

 - pedagogica – importanta formativa a timpului de instruire formala,
 - psihologica – valorificarea resurselor intelectuale în raport cu ritmul de 

invatare,
 - economica-organizarea timpului de invatare în raport cu timpul de cotidian 

disponibil,
 - medicala – respecta cerintele privind curbele de efort și gradul de incarcare 

în procesul de invatare,
 - sociala – intelegerea timpului scolar ca parte a timpului social [8].

Rationalizarea utilizarii timpului presupune o organizare constienta, continua 
și perseverenta a tuturor activitatilor didactice.

Organizarea eficienta a timpului ofera o serie de avantaje din care mentio-
nam [10]: 
• perspectiva mai buna asupra activitatilor și prioritatilor zilnice,

 - noi oportunitati și avantaje în privinta creativitatii prin activarea creativitatii 
și mai putin a reactiei,

 - posibilitatea de a infrunta reduce și evita stresul,
 - mai mult timp liber pentru altii și pentru propria persoana,
 - sansa de a atinge scopurile propuse, de a te afla tot timpul pe o directie potrivita.

Scoala dezvolta instrumente de evaluare și recunoastere a achizitiilor por-
nind de la timpul consumat pentru insusirea lor. Factorul timp poate da seama 
de calitatea achizitiilor existente, a conexiunilor și a sintezelor. Timpul nu poate 
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fi substituit altor variabile, uneori mai importante, care influenteaza direct pro-
cesul de invatare[2].

Metodele didactice traditionale au la baza caracterul unificator și uniformi-
zator al timpului elevilor/studentilor.

Timpul scolar este conceput independent de ritmurile biologice și de capacita-
tile intelectuale ale elevilor. Este considerat o unitate abstracta, uniforma și neutra.

Constrangerile orare ale programelor scolare (curricula) nu tin cont de timpul 
propriu (individual) al elevului, de faptul ca el este racordat (conectat) simultan 
la temporalitati diferite.

Cadrul temporal ii obliga pe elevi/studenti sa se inscrie în aceleasi coordonate 
orare, sa execute aceleasi tipuri și cantitati de activitati în unitatea de timp, desi 
elevii au posibilitati, dispozitii și potentialitati diferite. Profesorul este cel care 
stabileste reperele orare fara a se consulta cu elevii, ocupandu-se în mod exclusiv 
cu organizarea și planificarea activitatilor.

O astfel de abordare nu tine seama de posibilitatile individuale ale elevilor, 
exigentele temporale impuse fiind aceleasi pentru toti.

Metodele diferentiate permit o incadrare temporala flexibila, elevii fiind or-
ganizati în grupuri mici, cu aptitudini, ritmuri și capacitati potentiale apropiate. 
în plus, intervalele temporale la dispozitia elevului/grupului mic de elevi cresc, 
fiind puternic stimulat interesul pentru invatare.

Coordonatele orare nu mai sunt stabilite de profesor, fiecare elev/grup de elevi 
stabilindu-si propriile repere în functie de ritmul sau.

Elevul/studentul va fi predispus la utilizarea personalizata a timpului educa-
tional și la implicarea responsabila în dispunerea de timp.

Procesul de predare-invatare nu mai este directionat exclusiv de profesor, elevii 
participand la activitatile didactice în ponderi și etape pe care le stabilesc ei insusi, 
luand decizii în cunostinta de cauza în legatura cu duratele invatarii si/sau evaluarii.

O rationalizare a folosirii timpului consta intr-o activitate constienta, conti-
nua și perseverenta. Participantii la procesul de predare-invatare (elevi și cadre 
didactice) nu trebuie sa se subordoneze timpului, dimpotriva, trebuie sa stapane-
asca elementele temporale, subordonandu-le.

Profesorul, ca manager al clasei, are la dispozitie mijloace diverse pentru 
utilizarea eficienta a timpului în procesul educational. Un management adecvat 
al activitatilor didactice la clasa presupune din partea profesorului:
• cultura pedagogica și manageriala deosebite,

 - competente și capacitati care sa-i permita stabilirea unor strategii didactice, 
pliabile pe ritmul și specificitatea fiecarui elev/grup de elevi,

 - alegerea unui stil de invatare adecvat particularitatilor grupei/clasei de elevi,
 - realizarea unei densitati a sarcinilor de invatare pe unitatea de timp, cores-

punzatoare ritmului de asimilare pentru fiecare elev/grup,
 - sesizarea și corectarea rapida a abaterilor care apar în procesul de insusire a 

cunostintelor de catre elevi.
 - utilizarea unor mijloace de stimulare și crestere a gradului de motivatie pen-

tru elevi [6].
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Profesorul trebuie sa stapaneasca timpul și sa se inscrie în jaloanele(reperele) 
pe care și le fixeaza singur sau impreuna cu elevii. Un cadru didactic apreciat este 
și un bun administrator al timpului alocat comunicarii cu elevii.

Alocarea și manipularea temporalitatii scolare se realizeaza cel mai bine prin 
modul de organizare a orelor de curs, prin structurarea adecvata a cadrelor tempo-
rale pe parcursul unei saptamani, luni, semestru, an scolar sau ciclu de învățământ.

Trecerea, de la un model rigid al utilizarii timpului individual în scoala, la un 
model mobil și flexibil, care sa permita coordonari informale, elastice, permisive 
la timpi individuali conduc, în mod evident, la cresterea randamentului scolar.

Sistem concentric. Metodele clasice fac ca timpul pus la dispoziția elevilor 
sa aibă un caracter unificator și uniformizator. Cadrul temporal îi obligă pe toți 
elevii să se înscrie în aceleași repere orare, să respecte determinările legate de 
durată, să execute aceleași tipuri și cantități de activități în unitatea de timp, ca și 
cum ar avea aceleași posibilități, dispoziții și potențialități.

În prezent, structurile rigide, cu conținuturi fixe, sunt din ce în ce mai mult 
înlăturate, o consecință directă a lor fiind uniformizarea și masificarea persoane-
lor umane. Locul lor este luat de metodele și procedeele care vizează o pluralitate 
instructivă, benefică în măsura în care se păstrează un echilibru între partea fixa/
trunchi comun(TC) și cea variabilă/curriculum la dispoziția scolii (CDS), iar cadre-
le didactice implicate selectează, recreează și gestionează secvențele de conținut.

Un sistem educațional diferențiat, în care timpii de învățare să fie „calibrați” 
pe fiecare elev/grup mic de elevi, ar permite o flexibilizare și o eficientizare a 
procesului didactic.

In sistemul didactic de tip concentric, însușirea cunoștințelor de la simplu la 
complex, se face în funcție de nivelul de percepție și înțelegere, de capacitatea de 
analiza și sinteza, referitoare la fenomenele fizice studiate (raza cercurilor crește 
în funcție de nivelul, de complexitatea și extinderea situațiilor studiate, de capa-
citatea și, eventual, motivația/interesul elevilor.

In plus, ritmul, stilul de învățare, profilul intelectual și potențialul creativ ale 
elevilor de pe același nivel sunt foarte apropiate.

Intr-un interval de timp relativ mare – un an scolar/ciclu de invatamnt – gru-
parea pe nivele de pregatire  (în sistem de tip concentric) este un proces în con-
tinua schimbare.

Experienta didactica dovedeste ca gruparea elevilor pe nivele  (cercuri con-
centrice)  este orientativa, astfel incat în timp, în functie de performantele obtinute, 
elevii pot trece de pe un nivel pe altul. Procesul de invatare, cu toate toate etapele 
sale, inclusiv evaluarea, este puternic ascendent atunci cand exista o tranzitie neta 
(de pe un nivel pe altul) a elevilor spre nivele superioare.

Elementele noi introduse de lucrare constau în maniera didactică de aborda-
re/studiere a fenomenelor fizice cuprinse în tematica menționată mai sus: inițial, 
sunt definite conceptele fizice și enunțate legile fundamentale din capitolul re-
spectiv. Având în vedere un concept fizic fundamental, se va încerca abordarea/
rezolvarea unor situații /probleme într-un sistem didactic de tip concentric, în 
funcție de capacitatea de receptie, asimilare și prelucrare a informațiilor de către 
elevi. Creșterea razei cercurilor concentrice este echivalentă cu complexitatea 
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și extinderea situațiilor studiate, în funcție de capacitatea aptitudinala fata de 
disciplina de studiu, potentialul creativ si, eventual, motivația/interesul elevilor.

Desfasurarea unei ore de curs se realizeza printr-o succesiune de secvente 
temporale și circulare cu elevii dintr-o clasa situati pe cele trei niveluri.

Lucrarea se adresează elevilor din învățământul liceal, cu o pregătire situată pe trei 
nivele: elevi cu un nivel de pregătire mediu (nivelul 1), elevi care au un interes deosebit 
pentru studiul fenomenelor fizice (nivelul 2) și elevi care participă la concursuri, sesiuni 
de comunicări stiintifice, olimpiade școlare nationale și internationale etc. (nivelul 3). 

Alegerea pe 3 nivele și conținutul fiecărui nivel sunt relative, fiecare cadru 
didactic putând alege conținutul și numărul nivelului în funcție de condițiile con-
crete ale elevilor clasei/grupei.

2. Comprimarea timpului 

Elevii/studentii, prin natura lor individuala, sunt diferiti ca ritm de asimilare 
a cunostintelor sau de aplicare a lor în situatii diferite.

Comprimarea timpului este de cele mai multe ori justificata pentru elevii cu 
aptitudini inalte sau cu predispozitii evidente pentru anumite activitati.

Intervalele de timp pot fi mai mici sau mai mari, în functie de ritmul fiecarui 
elev/student sau grup de elevi/studenti. Cantitatea de cunostinte asimilate de elevi 
în unitatea de timp (ex. : ora de curs) va diferi de la un elev la altul.

Intr-un sistem diferentiat de tip concentric, sunt luate în considerare particu-
laritatile și ritmul elevilor/studentilor de pe fiecare nivel.

Timpii alocati pentru aceleasi sarcini de invatare difera de la un nivel la altul: 
elevii situati pe nivelul 1 au cel mai lung timp, iar elevii de pe nivelul 3 cel mai 
scurt. în acelasi interval de timp (ex. : ora de clasa/curs) sarcinile de invatare sunt 
amplificate de la nivelul minim 1, la nivelul maxim 3. O astfel de situatie permite 
o forma de administrare a procesului de predare-invatare în functie de calitatile 
individuale ale elevilor/studentilor.

Pentru elevii situati pe un nivel superior (ex: nivelul 3) , cantitatea de infor-
matie asimilata intr-un interval de timp dat este mai mare decat în cazul elevilor 
situati pe un nivel inferior.

La sfarsitul unui an scolar sau ciclu de învățământ (3-4 ani scolari), va exista 
o diferentiere evidenta intre elevii/studentii situati pe nivele diferite: cantitatea 
și calitatea cunostintelor elevilor de pe nivelul 3 fiind superioare fata de cele ale 
elevilor situati pe nivelele 2 sau 1.

Observatiile și masuratorile efectuate în intervalul 1996-2005*  (Colegiul 
Tehnic „Dimitrie Leonida”) au evidentiat utilitatea și eficacitatea unui sistem di-
ferentiat de tip concentric în procesul de învățământ.

De mentionat ca elevii/studentii situati pe nivelul 1 (nivel minim de cunostinte) 
trebuie sa parcurga curriculum scolar obligatoriu, conform standardelor educationale.

Elevii situati pe nivele superioare 2 și 3, datorita ritmului rapid de asimilare, 
vor aborda suplimentar și alte subiecte, care reprezinta extensii ale temelor incluse 
în curriculum scolar obligatoriu.
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In tabelul 1 sunt date rezultatele obtinute pe parcursul a 6 semestre  (3 ani 
de studiu), în intervalul 2002-2005. Observatiile și masuratorile au fost efectuate 
asupra aceleiasi clase de elevi, avand specialitatea matematica-informatica.

Graficul din fig. 2 reda modul în care a evoluat procesul de asimilare a cu-
nostintelor la disciplina fizica, elevii de pe toate cele 3 nivele avand aceleasi sar-
cini de invatare.

Table 1

Semestrul/timpul 
necesar I II III IV V VI

Timpul necesar(minute) 
Nivelul 1 45 45 45 45 45 45

Timpul necesar(minute) 
Nivelul 2 37 36 37 36 35 35

Timpul necesar(minute) 
Nivelul 3 27 25 24 23 21 18

Progresul scolar este mai putin evident pentru elevii situati pe nivelul 2 și 
mai accentuat pentru elevii situati pe nivelul 3. Daca pentru nivelul 2 s-a constatat 
ca timpul a scazut pe parcursul celor 6 semestre cu 2 minute  (5, 40 %), în cazul 
elevilor situati pe nivelul 3, scaderea a fost de 9 minute (33, 33 %). Aceste rezul-
tate scot în evidenta faptul ca diferentele dintre elevii situati pe cele trei nivele 
la inceputul ciclului de învățământ se accentueaza spre finalul lui. Consideram 
ca este un fenomen firesc, daca avem în vedere ritmul, capacitatea de asimilare, 
aptitudinile și motivatia, diferite de la un elev la altul.
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Fig. 2. Evolutia pe parcursul unui ciclu de invatamânt  (3 ani scolari/6 se-
mestre)  a timpului necesar elevilor de pe nivele diferite, pentru realizarea ace-
lorasi sarcini de invatare.

Este evident ca progresul scolar nu este liniar  (cu exceptia elevilor de pe ni-
velul 1 care au constituit sistemul de referinta), fluctuatiile fiind semnificative 
pentru elevii situati pe nivelul 2, intre semestrele II și IV. Din testele efectuate și 
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din analiza opiniilor elevilor, rezulta ca aceste fluctuatii sunt deteminate de gradul 
de accesibilitate fata de anumite capitole din fizica dar și a unor neconcordante 
intre curricula de la disciplinele fizica și matematica.

In cazul elevilor situati pe cel de-al treilea nivel nivel, progresul scolar are 
o tendinta accentuat crescatoare  (timpul necesar pentru realizarea sarcinilor de 
invatare este accentuat descrescator) în ultimele 2 semestre ale ciclului.

Rezultatele obtinute, conduc la concluzia ca un proces diferentiat, aplicat din 
învățământul secundar inferior  (elevi cu varsta de 12-15 ani) ar fi benefic pentru 
elevi, indiferent de nivelul de competente pe care se situeaza.
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ABSTRACT

O abordare diferentiata a procesului de invatare intr-un sistem de tip con-
centric presupune timpi diferiti pentru aceleasi sarcini de invatare, în functie de 
nivelul valoric pe care se gasesc elevii.

Tendinta exprimata este o forma de administrare a educatiei, avand în vede-
re ritmul propriu de asimilare a cunostintelor pentru fiecare elev. Comprimarea/
scurtarea timpului de invatare este pe deplin justificata pentru elevii care au 
predispozitii manifeste pentru un anumit tip de activitati  (ex. : pentru orele de 
laborator la fizica). 

In mod normal, aceasta procedura ar trebui sa se plieze cu necesitate pe noi 
forme institutionale de organizare a invatarii cum ar fi grupe de 3-8 elevi.

Din acest punct de vedere un sistem diferentiat de tip concentric este ideal 
deoarece ia în considerare ritmul propriu al fiecarui nivel, elevii dintr-o grupa 
fiind relativ apropiati ca potential de invatare.
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NATURA CA ÎNVĂȚĂTOR

Profesor GEORGETA MOLDOVAN, liceul 
teoretic „Dr. Lind”, Câmpenița, Județ Mureș

În loc de introducere

„Dănut fugi, ascunzându-se în grădină. Nici nu se gândea sa fie de acord cu 
propunerea părinților. Să meargă la București?? Nici gând! 

Să plece de aici? …se intrebă din nou. Și unde? Tocmai într-un oraș! Și încă 
unul mare. Nu! Nu! Nu! N-au decât să plece fără el. Cum să se despartă el de sa-
tul bunicii, de minunățiile de aici? De dealurile astea verzi ca smaraldul? De râul 
care trece chiar pe lângă casă, și care are melodia lui neasemuită? De copacii ca-
re-l primesc cu ramurile deschise, de primăvara devreme până toamna târziu? De 
fânețe, de flori, de insecte, de animalele din pădure, de cerul care e mereu nou? 

Pe unde va mai hoinări el? Și cu cine va mai explora el lucruri noi sau vechi, 
umblate sau mai puțin umblate? Cu cine va mai forma el o echipă de cercetași ai 
naturii? Și ce”natură” ar mai putea cerceta printre blocuri și asfalt? 

Necăjit, se ridică și o lua prin grădini, spre deal. De aici se putea vedea ca-n 
palma tot satul.  Vedea satul acesta străbătut de el în lung și-n lat, singur sau cu 
prietenii lui; cu tovarășii de joacă sau cu colegii de clasă-singuri sau însoțiți de 
profesori, cel mai adesea de profesorul de fizică, tovarășul lor cel mai bun, alături 
de care au învățat așa de mult despre natură. Dar mai ales din natură, mergând în 
natură, la fața locului.

Vedea satul acesta în toate culorile anotimpurilor. Și de fiecare dată era fru-
mos. De fiecare dată era nou. Gata de explorat. Cu siguranță, mai erau multe de 
aflat: alte comori ale naturii, ce așteptau să fie descoperite de către ei.

Înțelege acum că dragostea lui pentru natură, o pasiune de când era foarte 
mic, s-a împletit atât de frumos cu dorința pentru cercetarea ei, pusă în sufletele 
lor de profesorul de fizică.

Și înțelege acum că școala nu e numai acolo, la …școală. Că el e permanent 
la ȘCOALĂ, pentru că mereu învață ceva.

Și înțelege acum că îi place tare mult această ȘCOALĂ A NATURII. 
Și mai înțelege acum că iubește satul acesta în tot timpul anului. În fiecare 

anotimp. Și că toate, la un loc, sunt niște ANOTIMPURI ȘCOLĂREȘTI.“

Gânduri, gânduri de copil, am putea spune. Dar, foarte bine, pot fi gânduri 
de om mare. Care încă ar trebui, în acest secol supraaglomerat, să se poată des-
prinde de artificial și reconecta la natural. Și noi, ca profesori, ne putem folosi de 
acest drept de a ne retrage în natură. Sau de a reinvita natura. La catedră. În sala 
de clasă. În caiete. În minte.
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Vă invit în această călătorie imaginară, deocamdată, care are ca popas de 
meditație trei întrebări majore: De ce?; Cum?; Cu ce scop? 

I. De ce ne-ar interesa integrarea naturii în disciplina predată? Iată câteva 
răspunsuri:

1.Numele. Phizis, în limba greacă, înseamnă natură. De aici vine numele 
pentru Fizică. De aceea, pentru profesorii de științe (Chimie, Biologie, Geografie) 
e numai normal să facă această integrare, numele disciplinei indicând și obiectul 
de studiu. Altfel, ar fi tot așa de ciudat ca și atunci când ai participa la un coo-
king-class, iar maestrul bucătar doar ți-ar desena cum se prepară bucatele. Desigur, 
și alte discipline, măcar în parte, o pot folosi ca sursă.

2.Compatibilitate. Suntem ființe vii, care aparținem unui mediu viu. Mintea 
noastră este creată pentru a fi în rezonanță cu un mediu natural. De aceea, la înce-
putul traseului școlăresc este bine ca elevul să fie cât mai aproape de acest mediu. 
„Copilului mic, incapabil încă de a învăța de pe pagina tipărită sau de a fi introdus 
în ordinea stabilită din sala de clasă, natura îi prezintă o sursă inepuizabilă de 
instruire și încântare.” Nu-i de mirare ca acolo a fost locul primelor școli, și, iată, 
azi există unele tendințe, alternative educaționale, de întoarcere la acest model.

3.Element terapeutic. Aceasta derivă din punctul dezbătut anterior. Ruperea 
legăturii vii dintre mintea umană și natură a produs dezechilibre și în elevii noș-
tri. Avem copii cu CES și avem adolescenți cu depresii sau dependențe. S-a con-
statat efectul benefic al studiului naturii asupra psihicului. O plimbare în natură 
declanșează formarea de serotonină, cu efect antidepresiv; iar pentru un copil 
cu CES, integrat într-o clasă obișnuită, deseori apatic la activitățile orei sau din 
contră, hiperactiv, atingerea obiectelor din natură (o frunză, o piatră) trezește in-
teres și atenție.

4.Dumnezeu-Creatorul naturii. E un firesc al ființei umane de întoarcere 
la origini. „Amprenta Divinității se vede asupra tuturor lucrurilor create. Natura 
mărturisește despre Dumnezeu. Mintea deschisă, adusă în contact cu miracolul 
și taina universului, nu poate face altceva decât să recunoască lucrarea puterii 
infinite. Aceleași legi mărețe, care călăuzesc deopotrivă astrul și atomul, contro-
lează și viața omului. Legile care guvernează acțiunea inimii, care reglează fluxul 
curentului vieții în corp sunt legile Inteligenței supreme, care are autoritatea de a 
dispune de sufletul omului. De la EL provine viața a tot ce există”. 

II. Cum putem integra natura în lecțiile predate? Iată câteva modalități:

1.Lectura-tema integratoare. La începutul orelor, pentru captarea atenției sau 
pe parcurs. Un fragment potrivit cu o scenă din natură poate fi la fel de binevenită 
la o oră de științe cât și la o oră de Limba română, Muzică, Desen, Engleză, sau 
chiar Matematică. Parabolele, pildele cu sursă din natură sunt bine savurate de 
elevi, mari și mici, putând constitui punctul de plecare la orele de Educație civică, 
sau chiar Educație antreprenorială. Poate crea senzația de spațiu ale claselor mici 
și aglomerate, invitând elevii la călătorii imaginare, cu orizonturi largi.
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2.Creații proprii-povestiri, compuneri, desene, diverse obiecte (mori de vânt, 
bărcuțe, cuiburi), colaje cu fotografii, muzică, ppt-uri sau chiar filmulețe, în care 
elementele naturii să fie background pentru tema dată. În felul acesta, pot fi atinse 
toate tipurile de învățare, vizual, auditiv, kinestezic. În acest punct putem aplica 
Teoria Inteligențelor Multiple, iar elevii pot fi evaluați în funcție de tipul de inteli-
gență pe care îl posedă. „Ajută-l pe copil să facă singur”- este un alt motto apărut 
în alternativele educaționale din ultimul timp.

3.Excursii. Atât de dorite, în cadrul lor pot fi discutate fenomenele fizice 
întâlnite, pot fi studiate diverse forme de relief, roci, culori și forme ale plantelor, 
comportamente ale animalelor, norii, alte curiozități ale naturii; dar pot deveni 
surse de inspirație pentru orele de Limba română, Matematică, Desen, Muzică; 
de asemenea, pot fi ocazii de dezvoltarea unor relații armonioase în grupul de 
elevi ce pot include spiritul de întrajutorare, sprijin, slujire, cooperare, component 
de bază în formarea caracterului. Desigur, în funcție de timpul avut la dispoziție, 
putem ieși cu elevii noștri pentru câteva zile, pentru o zi, sau doar o jumătate de 
oră în parcul orașului, dacă nu avem un parc chiar în cadrul școlii noastre.

4.Cadru interior natural. Chiar dacă nu putem merge tot timpul în natură, 
putem să invităm natura în sala de clasă. Câteva pietre interesante pe catedră, o 
crenguță agățată artistic pe perete, o vază cu flori de câmp, un amestec de frunze 
verzi și roșii aruncate pe dulăpior pot constitui o sursă de curiozitate pentru elev, 
chiar din momentul în care a intrat în clasă. Pentru vizuali, imaginea așezată in-
teligent în fața ochilor lor, îi va ajuta să rețină mai bine lecția, deoarece creierul 
va face conexiuni între imagini și text. Pentru auditivi, un fond muzical discret, 
cu acorduri din natură, poate fi un ajutor, eliminând riscul de a fi distrași de alte 
zgomote. Pentru kinestezici, obiectele natural lăsate la îndemâna lor, va da o pre-
ocupare mâinilor, lăsând mintea sa fie focalizată pe lecția predate.

III. Cu ce scop integrăm natura în viața școlărească? Iată câteva ținte:

1.Creșterea motivației învățării. Pe măsură ce clipele trec, se observă schim-
bări rapide în toate compartimentele vieții, care aduc cu sine schimbări și în viața 
școlarului. Prioritățile așezate de media în fața noastră, schimbă, cu tendința de 
scădere, și motivația învățării. Apare tot mai des întrebarea: De ce să mai învăț? 
Întoarcerea la natură poate rezolva această problemă pentru că este un obiect atât 
de atractiv, funcționând atât ca factor extern al motivației (plimbarea ca recom-
pensă, cadou), cât și ca factor intern (dorința de a ști, de a explora pentru a ajunge 
departe). Mintea elevului rezonează și fuzionează cu natura, care invită la explo-
rare infinită, stârnind interes, curiozitate.

2.Dezvoltarea creativității. Chiar dacă, în această era a tehnologiei, suntem 
bombardați de modele anorganice, de artificial și sintetic, baza este luată din na-
tură. Orice măiastră lucrare invită, descătușează baierele minții spre alte lucrări 
asemănătoare. Fluxul pozitiv, creator, sapă șanțuri tot mai adânci, care dezvoltă 
armonios mintea copilului. Nu e greu de observat cât de creative sunt copii la vâr-
ste mici, și cum, în timp, dispare această marcă specifică umanului, fiind înlocuită 
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de automatisme, de imitații, de copy-paste. Contactul cu natura impulsionează 
mintea umană de a face aceleași lucruri într-un mod nou.

3.Dezvoltare holistica. Poate părea că se potrivește foarte bine această invi-
tație a naturii în clasele de Științe. Dar, spuneam mai devreme, putem găsi surse 
de lecții și pentru alte materii (Româna, Matematica, Desen). De asemenea, natura 
poate fi sursă pentru înțelegerea unor comportamente, din care, studiindu-le, putem 
trage învățăminte, corectând și dezvoltând relații sănătoase între elevi. Relații de 
colaborare și cooperare, întrajutorare și susținere în promovarea binelui, formarea 
unui caracter îmbibat de altruism, iertare, prietenie.

Iată ca atingem, în acest fel, atât latura academică, dar și cea socială. Cea de-a 
treia latură este cea fizică, incluzând aici nu numai orele de Educație fizică ci și, 
de ce nu, și ore de Agricultură sau un opțional „Cercetași ai naturii”.

A patra latura, fără de care educația nu și-ar împlini scopul, este cea spiri-
tuală. Va fi detaliată în punctual următor. Dezvoltarea holistică/totală cuprinde 
ființa ca întreg.

4.Cunoașterea lui Dumnezeu. Poate părea că acest punct aparține doar ore-
lor de Religie. Acolo aflăm că suntem copii ai lui Dumnezeu, că suntem creația 
mâinilor Lui. Și, ca atare, e numai normal să dorim să ne cunoaștem Tatăl. Iar 
împlinirea acestui act va da sens întregului proces al învățării.

Putem, însă, să extindem acest cadru de cunoaștere și prin alte discipline. 
Este timpul unei învățări transdisciplinare. E evident că pentru idealul pe care ni-l 
propunem ca educatori, nu mai putem merge pe felii distincte ale disciplinelor. 
Ele se întrepătrund și, numai așa, se creează imaginea de ansamblu a învățăturii 
cu care elevul va pleca din școala. Dumnezeu nu este doar un obiect de studiu în 
timpul orei de Religie. EL e prezent în toate compartimentele vieții, inclusiv în 
disciplinele școlare. Iar un Învățător eficient, care ne-a fost pus la dispoziție pen-
tru a-L cunoaște este natura.

În loc de încheiere 
Natura vorbește despre Dumnezeu. Este cartea lui Dumnezeu. Din ea putem 

afla despre Creatorul Universului, despre legile după care se conduce acesta, legi 
pe care le găsim chiar și în organismul nostru, chiar și în modul cum funcționează 
mintea noastră, în modul cum procesăm informații sau cum relaționăm cu ceilalți.

Am fost creați să locuim în natură. Să lucrăm în natură. Să ne bucurăm în 
natură. Să protejăm natura. Să învățăm în natură și din natură. Ea ne îndreaptă 
mereu atenția spre rostul nostru pe acest pământ. De a-L cunoaște pe Dumnezeu.

Înțelegerea acestui aspect poate declanșa o schimbare benefică asupra între-
gului proces educațional, care va avea impact asupra întregii societăți. „To learn 
is to change”, spunea un profesor. A învăța înseamnă a schimba. Un elev învățat 
este un elev schimbat.

„Lucrarea adevăratei educații este aceea de a-i antrena pe tineri să gândească 
ei înșiși, nu doar să reflecte gândirea altor oameni. În loc să-și limiteze studiul la 
ceea ce au spus sau scris alții, studenții să fie îndrumați către izvoarele adevăru-
lui, către vastele câmpuri din natură și revelație, deschise cercetării. Să contemple 
marile subiecte ale datoriei și destinului-și mintea lor se va lărgi și întări. În locul 
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unor făpturi educate, dar plăpânde, instituțiile de învățământ vor putea trimite 
în lume bărbați îndeajuns de puternici pentru a gândi și acționa, bărbați care să 
fie stăpâni ai împrejurărilor, nu robi ai acestora, bărbați care au o minte largă, un 
cuget clar și curajul convingerilor proprii.” 

Dincolo de a fi profesor, avem un statut mult mai înalt, și anume, de a fi edu-
cator creștin. Acesta aduce cu el atât responsabilitate, cât și satisfacție, pentru că, 
într-o manieră transdisciplinară, poți fi participant direct la dezvoltarea totală, 
într-un mod armonios, a propriului tău elev. Ce privilegiu! 

Iar natura-un Învățător plăcut și la îndemână îți face o invitație de nerefuzat.
Călătorie plăcută! 

BIBLIOGRAFIE: 
1. Stoica, Georgeta. 2009, Anotimpuri școlărești, Editura AncaPrint, Buzău, 

pag. 5, 6
2. White, Ellen. 2009, Educație, Editura Viață și Sănătate, București, pag 12, 77

REZUMAT

Într-o lume în continuă schimbare, tumultul vieții crește, ducând la oboseală, 
agitație, stress, aglomerație. Căutăm soluții pentru a fi mai așezați, mai liniștiți, 
mai calmi. Dar, în jur, găsim asfalt, mașinării, coduri, ziduri, ceasuri. Ca dascăli 
purtăm responsabilitatea formării elevilor noștri, nu numai pe plan academic-in-
formațional, ci ne interesează și dezvoltarea armonioasă a caracterului lor. Chiar 
în aceste condiții, tensionante, câteodată, și schimbătoare.

Este o muncă nobila și complexă. Iar abordarea ei, ne-am obișnuit deja, se 
poate face transdisciplinar, în așa fel încât să se țină cont de tipul de inteligență 
al fiecărui elev.

Natura poate fi un Învățător eficient, care să ne ajute în împlinirea acestui 
ideal educațional-dezvoltarea holistică, prezentându-ne atât lecții de științe, cât și 
lecții de viață, conducându-ne spre sursa tuturor acestor învățături – Dumnezeu.
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VALORIFICAREA RESURSELOR MS OFFICE 
ȘI AEL LA ORELE DE FIZICĂ

Prof. gr. I, dr. Gabriela Jicmon, Colegiul 
Tehnic „Carol I”, București

Principalele tipuri de schimbări provocate de noile descoperiri în tehnologia 
informației și comunicațiilor au fost enunțate de către A.M. Huberman și sunt:
 schimbări „materiale „(folosirea de echipamente moderne precum: videopro-

iectoare, calculatoare;
 schimbări de „fond „în conținutul programelor și a metodelor de predare 

– învățare;
 schimbări interpersonale (profesor – elev / student, profesor – profesor, pro-

fesor – personal auxiliar).
De asemenea se poate spune ca învățământul poate fi influențat de către pro-

gresul tehnologic astfel:
 ca motor al lansării noului în sistemul de învățământ;
 ca mecanism de optimizare al sistemului deja existent.

Învățarea azi presupune accesul și operarea unor informații din ce în ce mai 
complexe, și rezolvarea de probleme și exerciții, în transferul de noi cunoștințe și 
componențe în condiții noi.

În acest context instruirea devine un mediu deschis, cu grad mare de inde-
pendență și responsabilitate din partea celui instruit. El trebuie să își stabilească 
obiectivele urmărite, să fie capabil să le urmărească (monitorizeze), să evalueze 
conținuturile dobândite și să asigure un feed-back eficient (să verifice concordanța 
dintre obiectivele urmărite și rezultatele obținute) . Se atinge astfel un ideal peda-
gogic „învățarea angajată, ,. Factorii ce influențează efectele produse de mediile 
tehnologice de învățare asupra subiecților și invers sunt: cunoștințele anterioare, 
motivația, stilul de învățare, autocontrolul. Din bibliografia psiho-pedagogică se 
pot desprinde trei tendințe de clasificare a modalităților de a adapta conținuturile 
la gradul de dificultate al obiectului de studiu, nivelul clasei și oferta ordinato-
rului utilizat:
 Studiul separat al informaticii, ca obiect de sine-stătător;
 Utilizarea computerului efectiv la ore în sensul folosirii softurilor adecvate 

obiectului de studiu, dar și al găsirii de noi aplicabilități, sau al creării de noi 
programe care să poată fi integrate procesului instructive-educativ;

 Pregătirea corespunzătoare și cooperarea dintre profesori în scopul valorifi-
cării cât mai performante a resurselor existente în fiecare unitate.
Modalitățile enunțate de adaptare a conținuturilor nu se exclud reciproc, coa-

bitarea lor e recomandată în cadrul aceleiași unități școlare.
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Introducerea calculatorului în activitatea la clasă are sens numai dacă aceasta 
mărește calitatea învățării, reduce timpul de învățare, precum și costul școlarizării.

În noua viziune pedagogică promovată prin reforma învățământului se ur-
mărește dezvoltarea la elevi a unor abilități și cunoștințe care să le permită să se 
instruiască și să se formeze continuu.

Integrând Internetul și diverse programe didactice ca mijloace didactice au-
xiliare în lecțiile curente se poate lărgi conceptul de învățare către noi orizonturi 
și perspective. Prin utilizarea calculatorului la clasă, nemijlocit în procesul de 
predare-învățare se utilizează mai eficient resursele sărace existente. Rolul pro-
fesorului devine acela de a media practic asimilarea de noțiuni și deprinderi în 
contextul didacticilor moderne bazate pe T.I.C. Resursele oferite de T.I.C. sunt 
multiple: articole, aplicații și baze de date on-line, biblioteci și enciclopedii sof-
tware, participarea la diverse proiecte, aplicații și studii, la conferințe, dezbateri 
și jocuri didactice computerizate, ce dezvoltă mult mai multe abilități și deschid 
orizonturi infinit mai largi decât clasicele referate sau fișe de lucru de laborator.

Ioan Cerghit a enumerat cele mai uzuale metode de utilizare a T.I.C. în pro-
cesul educațional. Reprezentative și utilizabile pentru orele de fizică, știință ex-
perimentală prin excelență, sunt următoarele metode:
1. Metoda descoperirii de noi cunoștințe sub îndemnarea profesorului, folosind 

cunoștințe anterioare și experiența personală. Deja elevii sunt obișnuiți să se 
documenteze pe diverse teme folosind Internetul. Descoperirea poate fi:

 - independentă;
 - dirijată.

2. Metoda problematizării: elevii sesizează și caută să soluționeze o situație 
– problemă.
Găsirea unei rezolvări presupune:

 definirea problemei;
 gruparea și selecționarea informației;
 prelucrarea (preferabil computerizată) a rezultatelor experimentale obținute;
 găsirea de aplicații soluției aflate.

Tabelele de valori, calcule, graficele din fișele de lucru pot fi realizate ușor 
folosind Microsoft Word sau Excel.
3. Experimentul este o metodă euristică de organizare și realizare a unor acti-

vități practice și formează elevilor deprinderi, dar le dezvoltă și intuiția.
Experimentele pot fi clasificate în:

 experimente reale;
 experimente virtuale.

Cele virtuale utilizează prin excelență resurse T.I.C., dar și în cele reale se pot 
înscrie diverse aplicații ale T.I.C.. Resursele T.I.C. pot veni în sprijinul realizării 
experimentelor frontale pentru a: organiza observațiile (Word, Excel), prelucra 
datele, verifica și aplica în practică rezultatele(Word, Excel), trasa grafice (Word, 
Excel), prezenta concluzii (Power Point), efectua calculul erorilor (Excel).
4. Modelarea este acea metodă prin care se reproduc fenomene cu o bună apro-

ximație a realității în scopul concluzionării teoretice și practice a acestora.
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La ora de fizică caut să îmbin toate aceste strategii și să integrez astfel cal-
culatorul în lecție prin folosirea:
 soft-uri educaționale de simulare a unor experimente virtuale;
 applet-uri Java;
 biblioteci și enciclopedii informatice,
 Internet, etc.

Dintre softurile educaționale folosite frecvent în activitatea la clasă amintesc:
1. Lecții interactive de fizică, vol. 1, 2 – Intuitext care conțin în afară de textele 

reper și ferestre de detaliu cu experimente virtuale, animații interactive, ex-
plicații privind utilizarea facilă a programului. Sunt oferite și puncte de reper 
despre zone de imagine reprezentative sau cu un interes deosebit din punct 
de vedere didactic sau științific. Interfața cuprinde temele, iar fiecare temă 
are afișate obiectele de conținut ce pot fi ușor vizualizate printr-un simplu 
click. Se oferă posibilitatea derulării listei de obiecte, dacă ea e prea lungă și 
nu poate fi afișată integral. în plus există și un tabel de prezentare a informa-
țiilor didactice pentru fiecare obiect. Un obiect de conținut poate cuprinde la 
rândul lui mai multe momente, accesibile prin mouse și vizibile.
2.’ 99 Hard Soft – autor ing. Valentin Negru cuprinzând experimente virtuale 

referitoare la conținuturile programei de fizică pt. liceu și aplicații tehnice con-
crete cu simulări ale funcționării diverselor dispozitive prezentate. Structurarea 
se face pe clase și respectiv capitole și unități de învățare. Interfața e prietenoasă 
și ușor de utilizat.

Personal am creat și lecții de predare-învățare în AeL, numai că accesul la 
laboratorul de informatică al școlii este dificil. Prefer așadar să utilizez mijloa-
cele disponibile din laboratorul de fizică: calculator, Internet, videoproiector și 
diferitele materiale pe care le-am realizat mai ales în Power Point în sprijinul în-
vățării. Acestea din urmă sunt utile atât în momentele introductive sau de capta-
re a atenției, cât și în etapa de predare-învățare propriu-zisă. Adesea chiar elevii 
realizează prezentări ale unor aplicații ale temelor teoretice studiate. Consider că 
astfel reușesc mai bine să atrag și mențin atenția elevilor spre conținuturile propu-
se, prin trezirea interesului lor, știut fiind că ei sunt atrași de noile tehnologii. Tot 
astfel pot să le propun teme de investigare individuală, pe teme conexe celor de 
la clasă spre a le incita interesul pentru aplicațiile practice ale noțiunilor studiate.

De multe ori e nevoie de a insista pe anumite aspecte, mai ales că uneori sunt 
redate relativ diferit în cadrul celor două obiecte de studiu. Indiferent de domeniul 
abordat, conținuturile pot fi structurate principial astfel:
1. Identificarea fenomenului în natură și în tehnică
2. Explorarea fenomenului în laborator
3. Interpretarea teoretică a fenomenului
4. Studiul aplicațiilor practice ale fenomenului
5. Protecția mediului și a propriei persoane

Accentuarea diferențiată a acestor etape în parcurgerea unei anumite teme 
este determinată – sub aspect științific – de domeniul particular studiat, iar sub 
aspect educațional de filieră, profil și specializare. Din punct de vedere pedago-
gic, demersul didactic la clasă trebuie să se structureze conform acestor etape, cu 



263Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

o adaptare corespunzătoare la nivelul aptitudinilor, competențelor și intereselor 
elevilor, într-o abordare echilibrată, flexibilă și motivantă care să faciliteze for-
marea treptată a competențelor specifice stabilite de programă.

Introducerea în școală a tehnologiei educaționale bazate pe Tehnologiei 
Informației și a Comunicațiilor are un puternic impact asupra strategiilor didac-
tice și a dezvoltării unor forme de organizare a instruirii care nu sunt posibile cu 
ajutorul metodelor și mijloacelor tradiționale. Actul învățării nu mai este consi-
derat a fi efectul demersurilor profesorului, ci rodul unor interacțiuni ale elevului 
cu cel care conduce învățarea, cu calculatorul, cu sursele de informare puse la 
dispoziție (Internet, enciclopedii) .

BIBLIOGRAFIE: 
1. Hubert A. M. – Understanding and Preventing Teacher Burnout, Cambridge 

University Press, 1999; 
2. Cerghit I. – Metode de învățământ, Ed. Polirom, 2006; 
3. Mihaela Logofătu, Mihaela Garabet, Anca Voicu, Emilia Păușan – 

„Tehnologia Informației și a Comunicațiilor în școala modernă” (Credis, 
septembrie 2003); 

4. Radu I. și colab. (1991). Introducere în psihologia contemporană. Cluj-
Napoca; Sincron;

5. Stoica A. (1983). Creativitatea elevilor. București, Editura Didactică și 
pedagogică;

6. Torrance, E. P. (1992). Guiding Creative Talent. Englewood Cliffs, Pretince 
Hall.

REZUMAT

Prezenta lucrare prezintă câteva aspecte generale legate de integrarea T.I.C. 
în orele de fizică, dar și unele legate de experiența personală privind valorificarea 
resurselor furnizate de tehnicile informatice și multimedia moderne.
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APLICAȚIE SOFTWARE PENTRU SIMULAREA 
REPREZENTĂRII GRAFICE A FUNCȚIILOR 

MATEMATICE – LECTURI GRAFICE – 

Prof. Ana-Maria MOLDOVAN, Colegiul 
Economic „Transilvania” din Tîrgu-Mureș; 

Prof. Mihaela COJOCNEAN, Colegiul 
Economic „Transilvania” din Tîrgu-Mureș 

1. Introducere
„Învățarea care are sens le oferă elevilor cunoștințele și procesele cognitive 

de care au nevoie pentru a putea rezolva probleme.” (Anderson). Pornind de la 
acest slogan ne-am dat seama că este bine ca noi dascălii să punem elevii în si-
tuația de a compune probleme în care aceștia să aplice noțiunile, cunoștințele și 
deprinderile dobândite prin studiul diferitelor discipline.

Pentru a învăța elevii într-o abordare interdisciplinară, se poate apela la com-
petențele TIC ale acestora. Procedând în acest fel, elevilor li se pot formula cerințe 
de elaborare a unor probleme prin care să modeleze aspectele teoretice studiate la 
o anumită disciplină, iar apoi să rezolve problemele respective prin simulare cu 
ajutorul calculatoarelor numerice.

Un scenariu didactic de acest fel a fost aplicat la clasele a XI-a, în vederea stu-
dierii proprietăților funcții matematice. În acest scop elevii au elaborat o aplicație 
software pentru simularea reprezentării grafice a funcțiilor matematice studiate.

Făcând apel la cunoștințele dobândite la matematică, legate de funcțiile stu-
diate și utilizând facilitățile oferite de programul Microsoft Excel din pachetul 
MS Office, elevilor li s-a cerut să realizeze o aplicație software care să permită 
trasarea graficelor funcțiilor studiate în liceu.

2. Graficul funcției elementare
Se numește grafic al funcției ƒ: A→B, mulțimea Gƒ= {(x, y) |xєA, yєB, ƒ(x)= 

y}, adică acea submulțime a produsului cartezian A x B în care elementele (x, y) 
au proprietatea că y=ƒ(x), xєA. 

Mulțimea Gƒ poate fi scrisă și sub forma: Gƒ={(x, ƒ(x))|єA}. Ori de câte ori 
A și B sunt mulțimi numerice, graficul funcției ƒ se poate reprezenta într-un re-
per cartezian x0y.

Pentru reprezentarea graficului unei funcții se realizează un tabel al valo-
rilor, care conține atât valorile pe care le poate lua argumentul funcției x, cât și 
valorile ƒ(x).

Elevii au folosit formule și funcții Excel, editorul de ecuații, au utilizat intro-
ducerea automată a datelor, au trasat graficele funcțiilor cu datele din tabele, au 
învățat să folosească macro-comenzi, prin asocierea fiecărui buton din foaia de 
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început a unei macro comenzi ce permite deschiderea foii de calcul care cores-
punde reprezentării fiecărei funcții. (Fig. 1).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Foaie de start a aplicației cu butoane

3. Exemple de funcții trasate
O primă funcție explorată de elevi este funcția de gradul întâi,  în care x se 

numește necunoscuta iar a și b sunt parametrii reali. Graficul funcției de gradul 
întâi este o dreaptă.

Elevii au creat butoane care permit modificarea valorii parametrilor a și b 
care compun funcția de gradul întâi. Aceștia au observat că dacă parametrul a 
are valoare pozitivă panta funcției are o anumită orientare (Fig. 2a), funcția fi-
ind strict crescătoare iar dacă a are valoare negativă panta se modifică (Fig. 2b), 
funcția fiind strict descrescătoare.

Dacă coeficientul necunoscutei a=0, graficul funcției este o dreaptă paralelă 
cu axa OX la distanța y=b (Fig. 2c). Dacă termenul liber b=0, graficul funcției de 
gradul întâi este chiar prima bisectoare (când coeficientul a>0) sau a doua bisec-
toare (când coeficientul a<0).

a) b) c)
Figura 2: Graficul funcției de gradul întâi pentru diferite  

valori ale parametrilor a și b
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Studiul a continuat cu funcția de gradul al doilea, al cărei grafic este o para-
bolă care are un minim, dacă coeficientul termenului de gradul doi a>0 (Fig. 3a) 
sau un maxim dacă a<0 (Fig. 3b).

a) a>0 b) a<0
Figura 3: Graficul funcției de gradul al doilea

Explorarea funcției exponențiale, s-a studiat pentru baza subunitară (Fig. 4a) 
și pentru baza supraunitară (Fig. 4b).

a) a>1 b) a<1
Figura 4: Graficul funcției exponențiale

Funcția logaritmică  s-a studiat pentru baza logaritmului subunitară (Fig. 5a), 
cât și pentru baza logaritmului supraunitară (Fig. 5b).
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a) a>1 b) a<1
Figura 5: Graficul funcției logaritmice

Din studierea graficelor funcțiilor exponențiale și logaritmice elevii au ob-
servat proprietatea acestora de a fi inverse.

In funcție de valorile parametrilor elevii au lecturat proprietățile funcțiilor.

4. Concluzii
În realizarea acestui proiect educațional am urmărit nivelele superioare din 

taxonomia Bloom-Anderson: sinteză, analiză, evaluare dar și creare.
Implicarea calculatorului și a Internetului în triada predare-învățare-evaluare 

permite o viziune mai bună asupra materiei într-un timp mai scurt.
Utilizarea softurilor cu caracter educațional potențează activitățile didactice 

în care elevul este implicat în construirea propriei cunoașteri.
Folosirea softurilor educaționale are o serie de avantaje pentru elevi cum ar fi:

 - reducerea timpului necesar prelucrării datelor experimentale;
 - dezvoltarea creativității prin desfășurarea de activități de învățare care să 

implice procese cognitive de rang superior;
 - dezvoltarea intra și interpersonală a elevilor, aceștia învață să pună întrebări, 

să cerceteze și să discute probleme științifice care le pot influența viața.
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REZUMAT

Lucrarea de față prezintă modalitatea de proiectare a unei aplicații software 
educaționale, realizată cu ajutorul programului de calcul tabelar Microsoft Excel 
care face parte din pachetul MS Office. Aceasta permite lecturarea grafică a 
funcțiilor matematice studiate de elevi pe parcursul liceului la Colegiul Economic 
„Transilvania” din Tîrgu-Mureș. în realizarea aplicației s-au utilizat cunoștințele 
acumulate de elevi la orele de la disciplinele Matematică și Tehnologia Informației 
și a Comunicării.
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CREATIVITATE ȘI INOVAȚIE ÎN PREDAREA TIC

Prof. gr. I Mariela-Mariana Corneanu, 
director, Casa Corpului Didactic Mureș, Liceul 

Tehnologic „Avram Iancu” Tîrgu-Mureș

„Fără creativitate nu există soluții la probleme, nu există o viziune a 
viitorului, nu există găsirea oportunităților și fructificarea lor, nu există 
alternative, nu există exprimarea ființei umane la întregul ei potențial.” 

Pera Novacovici

Lumea noastră, societatea în care trăim se schimbă foarte rapid și trebuie să 
fim pregătiți să facem față unor sarcini și unor situații noi. Este un mediu dinamic, 
în care omul este constrâns să trăiască într-un ritm alert și să fie mereu pe fugă. 
Viitorul este asaltat de tehnologie, aparatele și obiceiurile noastre sunt înlocuite 
cu aceeași viteză cu care ne sunt introduse. Este nevoie să gândim creativ pentru 
a progresa, pentru a ne adapta mereu la ceva nou.

În literatura de specialitate există nenumărate definiții ale creativității. În 
general, creativitatea este definită ca fiind capacitatea de a imagina și a realiza 
ceva nou, original.

Creativitatea desemnează capacitata de a realiza creații inovatoare (origi-
nale, ingenioase), dar și adecvate (utile, adaptate în funcție de cerințele sarcinii 
– Lubart, 1994; Ochse, 1990; Stenberg, 1988; Stenberg și Lubart, 1991, 1995, 
1996). Creativitatea are o sferă de cuprindere largă, semnificativă atât la nivel 
individual, cât și social, ce vizează o multitudine de domenii de activitate. La 
nivel individual, de exemplu, creativitatea este utilă în rezolvarea problemelor 
întâmpinate de un individ în viața sa profesională sau cotidiană. La nivel social, 
creativitatea poate genera descoperiri științifice, noi curente artistice, invenții și 
programe sociale inovatoare.

Termenul de creativitate care înseamnă „a zămisli”, „a crea”, „a făuri”, „a 
naște” a fost asimilat în limbile de circulație internațională în a doua jumătate a 
secolului al XX-lea, deși în mod 

sporadic a fost utilizat și în perioada anterioară.
Creativitatea este definită ca dispoziție spontană de a crea și inventa, care 

există potențial în fiecare persoană, la toate vârstele. Este un complex de aptitu-
dini psihice care, în context favorabil, generează produse noi, valoroase pentru 
societate. Deși prezentă activ în conduită, creativitatea se exprimă și se dezvoltă 
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în strânsă dependența cu mediul socio-cultural. Ea necesită, pentru a se realiza, 
condiții favorabile de exprimare. Simțul critic, neîncrederea în sine, teama de ri-
dicol, conformismul, sunt barierele cele mai frecvente ale creativității, pe când 
cutezanța și încrederea în forțele proprii, o cultivă.

Irwing Taylor (1959), cercetător în domeniul psihologiei a analizat peste 100 
de definiții ale creativității și a pus în evidență 5 nivele de creativitate:

 - creativitatea expresivă ce caracterizează universul copilăriei, unde contea-
ză comportamentul în sine și nu abilitatea sau calitatea produsului obținut;

 - creativitatea productivă care se referă la dobândirea unor îndemânări pentru 
anumite domenii;

 - creativitatea inventivă înseamnă capacitatea de a realiza conexiuni noi între 
elemente deja cunoscute;

 - creativitatea inovatoare este prezentă la un număr restrâns de subiecți, con-
stă în găsirea unor soluții noi, originale, cu rezonanță teoretică și practică.

 - creativitatea emergentivă, forma cea mai înaltă a puterii creatoare specifică 
doar geniilor care prin contribuția lor au revoluționat un întreg domeniu al 
științei, tehnicii sau artei.
Pentru întregirea sferei noțiunii creativității, alți cercetători studiază aspecte 

ale procesului de 
creație și ale produsului său. Astfel, Graham Wallas, extinzând analiza lui 

Helmoholtz a sugerat existența a patru etape ce au loc în timpul procesului de 
creație:

 - Prepararea presupune sesizarea problemei, analiza datelor problemei (su-
biectul adună
informații despre istoricul problemei, tentative de soluționare etc. ). Dacă 

problema nu poate fi rezolvată, are loc o „distanțare” de problemă (relaxare și 
trecere temporară la alte activități)

 - Incubația are loc în inconștient și e de lungă/scurtă durată. Este o perioadă 
pasivă (efort
redus) dar în care inconștientul realizează conexiuni noi și elimină ipotezele 

formulate anterior pentru a energiza noi ipoteze.
 - Iluminarea soluția apare brusc în conștiință, pe baza etapelor anterioare. 

Există șansa de a
găsi soluția la o problemă atunci când ea nu polarizează explicit atenția 

creatorului.
 - Verificarea materializarea ideii într-un fapt explicit perceptibil (poem, ta-

blou, model
științific etc. ).
Creativitatea nu este o trăsătură psihică autonomă, ci reprezintă rezultatul or-

ganizării optime a unor factori de personalitate diferiți. Ea înseamnă un complex 
de însușiri și aptitudini psihice care, în condiții favorabile, generează produse noi 
și de valoare pentru societate. Fenomenul creativității desemnează un ansamblu de 
trăsături proprii fiecărui individ la un anumit nivel, iar potențialul creativ existent 
la toți oamenii poate fi actualizat și dezvoltat. Pentru a ajunge la rezultate creati-
ve, este nevoie de un înalt nivel de motivație. De exemplu, scriitorul John Irving 
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a declarat că lucra la romanele lui câte 12 ore pe zi, zile la rând. Atunci când a 
fost întrebat ce îl făcea să muncească atâta, chiar după ce ajunsese deja celebru 
și bogat, a răspuns: „Factorul nemărturisit este iubirea. Motivul pentru care pot 
lucra atât de mult la cărțile mele este că nu muncesc pentru mine.” 

În procesul creativ, este necesară parcurgerea etapelor de pregătire (identi-
ficarea problemei, formularea ei corectă, înmagazinarea și selectarea informa-
țiilor necesare abordării corecte, prelucrare, elaborare de strategii de rezolvare), 
incubație (organizarea și reorganizarea informațiilor prin procesări care valorifi-
că experiența individuală și socială a creatorului), iluminare  (acțiunea complexă 
de asociere și de combinare a informației care declanșează momentul inspirației, 
descoperirii soluției optime de rezolvare a problemei) și verificare (evaluarea so-
luției, ajustare, reorganizare, perfecționare). 

Stadiul superior al creativității îl reprezintă inovația. Conceptul este defi-
nit ca „producere a ceva nou, care este asimilat și obiectivat în activitate, relații, 
produse” (Paul Popescu-Neveanu). Inovația are o conotație pragmatică și implică 
aplicarea noutății într-o formă de activitate din domeniul vizat.

Inovația are ca efect valorificarea socială a ideii pe care o presupune. Ea tre-
buie să răspundă unei necesități obiective, să soluționeze o problemă, determinând 
un progres. În domeniul educației, inovația se obiectivează în structura școlară 
(durata învățământului general, organizarea pe trepte, cicluri, profiluri etc. ), în 
programele școlare și în practica activității didactice. Accentul cade pe formularea 
obiectivelor instructiv-educative. Progresele gândirii în rezolvarea de probleme 
depind în mare măsură de introducerea unor modificări, construcții, presupunând 
capacitatea de inovare.

Randamentul intelectual, precum și potențialul creativ al oricărui elev în 
perioada școlarizării depinde de doi factori: de structura lui cognitivă și de posi-
bilitățile oferite de sistemul educațional.

Mai mulți autori constată însă că sistemul educațional nu numai că nu încu-
rajează, ci dimpotrivă inhibă abilitățile creative, prin cultivarea unui comporta-
ment stereotip.

Cele mai importante atitudini creative sunt:
• încrederea în forțele proprii și înclinația puternică pentru realizarea de sine;
• interesele cognitive și devotamentul față de profesiunea aleasă;
• atitudinea antirutinieră, menită să incite la analiza critică a experienței și 

să deschidă calea unor noi experimentări;
• cutezanța în adoptarea de noi scopuri neobișnuite, îndepărtate și asumarea 

riscurilor pentru îndeplinirea acestora;
• perseverența în căutarea de soluții pentru realizarea proiectelor propuse, pre-

cum și disponibilitatea de revizuire continuă a proiectelor pentru optimizarea lor;
• simțul valorii și atitudinea valorizatoare, care duc la recunoașterea deschisă 

a valorii altora și la afirmarea onestă și demnă a valorii proprii.
G. Davis prezintă o listă de atitudini considerate necreative:
• egoismul (intoleranța, centrarea pe sine, snobismul); 
• impulsivitatea exagerată (nerăbdarea, iresponsabilitatea, imprudența); 
• încăpățânarea, cinismul, răzvrătirea, lipsa de cooperare;
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• imaturitatea, copilăriile, neîndemânarea;
• neatenția, uitarea, distragerea;
• toleranța slabă la frustrare, lipsa de comunicare.
Un elev își manifestă spiritul creativ atunci când:

§ se implică activ în procesul de formare și învățare, adoptă o atitudine activă 
și interactivă;

§ gândește critic și are deprinderi de gândire critică;
§ acționează în totală libertate în planul alegerilor pe care le face;
§ explorează mediul și găsește soluții personale;
§ preferă gândirea divergentă, imaginativă și creativă;
§ își valorifică și dezvoltă imaginația, originalitatea, inventivitatea, fantezia, 

creativitatea;
§ problematizează conținuturile și face descoperiri;
§ își exercită liberul arbitru;
§ are încredere în forțele proprii și dorința de autodepășire;
§ nu se descurajează în fața frustrării și ambiguului, ci perseverează;
§ devine responsabil;
§ elaborează produse intelectuale unice și originale

Societatea are nevoie, pentru progres, de persoane creative. Școala, ca institu-
ție a societății, are nevoie de persoane creative. A fi creativ înseamnă să elaborezi 
un lucru, în același timp absolut inovator și valabil. Modelul structural al creati-
vității include, în viziunea unor specialiști, următoarele componente:
§ calificarea, specializarea în domeniu (fiind incluse aici cunoștințele de spe-

cialitate, talentul special în domeniul respectiv, abilitățile profesionale care 
fac posibilă producția creativă), 

§ abilitățile creative (care presupun înțelegerea profundă a problemelor, depă-
șirea rutinei și clișeelor în soluționare, euristica, stilul de lucru perseverent), 

§ motivația intrinsecă pentru sarcină (realizarea unei activități care îi apare 
subiectului ca fiind interesantă, incitantă, plăcută, generatoare de satisfacție).
Cercetătorii afirmă că stimularea creativității elevilor poate fi realizată prin 

trei elemente: un mediu creativ, o programă creativă și profesori ce folosesc me-
tode didactice creative. În ceea ce privește cadrele didactice, experții afirmă că 
acestea pot îmbunătăți creativitatea copiilor prin stimularea experimentării și a 
perseverenței, prin apelarea la întrebări cu răspuns deschis și prin încurajarea 
copiilor care oferă răspunsuri inedite la întrebări. De asemenea, cercetătorii re-
comandă profesorilor să încurajeze copiii să își construiască propriile interpretări 
ale evenimentelor.

Didactica modernă pune accent pe latura formativă a învățării, pe cultivarea 
creativității utilizând diferite metode de stimulare a creativității.

Cuvântul „metodă” provine din limba greacă, de la termenul „methodos”, 
compus din „metha” – către, spre și „odos” – cale, drum, de unde semnificația de 
drum de urmat în vederea atingerii obiectivelor predării și învățării, drum care re-
flect unitatea dintre activitatea profesorului și cea a elevilor. Metode de stimulare 
a creativității elevilor sunt: „Brainstorming”, „Explozia stelară”, „Metoda pălării-
lor gânditoare”, „Caruselul”, „Multi-voting”, „Masa rotundă”, „Interviul de grup”
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„Studiul de caz”, „Incidentul critic”, „Phillips 6/6”, „Tehnica 6/3/5”, 
„Controversa creativă”, „Tehnica acvariului”, „Tehnica focus-grup”, „Patru col-
țuri”, „Metoda Frisco”, „Sinectica”, „Buzz-groups”, „Metoda Delphi”

Asaltul de idei (Brainstorming-ul) numele metodei provine din limba en-
gleză de la termenul „brain” (creier) și „storm” (furtună), de unde și sintagmele 
„luare cu asalt a creierului”, „metoda inteligenței în asalt” și „asalt de idei”, care 
evidențiază faptul că metoda stimulează spiritual critic, de inventive și creative. 
Este cea mai răspândită metodă de stimulare a creativității în condițiile activității 
în grup și este revendicată și de specialiștii care se ocupă de sistemul de metode 
și tehnici de predare-învățare pentru dezvoltarea gândirii critice. Fiind o metodă 
de dezvoltare a creativității, presupune generare de idei într-o situație de grup, 
bazată pe principiul suspendării judecății. Principiile pe care se bazează această 
metodă sunt „cantitatea determină calitatea” și „evaluarea ideilor este amânată”; 
evaluarea este realizată de profesor împreună cu elevii, în faza ulterioară emiterii 
tuturor ideilor și, eventual, în mai multe runde. În final, se ajunge la selectarea a 
5-6 idei mai importante. Așadar, metoda brainstorming comportă trei faze: faza 
de divergență, faza de realizare a criticii și a evaluării și faza de convergență, de 
alegere a soluțiilor.

Cadrele didactice au posibilitatea de a sensibiliza elevii prin dăruire, răbda-
re, tact pedagogic, dar și prin dialog permanent pentru a da frâu liber imaginației 
lor pentru a reuși să creeze ceva nou, original. Fiecare dintre ei are ceva inedit 
de oferit lumii, motiv pentru care dascălii, trebuie să găsească calea, metoda cea 
mai adecvată prin care să-i stimuleze să creeze, să-și pună sufletul, sentimentele, 
emoțiile și trăirile pe o coală albă de hârtie, într-un editor de text sau imagine. 
Este, cred, o bună cale de a ajuta elevii să creeze, părinții să-i stimuleze, iar ca-
drele didactice să îndrume acești „mici artiști” spre explorarea talentului lor, în 
vederea obținerii unor rezultate extraordinare în orice domeniu.

Orice moment al vieții pentru al parcurge cu succes trebui să fie creativ. 
Nevoia de inovare este esențială pentru bunul mers al școlii, al vieții, al vremurilor 
în care trăim. Creativitatea presupune oameni creativi, iar aceștia nu sunt chiar așa 
de ușor de găsit. Creativitatea a fost și va rămâne o calitate superioară a omului, 
fiind identificată, în cazul elevilor, ca o capacitate de a realiza ceva și altceva în 
raport cu realitatea existentă, de a înțelege și a cunoaște pe plan material și spiri-
tual ceva inedit, util și valoros. Creativitatea este o caracteristică a personalității 
umane, aceasta fiind necesar a fi descoperită, cultivată și modelată spre a deveni 
ceva de neegalat. Școala este unul dintre cele mai importante medii în care elevul 
poate primi în mod organizat cunoștințe teoretice și practice temeinice, un mediu 
plăcut în care poate fi stimulată creativitatea și inovarea.

Talentul reprezintă o formă calitativ superioară de evidențiere a aptitudi-
nilor complexe, ceea ce face posibilă creația de valori noi, originale. Această 
zestre nativă este necesar a fi cultivată cu tact și pricepere, în sensul dezvoltării 
potențialităților creative ale elevilor.

Așadar, educarea gândirii creative a elevilor prin diferite metode și tehnici 
de predare folosite de profesor, determină elevii să-și folosească imaginația, să 
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emită soluții noi de rezolvare a diferitelor probleme, dezvoltându-le propria expe-
riență în căutarea noului și creșterea nivelului cunoștințelor la obiectele de studiu.
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REZUMAT

Consider că, în învățământ, o condiție de bază a succesului școlar o repre-
zintă creativitatea, aceasta fiind întâlnită atât în activitățile de predare cât și în 
cele de evaluare. Având în vedere faptul că predarea centrată pe elev se află în 
directă relaționare cu creativitatea și reprezintă o prioritate absolută pentru înfăp-
tuirea reformei școlare având ca scop formarea continuă a cadrelor didactice în 
demersul de implementare a unui învățământ modern, eficient și european, prin 
promovarea unor metode moderne în procesul de învățământ centrate pe elev și 
motivarea lor pentru actul de învățare, argumentarea eficienței metodelor tradiți-
onale prin adaptarea lor la cerințele educației europene, promovarea strategiilor 
privind asigurarea educației de calitate în școala românească și nu în ultimul rând 
conștientizarea importanței tuturor disciplinelor de învățământ în dezvoltarea 
personalității elevilor.
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CREATIVITATE ȘI EXPERIENȚĂ DIDACTICĂ

Prof. fizică, Angela Mare, Școala Gimnazială Europa, 
Tg. Mureș, Mureș; prof. informatică, Maria Claudia 
Ignat, Școala Gimnazială Europa, Tg. Mureș, Mureș

Într-o societate modernă, aflată în plină evoluție, caracterizată prin mobilitate 
economică, politică și culturală avem nevoie de o educație dinamică, formativă a 
elevilor pentru a face față schimbărilor rapide din societate impunând orientarea 
activităților de predare, învățare și evaluare spre stimularea și dezvoltarea crea-
tivității. În școala modernă, procesul de învățământ se dorește a fi unul axat pe 
modelul interactiv, ce presupune corelația și interacțiunea reciprocă predare-în-
vățare-evaluare. Predarea și învățarea nu pot fi privite separat, ci ca un tot unitar 
la care se adaugă evaluarea, cele trei acțiuni fiind complementare și surprinzând 
astfel întreaga activitatea cognitivă și formativă.

Termenul de creativitate are accepțiuni diferite, care nu contrazic, ci mai 
degrabă se completează. În definițiile date, accentul este pus uneori pe produsul 
creat, alteori pe procesul creator, iar alteori pe persoana creatoare. Mai frecvent, 
creativitatea este considerată ca fiind un proces, care duce la un anumit produs, 
caracterizat prin originalitate sau noutate și prin valoare sau utilitate pentru so-
cietate. Întrucât un produs poate să fie original, dar fără valoare, cei doi termeni 
ai definiției nu pot fi separați. În cazul când accentul este pus pe persoană, cre-
ativitatea este definită fie ca o caracteristică a performanței persoanei, fie ca o 
facultate sau capacitate de a inventa, de a descoperii sau a crea, cu alte cuvinte de 
a crea un produs nou și valoros.

Progresul omenirii nu este posibil fără activitatea creatoare, teoretică sau prac-
tică, a oamenilor. Din acest motiv este firesc ca activitatea creatoare să fie consi-
derată ca forma cea mai înaltă a activității omenești. Evident, produsul poate să 
prezinte grade diferite de originalitate și nivele diferite de valoare pentru societate.

În sens mai larg, creativitatea se referă și la găsirea de soluții, idei, proble-
me, metode etc. , care nu sunt noi pentru societate, dar la care s-a ajuns pe o cale 
independentă.

Un termen care este adeseori socotit ca sinonim cu creativitatea este pro-
ductivitatea. Totuși, mulți autori fac deosebire între creativitate și productivitate. 
Astfel, în domeniul științific, unii autori consideră că productivitatea presupune 
soluții, idei, realizări numeroase, deși ele trebuie să fie în același timp și contribu-
ții importante. Pe de altă parte, pentru ca o persoană să fie considerată creatoare, 
este necesar să aibă și un minimum de productivitate. Deși între creativitate și 
productivitate există o corelație destul de ridicată pot să existe și cazuri excepți-
onale care se abat de la regulă.
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Creativitatea este acea caracteristică a gândirii care folosește inventiv expe-
riența și cunoștințele acumulate, oferind soluții și idei originale. Ea face posibilă 
crearea de produse reale sau pur mintale, constituind un progres în planul social. 
Gândirea fiecărui om se formează și se îmbogățește prin contactul și confruntarea 
cu ideile altor oameni în procesul asimilării creatoare a cunoștințelor generate de 
contemporani și înaintași. Newton spunea: dacă am văzut ceva mai departe decât 
alții, este din cauză că am stat pe umerii unor giganți. Componenta principală a 
creativității o constituie imaginația, dar creația de valoare reală mai presupune și 
o motivație, dorința de a realiza ceva nou, ceva deosebit. O altă componentă este 
voința, perseverența în a face numeroase încercări și verificări. Multă vreme s-a 
crezut despre creativitate că este un dar divin și că ar fi rezervată unui număr re-
strâns de privilegiați ai soartei. O astfel de concepție face de prisos orice încercare 
de investigare și de înțelegere a creativității. În perioada când a dominat această 
concepție nici știința nu era încă în măsură să ofere o explicație adecvată. Mulți 
specialiști în mașini electronice de calcul, exemplu H.H. Eiken, sunt de părere 
că, deși creierele electronice pot să substituie aproape peste tot creierul uman, 
mergând uneori până la acte de judecată, niciodată aceste mașini nu vor putea 
îndeplini acea funcție superioară a creierului uman care este gândirea creatoare.

Creativitatea nu este o trăsătură psihică autonomă, ci reprezintă rezultatul or-
ganizării optime a unor factori de personalitate diferiți. Ea înseamnă un complex 
de însușiri și aptitudini psihice care, în condiții favorabile, generează produse noi 
și de valoare pentru societate. Fenomenul creativității desemnează un ansamblu de 
trăsături proprii fiecărui individ la un anumit nivel, iar potențialul creativ existent 
la toți oamenii poate fi actualizat și dezvoltat la orice vârstă. Printre cazurile de 
manifestare târzie a creativității s-ar putea menționa S. Axakov, J.J. Rousseau a 
scris prima sa lucrare importantă Discurs asupra științelor și artelor când avea 38 
ani, Miguel de Cervantes a scris capodopera sa Don Quijote de la Mancha între 
58-68 de ani. Se poate întâmpla ca cineva să devină creator într-un domeniu cu 
totul altul decât acela în care a manifestat precocitate“Talentul se poate schim-
ba fundamental în decursul timpului, sub influența diferitelor condiții de viață”.

Unii autori ca G. Walas, C. Patrick, J. E. Eindhovean, W. E. Vinacke au încer-
cat să stabilească stadiile sau fazele actului creator. Mai frecvent sunt menționate 
următoarele patru stadii sau faze: preparația, incubația, inspirația sau iluminația 
și verificarea sau revizuirea.

Preparația este faza inițială și obligatorie asupra căreia toți autorii sunt de 
acord. Orice act de creație presupune o preparație conștientă și adeseori intensă 
și de lungă durată. Preparația este generală și specifică. Preparația generală este 
pregătirea de specialitate, care poate fi medicina, fizica, psihologia, artele plastice, 
etc. Preparația specifică este în legătură cu o problemă specifică, pe care fizicianul 
își propune să o rezolve. În vederea rezolvării problemei, viitorul creator citește, 
discută, întreabă, explorează. În știință, descoperirea presupune, în primul rând, 
cunoașterea a ceea ce s-a făcut înainte în problema respectivă.

Incubația, care poate fi de mai lungă durată sau de mai scurtă durată. Uneori, 
problema este părăsită sau uitată. Unii autori consideră că în această fază are loc o 
elaborare inconștientă, pentru că rezolvarea unei probleme apare adeseori brusc. 



280 Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

De exemplu, Poincaré relata cum i-a apărut în minte rezolvarea unei probleme 
de matematică în timp ce se urca în autobuz, cu prilejul unei excursii geologice. 
Ideea i-a venit dintr-o dată, fără să se gândească. Nu avea timpul și posibilitatea 
să verifice ideea, dar era sigur de ea. A continuat conversația începută, dar întors 
acasă, a trecut la verificarea ideii.

Inspirația sau iluminația este faza în care se consideră că procesul de creație 
ajunge la punctul culminant. Ideea creatoare apare brusc, materialul pare că se 
organizează de la sine, iar ceea ce părea obscur devine clar. Se întâmplă adeseori, 
că gânditorul creator să descopere ceva diferit de ceea ce a căutat, ca și în cazul 
descoperirii penicilinei de Fleming. Numeroși inventatori au semnalat ca adeseori 
când au reușit să ajungă la o soluție au fost surprinși de simplitatea ei, supând că ei 
au presupus că este necesară o soluție mai complicată. Faza de incubație nu face 
decât să lase timp pentru ca o atitudine sau presupunere eronată să se stingă și astfel 
gândirea creatoare să fie liberă pentru a putea privi problema dintr-un nou unghi.

Verificarea sau revizuirea care este stadiul final al gândirii creatoare. În 
această fază, materialul, obișnuit brut, furnizat de inspirație, este finisat; gândirea 
creatorului completează opera imaginației din faza anterioară, verifică dacă ilumi-
nația (sau intuiția) a fost corectă, apreciază și eventual, revizuiește ideea sau soluția 
găsită. Dacă este un proiect, inventatorul trebuie să verifice dacă are șanse să fie 
valabil în practică. Verificarea este adeseori foarte laborioasă. Newton și Darwin 
au elaborat și verificat ani de zile teorii a căror inspirație a fost, poate rezultatul 
unor momente scurte. Uneori, munca de verificare poate să ucidă entuziasmul 
inițial. O descoperire nu este o manifestare spontană și inconștientă a spiritului, 
fără o muncă pregătitoare și de verificare, adeseori de lungă durată, exemplu des-
coperirea lui Mendeleev a legii sistemului periodic al elementelor chimice. Este 
foarte importantă faza de verificare în actul descoperirii. Astfel, Newton a obser-
vat căderea unui măr dintr-un pom și astfel i-a inspirat ideea că trebuie să existe 
forțe de gravitație între toate corpurile universului. James Watt, văzând ridicarea 
intermitentă a capacului de pe un vas în care fierbea apă, i-a venit ideea mașinii 
industriale cu aburi. Există numeroase date care arată că deprinderea de a rezolva 
probleme după o anumită metodă ne împiedică să găsim rezolvarea aceluiași tip 
de probleme pe o cale mult mai simplă ceea ce se numește fixitatea funcțională 
a metodei, este ceea ce Kedrov numește barieră. Exemplu, psihologul american 
A. S. Luchins a studiat „mecanizarea rezolvării” prin tehnica transvasării, care 
constă în obținerea unei cantități definite de lichid prin utilizarea unor recipiente 
(vase) pe care subiectul le are la dispoziție. Măsurarea nu se poate face direct cu 
nici unul din recipiente, dar prin combinarea lor, prin vărsarea lichidului dintr-un 
vas în altul, se poate obține cantitatea cerută. Obișnuit, această transvasare nu se 
face ca operație efectivă, ci prin calcul mintal.

Dascălul creativ oferă elevilor posibilitatea de a-și exprima opinia într-o at-
mosferă neautoritară, promovează o atitudine deschisă, pozitivă, apreciind ideile 
bune și neridiculizându-le pe cele nereușite. Elevului i se oferă cadrul necesar 
pentru a-și manifesta curiozitatea, indecizia, interesul pentru schimbul de infor-
mații, exersarea propriilor capacități.
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Atributele produsului creator sunt: noul (pentru subiect sau pentru societate), 
originalitatea și aplicabilitatea.

Stadiul superior al creativității îl reprezintă inovația. Conceptul este defi-
nit ca „producere a ceva nou, care este asimilat și obiectivat în activitate, relații, 
produse” (Paul Popescu-Neveanu). Inovația are o conotație pragmatică și implică 
aplicarea noutății într-o formă de activitate din domeniul vizat.

Stimularea creativității elevilor se poate realiza printr-o susținută și elevată 
pregătire teoretică și practică; crearea în clasă a unei atmosfere permisive, care să 
favorizeze comunicarea în activitatea de învățare, stimularea inițiativei de munca 
individuală și în echipe a activităților de documentare și experimentare, dezvolta-
rea spiritului de observație, a gândirii și imaginației, receptivitatea față de nou, a 
spiritului critic științific dezvoltarea aptitudinilor de utilizare a tehnicilor moder-
ne în TIC (Tehnologia Informațiilor și a Comunicațiilor), pasiune pentru știință 
în concordanță cu aptitudinile, fiecăruia până la setul direcțional al personalității 
creatoare asigură originalitatea în cazul temelor de la obiectele de studiu fizică 
și chimie. Flexibilitatea în ceea ce privește adaptarea conținuturilor la nivelul de 
dezvoltare concretă și la interesele elevilor, precum și punerea accentului pe în-
vățarea procedurală, conducând la structurarea unor strategii și proceduri proprii 
de rezolvare de exerciții, de explorare și de investigare, la dezvoltarea interesului 
și a motivației pentru studiul și aplicarea TIC în contexte variate.

Creativitatea este un atribut definitoriu al omului modern. Dezvoltarea științei 
și tehnicii implică un înalt nivel de cunoaștere din partea tuturor celor care par-
ticipă la procesul de producție, precum și valorificarea tuturor resurselor umane 
cu caracter creator al fiecărui individ, însăși esența personalității umane constând 
în afirmarea ei creatoare.

Pentru învățământ o importanță deosebită o constituie educabilitatea creati-
vității în general, care implică receptivitate și atitudine deschisă față de experi-
ența pozitivă, sensibilitatea față de nou, dorința de a experimenta și valorifica noi 
ipoteze, o activitate călăuzitoare de norme și achiziții valorificate, dar bazate pe 
invenție, pe creație și pe dăruirea dascălului față de elev și valori.

Având în vedere importanta TIC ca obiect de studiu, dar și importanța noilor 
tehnologii în activitatea umană, am considerat că este necesar să ne ocupăm în 
mod special de câteva aspecte legate de dezvoltarea capacităților creative ale ele-
vilor în cadrul lecțiilor de fizică și chimie. Aceste aspecte se referă, în special, la 
câteva strategii didactice adecvate și eficiente care să contribuie cu maximă efi-
ciență la stimularea și dezvoltarea creativității elevilor încă din ciclul gimnazial.

O cercetare experimentală, prin care să se identifice strategiile didactice me-
nite să rezolve problema dezvoltării creativității, merită efortul de a fi realizată. 
Identificarea unor metode și procedee care să faciliteze stimularea creativității, 
găsirea unor căi de activizare a învățării, face viața școlară mai dinamică, moti-
vantă și interesantă, profesorului oferindu-i-se satisfacții deosebite. Tehnologia 
Informației și Comunicației (TIC) este utilizată pentru a comunica și pentru a 
crea, difuza, stoca și gestiona informația destinată procesului educativ. Noile 
tehnologii utilizate la diferite obiecte de studiu în special fizică, chimie oferă 
reale posibilități de organizare și desfășurare a unor multiple activități menite a 
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dezvolta capacitatea de creație a elevilor. Dintre acestea pot fi amintite: diferite 
proiecte, prezentării multimedia, softuri educaționale, biblioteci virtuale ce pun 
la dispoziție colecții de reviste, ilustrații, cărți, scheme, poze, picturi, modele tri-
dimensionale (3D), animație, documente de referință, dar și informații specifice 
precum ghiduri pentru elaborarea programelor de învățământ, programe analitice 
de cursuri și activități, comunicare prin poșta electronică sau grupuri de discuții 
pe teme pedagogice între elevi interesați, sau prin existența grupurilor de știri, 
conferințe asistate de calculator sau diverse soft-uri specializate. Deosebit de im-
portantă este atitudinea profesorului, relația sa cu elevii. Se cer relații distinse, 
democratice, între elevi și profesori, ceea ce nu înseamnă a coborî statutul social 
a celor din urmă, apoi, modul de predare trebuie să solicite participarea, inițiativa 
elevilor – e vorba de acele metode active.

Contextul educațional actual impune realizarea inovațiilor la nivelul prac-
ticii pedagogice: perfecționarea metodologiei de predare – învățare – evaluare, 
îmbogățirea bazei didactico-materială, elaborarea de noi materiale de învățare etc.

Foarte importantă în procesul de învățământ este strategia de instruire deoa-
rece ea reprezintă modul în care profesorul reușește să aleagă cele mai potrivite 
metode, materiale și mijloace, să le combine și să le organizeze într-un ansamblu, 
în vederea atingerii competențelor vizate. Termenul de „metodă” provine din gre-
cescul „methodos” și se traduce prin „cale care duce spre” atingerea obiectivelor 
am putea continua noi, responsabilii cu elaborarea strategiei educative. Din per-
spectiva profesorului, metoda se constituie într-un instrument didactic de motivare 
și stimulare a elevilor de a asimila activ noi cunoștințe și forme comportamentale. 
Se observă faptul că profesorului îi revine o sarcină destul de grea și anume ale-
gerea metodelor adecvate strategiei didactice elaborate. Pentru reușita demersului 
instructiv-educativ, profesorul trebuie, mai întâi, să plaseze în centrul preocupărilor 
beneficiarul acțiunilor sale, adică elevul, iar apoi să aibă în vedere câteva aspec-
te: posibilitățile intelectuale ale elevilor; nivelul învățării anterioare; posibilități-
le de angajare în activități ale elevilor; înclinațiile acestora (teoria inteligențelor 
multiple, H. Gardner); formele de activare a elevilor; tipul de lecție; raportarea la 
celelalte elemente ale instruirii. Nu doar alegerea metodelor constituie un punct 
esențial al strategiei didactice, ci și utilizarea lor în activitatea la clasă, deoarece 
metodele alese trebuie să unifice, să coreleze și să regleze sarcinile corespunză-
toare competențelor vizate, conținuturile vehiculate, formele de organizare, dar și 
resursele. Prin diversitatea de metode, profesorul are posibilitatea să-și manifeste 
creativitatea cu scopul atingerii reușitei în demersul instructiv-educativ implicat. 
Noile tehnologii influențează dezvoltarea intelectuală a elevilor prin: stimularea 
interesului față de nou, stimularea imaginației, dezvoltarea unei gândiri logice, 
simularea pe ecran a unor fenomene și procese, optimizarea randamentului pre-
dării, formarea intelectuală a tinerei generații prin autoeducație, elevul învață în 
ritm propriu, fără emoții și stres, aprecierea obiectivă a rezultatelor și proceselor 
obținute. Metodele de predare-învățare care stimulează creativitatea sunt: explo-
zia stelară, metoda pălăriilor gânditoare, caruselul, multi-voting, masa rotundă, 
studiul de caz, interviul de grup, incidentul critic, phillips6/6, tehnica6/3/5, con-
troversa creativă, tehnica acvariului, tehnica focus-grup, patru colțuri, metoda 
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Frisco, sinectica, buzz-groups, metoda Delphi și brainstorming – cea mai răspân-
dită metodă de stimulare a creativității în condițiile activității în grup, dezvoltă 
gândirea critică.

Metodele moderne de predare-învățare-evaluare valorizează potențialul cre-
ativ al cadrelor didactice și stimulează creativitatea elevilor, înțelegerea profun-
dă a conceptelor, angajarea activă în învățare, comunicare și colaborare. Ele au 
o contribuție esențială în formarea competențelor necesare tinerilor pentru a se 
integra în societatea globală a cunoașterii.

„Dați-mi un punct de sprijin și voi mișca Pământul.” (Arhimede)
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REZUMAT

În contextul profundelor transformări ce au loc în societatea românească și a 
cerinței de integrare a ei în ansamblul structural al lumii moderne în care nevoia 
de utilizare a resurselor TIC devine tot mai accentuată, una din multiplele soluții 
spre care se înclină este educarea, dezvoltarea, sprijinirea, valorificarea într-o mare 
măsură a potențialului creativ al elevului. Pentru a susține creativitatea, predarea 
declarativă, de tip clasic trebuie depășită și înlocuită cu metode care pun accent pe 
explorare, pe descoperire, pe încurajarea gândirii critice a elevului, pe participarea 
activă a acestuia la formarea și dezvoltarea sa intelectuală. În abordarea creativi-
tății în procesul educațional, elevul trebuie încurajat să gândească independent, 
să își asume riscuri și responsabilități în demersul său spre formare intelectuală.

Metodele moderne de predare-învățare-evaluare valorizează potențialul cre-
ativ al cadrelor didactice și stimulează creativitatea elevilor, înțelegerea profun-
dă a conceptelor, angajarea activă în învățare, comunicare și colaborare. Ele au 
o contribuție esențială în formarea competențelor necesare tinerilor pentru a se 
integra în societatea globală a cunoașterii.
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INFORMATIZAREA ÎN EDUCAȚIE

Informatician Fabian Csaba, Casa 
Corpului Didactic, județul Mureș

Informatizarea educației constituie un scop general al sistemelor, moderne 
de învățământ, complementar cu cele care vizează democratizarea și conducerea 
managerială. Metodele învățământului tradițional nu pot face față avalanșei 
de cunoștințe și acestei dispersii accentuate a calificărilor, meseriilor și do-
meniilor de activitate.

Un astfel de scop general este concentrat strategic asupra realizării procesului 
de informatizare a educației, în plan conceptual, nu doar tehnologic. Este proiec-
tat pedagogic în urma analizei aporturilor prospective, existente sau potențiale, 
dintre valorile sistemului social cultural și cerințele de dezvoltare a sistemelor 
(post)moderne de învățământ.

Nu se pledează pentru renunțarea la metodele învățământului tradițional, mai 
ales în cazul primilor ani de educație în școli, când influența personală a educa-
torului rămâne determinantă, totuși utilizarea tehnologiilor moderne, a softurilor 
educaționale reprezintă o necesitate a procesului educativ

Evoluțiile înregistrate la scara sistemului social cultural sunt marcate de fe-
nomenul globalizării informației:

a) elaborare, procesare și difuzare a valorilor cunoașterii;
b) preluare a unor modele existențiale afirmate universal, prin diferențiere, 

dar și prin complementaritate.
Cerințele de dezvoltare ale sistemelor moderne de învățământ sunt determi-

nate de evoluțiile culturii societății informaționale, caracterizate printr-un proces 
cumulativ de globalizare și de universalizare a produselor cunoașterii (științifice, 
tehnologice, artistice, etc. ) și a unor modele existențiale, legitimate pe diferite 
circuite macrocomunitare, susținute economic și politic, care generează șanse, 
dar și riscuri pedagogice vizibile și invizibile.

Instruirea prin utilizarea calculatoarelor, prezintă calitățile unice ale acestora, 
care le deosebesc de alte medii de învățare prin:
a) interactivitate,
b) precizia operațiilor efectuate,
c) capacitatea de a oferi reprezentări multiple și dinamice ale fenomenelor și,
d) mai ales, faptul că pot interacționa consistent și diferențiat cu fiecare elev în parte.

Ca scop general, angajat macrostructural, informatizarea educației are o du-
blă dimensiune:

a) socială, reflectată la nivelul construcției sistemelor moderne de învățământ;
b) psihologică, implicată în valorificarea noilor tehnologii în proiectarea și 

realizarea procesului de învățământ.
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Sinteza pedagogică a celor două dimensiuni răspunde cerințelor paradigmei 
curriculumului, afirmate în contextul culturii societății postindustriale, postmo-
derne, bazată pe cunoaștere.

Aceasta impune un anumit model de construcție a sistemului de învățământ 
și de proiectare a instruirii în cadrul procesului de învățământ.

Primele utilizări în domeniul instruirii asistate de calculator se concentrau mai 
mult pe verificarea cunoștințelor, ulterior au început să apară softuri complexe, 
care încurajează construcția activă a cunoștințelor, asigurau contexte semnifica-
tive pentru învățare, promovează reflecția, eliberează elevul de multe activități 
de rutină și stimulează activitatea intelectuală. Toate aceste elemente modifică 
aria activităților profesorului atât cantitativ cât și calitativ.

Un exemplu istoric, de dată mai recentă, este marcat prin „Procesul de la 
Bologna”, angajat, la nivel de politică a educației, în afirmarea unei noi structuri de 
organizare a învățământului superior, universitar, care să asigure compatibilitatea stu-
diilor în spațiul european. La nivelul învățământului școlar, modelul promovat, încă 
din anii 1960, a dobândit deja un caracter universal prin afirmarea unei noi structuri 
de organizare, care pune accent pe prelungirea duratei „școlii generale, de bază” până 
la vârsta de 16 ani, ca premisă a democratizării educației – prin egalizarea șanselor 
de reușită ale tuturor elevilor între clasele I-IX(X) – și a valorificării manageriale a 
tuturor resurselor pedagogice (informaționale, umane, didactico-materiale, financiare).

Comunicarea didactică vizează în principal înțelegerea, profesorul având un 
rol activ; el acționează ca un filtru ce selecționează, organizează și personalizea-
ză informația. Față de alte domenii, subiectivitatea nu poate fi evitată, chiar este 
necesară, profesorii transmițând elevilor informații prelucrate. Pe de altă parte, 
nu există o libertate totală în alegerea conținuturilor; trebuie urmărită o programă 
școlară cu minimul de conținut obligatoriu.

Direcția strategică principală, promovată prin scopul general al sistemului de 
învățământ, care vizează informatizarea educației, este relevantă la nivelul ino-
vațiilor pedagogice anticipate prospectiv în activitatea de proiectare a activității 
de instruire în cadrul procesului de învățământ. Această direcție strategică prin-
cipală valorifică ceea ce este esențial la nivelul informatizării în plan conceptual, 
profund, nu doar tehnologic.

Avem în vedere două procese complementare, caracteristice informatizării ca 
model cultural global, universal, reflectate specific la nivel pedagogic:

a) selectarea informațiilor esențiale în contextul „exploziei informaționale”; 
b) plasarea acestor informații esențiale în rețele care să permită ordonarea și 

dezvoltarea lor permanentă în contexte deschise, relaționale, complexe, sinergice.
Scopul strategic al informatizării educației nu se reduce la utilizarea noilor 

tehnologii, care, în lipsa unei medieri pedagogice, pot genera chiar „efecte per-
verse”, înregistrate în ultimii ani prin apariția „profesorului-laptop”. Miza peda-
gogică superioară este cea a proiectării curriculare a planului de învățământ, a 
programelor și a manualelor școlare/ universitare, a fiecărei lecții, a fiecărui curs 
universitar, în funcție de cele două procese caracteristice informatizării:

a) selectarea informației esențiale;
b) plasarea și valorificarea sa permanentă în rețea.
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Misiunea educației este de a formula problemele care se conturează la ori-
zontul social, de a construi ipoteze plauzibile, de a le verifica experimental și de 
a pregăti astfel soluțiile cele mai potrivite pentru momentul respectiv.

Informatizarea învățământului reprezintă o realitate a zilei de astăzi, la ori-
ce disciplina se pot folosi softuri educaționale făcând posibilă altfel înțelegerea 
fenomenelor și a cunoștințelor.

Din păcate, în învățământ calculatoarele sunt folosite mai ales pentru preda-
rea și învățarea informaticii fiind destul de puțin utilizate ca instrumente menite 
să ușureze învățarea altor materii.

Totuși, științele beneficiază de o mai bună reprezentativitate, fiind urmate 
de limbile străine.

Din studiile întreprinse s-au desprins o serie de concluzii interesante cu pri-
vire la eficienta utilizării software-ului educațional, dintre care amintim:
1. aproape toate cercetările relevă avantajele utilizării calculatoarelor în com-

parație cu alte metode;
2. reducerea timpului de studiu;
3. atitudinea față de computer se modifică pozitiv;
4. utilizarea computerelor este mai eficientă în științe decât în domeniul limbilor străine;
5. in instruirea asistata de calculator exersarea este eficienta în formarea de-

prinderilor elementare, în timp ce sistemele tutoriale sunt mai eficiente în 
formarea deprinderilor intelectuale de nivel superior;

6. instruirea asistata de calculator este mai eficienta ca instruire complementara, 
decât ca forma alternativa;

7. elevii care învață încet și cei ramași în urmă câștigă mai mult decât elevii 
foarte buni;

8. strategiile bazate pe utilizarea calculatoarelor sunt mai eficiente la nivelurile 
inferioare.
Soft-urile educaționale au menirea de a ajuta celelalte discipline care se pre-

dau în școala. Calculatoarele îi atrag pe elevi, nu numai prin faptul că reprezintă 
un domeniu nou, din acest punct de vedere, munca profesorului este ușurată. În 
același timp, responsabilitatea este mult mai crescută, pentru că a nu reuși să atragi 
elevul spre disciplina pe care o predai este mai puțin grav decât a-l „pierde” un-
deva pe drum. Rolul profesorului este, așadar, acela de a-i face pe elevi să nu își 
piardă interesul pentru disciplina pe care o preda si, mai mult, să îi motiveze, să 
își lărgească sfera de cunoaștere în acest domeniu.

In momentul de față e greu de găsit un domeniu în care activitățile să nu 
poată fi preluate de computer – începând cu cele mai simple lucrări de birotică 
și de menținere la zi a băncilor de date privind fluxurile școlare și terminând cu 
consilierea profesională asistată – peste tot vom întâlni softuri specializate care își 
propun să ne amplifice puterea de a acumula, stoca și prelucra informația, precum 
și de a lua decizii pe baza procesării rapide a acestei informații.

In multe dintre activități, softurile utilizate nu au fost proiectate special ci 
pentru a rezolva o problema specifică, indiferent de domeniul social în care se 
utilizează. Acestea sunt așa/numitele softuri utilitare (de ex. , editoarele de texte, 
bazele de date, tabelele matematice).
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Deoarece zona instruirii/învățării este variată, și softurile educaționale vor 
fi foarte diferite, reprezentând o „paletă” extrem de largă. Desigur că ponderea 
cea mai mare este cea a softului proiectat pentru instruire, dar implicarea noilor 
tehnologii informatice și comunicaționale a permis o multitudine de abordări, 
încât astăzi chiar instruirea asistată de computer capătă o coloratură de concept 
„clasic” atunci când apare împreună cu alte concepte ale zonei de intersecție „în-
vățământ – computer”.

O taxonomie a softului utilizat în învățământ, având drept criteriu opoziția 
dintre „centrarea pe elev”, la o extremă, și „auxiliar al profesorului”, la cealaltă, 
o găsim la P. Gorny.

Practicarea unui învățământ total deschis reprezintă un țel greu de atins prin 
mijloacele educației tradiționale chiar și implementarea parțială a conceptului 
poate fi prohibitivă datorită costurilor uriașe ale metodelor tradiționale, situația 
se poate schimba în momentul în care se face apel la metodele moderne bazate 
pe tehnologiile informatice și pe cele ale telecomunicațiilor, folosind mijloace-
le multimedia. Aceste tehnologii pot elimina o mare parte din constrângerile de 
timp, accesul restrictiv la

informație datorat distanțelor și costurilor adiționale educației (cazare, trans-
port, costul scoaterii din producție) etc.

De această dată soluțiile pot fi date pe de o parte de către dezvoltarea accelera-
tă a acestor tehnologii, ceea ce conduce la reducerea costurilor, iar pe de altă parte 
de implicarea factorilor responsabili din societate (la nivel central – guvernamental 
și local). Aceste foruri trebuie să facă o estimare a costurilor de implementare a 
noilor tehnologii în societate, în comparație cu costurile efectelor negative asupra 
dezvoltării viitoare a societății, în cazul ignorării acestor noi tendințe în educație.

„A ști nu este îndeajuns; este nevoie să aplicăm.
A dori nu este suficient, trebuie să acționăm.”

Johann von Goethe
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LEGO ROBOTOK PROGRAMOZÁSA

Ignát Judit-Anna, tanár, „Bolyai Farkas” Elméleti 
Líceum, Marosvásárhely, Maros megye

Mottó:
„Az ismeret csak az egyik oldala a megértésnek.
A valódi megértés a saját tapasztalatainkból származik.” 

Seymour Papert

A LEGO EDUCATION tanulást segítő megoldásokat fejleszt, melyek gya-
korlati tanulási technikákon alapulnak, a tudomány és technológia történetébe 
nyújtanak betekintést a gyerekek számára, a tanulást élménnyé téve számukra. 
A diákok aktív közreműködésüknek köszönhetően, saját tapasztalataikkal fel-
használva fejlesztik a szerkezetekkel, azok működésével valamint a programo-
zással kapcsolatos ismereteiket.

A robotok felhasználása nem az egyszerű memorizálásra bátorít, a diá-
kokat olyan kihívás elé állítja, melyek arra késztetik őket, hogy használják a 
képzeletüket, javítsák a probléma-megoldó készségüket, valamint a másokkal 
való együttműködésre is késztet. Az önálló felfedezés izgalma rendkívül újabb 
kihívások keresésére és felvállalására buzdítja a diákokat, olyan létfontosságú 
készségekre tehetnek szert, mely jövőbeli sikerük záloga lehet.

A kezdetek óta a LEGO MINDSTORMS EDUCATIONAL KIT, az isko-
lai verzió, mely a LEGO MINDSTORMS család része, segít megérteni a tu-
domány, a technológia, a mérnöki fogalmak valamint a matematika rejtelmeit, 
sajátosságait.

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 felépítése
A csomag tartalma egy EV3 Intelligens tégla (a robot agya), ami egy pro-

gramozható mini számítógép, ami lehetővé teszi a felépített robot szenzorjaiból 
érkező jelek feldolgo-
zását (az érzékelést), 
motorok mozgatását 
és ezek programo-
zott megvalósítását. 
Mindezek mellett a 
legújabb kommuni-
kációs lehetősége-
ket is tartalmazza 
BlueTooth és WiFi 
vezeték nélküli tech-
nológiája révén.



289Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

Az eszköz lehetőségei arra ösztönzik a tanulókat, hogy egy adott problémának a 
megoldást brainstorming révén keressék és találják meg, folyamatos tervezés, fejlesztés, 
tesztelés és értékelés révén. A tanulók nagyon kévés irányítással, szinte maguktól 
jutnak el a fejlesztés minden fázisába, miközben észrevétlenül rengeteget tanulnak.

Fejlesztés közben az együttműködés alapfeltétel, hiszen egy-egy megva-
lósítandó projekt igen sokrétű, így fejlesztése közben a diákok egymást is ja-
vítják, ellenőrzik és tanítják. Ami a legfontosabb megtanulnak együttműködni.

Iskolánkban negyedik éve foglalkozunk robotok programozásával. Kezdetben 
az egyszerű mozgások programozását tanulják meg a diákok, majd a szenzorok 
által mért értékek feldolgozását, valamint programozásban felhasználják az ér-
zékelők által mért adatokat, ezáltal irányítva a robotok döntéseit. A kezdőkkel 
grafikus programozási felületet használunk, a haladók C programozási nyelv se-
gítségével irányítják a robotokat.

Tudományos diákköri konferenciákon sikeresen vesznek részt a Robotika kör 
diákjai, több díjat nyertek már.

2013 őszén Robotoljunk! tehetségnapokat szerveztünk iskolánkban, amely 
keretében a résztvevők meg tanultak olyan robotokat építeni, amelyek vonalat kö-
vetve haladnak, akadályokat kerülnek, szín alapján elemeket válogatnak, egymást 
irányítják. A lehetőségeknek nincs határa és ezt a tanulók ki is használják.

A Lego robotok programozása által folyamatosan terveznek, megépítik a ro-
botokat, programozzák, tesztelik, javítják a hibáikat, mikor már a robot teljesíti az 
elvárásokat új terveket lehet szőni, szétszedve és új robotot összerakva kezdődhet 
minden elölről, tulajdonképpen ez a Lego filozófiája…
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REZUMAT

Jocul preferat din copilărie a multor elevi este Lego, le plăcea să construiască 
după descriere, după care totdeauna inventau construcții proprii. Acum pot con-
strui roboți pe care pot dirija de la telefonul propriu, folosind programe scrise de 
ei. Seymour Papert a identificat în roboți un excelent mijloc pentru punerea teo-
riei construcționismului în practică. Robotica generează un înalt grad de interes 
și implicare în învățătură, și promovează interesul în matematică și în carierele 
științifice. Programarea roboților Lego este un mijloc de a predare prin proiect, 
elevii învață să lucreze în echipă, să folosească creativitatea, curiozitatea intelec-
tuală, gândirea critică și cunoștințele tehnice.
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UTILIZAREA INSTRUMENTELOR TIC ÎN PREDARE 

Profesor, Emilia Dan, Colegiul Silvic Gurghiu, Mureș

Utilizarea calculatorului în activitatea didactică a devenit indispensabilă, 
fluxul imens de informații poate fi accesat rapid când este necesar; limitările 
în această direcție precum și limitările care erau impuse de locații sau interva-
le orare au fost eliminate, trecute la capitolul istorie. Utilizarea calculatorului a 
permis crearea unor condiții optime pentru dezvoltarea și introducerea la clasă a 
interdisciplinarității, a utilizării nenumăratelor și în același timp variatelor resurse 
oferite de instrumentele TIC; acestea au fost dezvoltate în special în ultimii ani, 
există o gamă diversă, din care pot fi selectate și utilizate în funcție de disciplină, 
de obiectivele urmărite, de produsul final care se dorește a fi obținut.

Pentru elevi, profesori, părinți  (și nu numai) este un drum relativ nou, adap-
tat condițiilor secolului în care trăim, elevilor fiindu-le oferite noi șanse și mo-
dalități moderne pentru a face conexiuni între noțiunile studiate și aplicabilitatea 
practică a acestora; a fost deschis și se dezvoltă un drum care permite creșterea 
motivației pentru a învăța, dezvoltarea de competențe și aptitudini într-un mod 
și mediu plăcut.

Tehnologia Informației și Comunicării este una dintre disciplinele care după 
propria-mi părere născută din experiența pe care o am la catedră, ocupă unul din-
tre primele locuri în topul disciplinelor preferate de elevi. Calculatorul le conferă 
elevilor un mediu favorabil să își etaleze și dezvolte simțul creativ. Începând cu 
banalul PaintBrush, le este pus în acțiune spiritul creativ, fiecare desen, modul 
în care au selectat și distribuit culorile trezindu-le și stimulându-le imaginația, 
acest izvor al creativității.

Au fost perioade în trecut când visam la activități derulate în comun cu elevi 
și profesori din alte țări, cu structuri ale sistemului de învățământ diferit de cel ro-
mânesc. Când am descoperit că există posibilități, căi, mijloace prin care să obțin 
acest lucru, m-am confruntat cu problema selecției instrumentului (programului) 
potrivit pentru ceea ce doream să fac. Gama existentă este deosebit de variată, 
cu cât căutam mai mult cu atât simțeam că apare ceața și îndepărtarea ei nu va fi 
simplă. Aceste căutări mi-au permis un studiu plăcut, total diferit de ce făcusem 
până atunci, care mi-a oferit satisfacție și motivația de a continua.

Acesta este motivul care m-a determinat să scriu aceste rânduri. Să împărtă-
șesc colegilor din experiența mea; colegi care sunt în căutarea unor soluții pentru 
a stârni imaginația elevilor, pentru a le crește motivația pentru studiu. Pentru a 
nu fi înțeles greșit demersul meu, punctez faptul că nu am rezultate remarcabile 
în acest sens; am nenumărate încercări, cu multe eșecuri dar și mici și prețioase 
succese, care din fericire m-au ambiționat să reîncerc, să îmbunătățesc ceea ce 
fac și ceea ce mi se pare cel mai important – să nu abandonez; ceea ce știu cu 
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certitudine este că drumul este bun, perseverența, perfecționarea și utilizarea 
mijloacelor oferite de Tehnologia Informației și Comunicării permit o schimbare 
remarcabilă în special în munca la clasă.

Care a fost startul meu și ce poate el să ofere celor interesați? Simplu:
Crearea unui cont pe siteul eTwinning – www. etwinning. net. Marchez în 

continuare ceea ce vi se oferă, în ordinea pe care personal am parcurs-o și mi-a 
fost de un real ajutor:
 News from Romania – vi se oferă mai multe cursuri în limba română, cursuri 

care se găsesc pe http: //iteach. ro/pagina/21495/; aceste cursuri vă familia-
rizează cu utilizarea platformei eTwinning, cu utilizarea proiectului la clasă, 
etc. ; sunt plăcute pentru că le puteți parcurge în ritmul propriu, fără restric-
ții impuse de anumite intervale orare; aveți posibilitatea să vă consultați cu 
colegi din țară, să schimbați impresii;

 Seminarii online; în funcție de nivelul de cunoaștere a limbii de susținere 
a seminarului, de interesele personale vă puteți înscrie și participa; poate fi 
pentru început un bun exercițiu de familiarizare sau îmbunătățire a nivelului 
de cunoaștere a limbii respective (engleză, franceză, rusă, etc. ); 

 Learning Events – participarea la aceste evenimente (de învățare) este deo-
sebită; sunt cursuri susținute de experți din diferite țari europene; am învățat 
cum și unde să utilizez diverse programe (instrumente); îmi permit să vă ofer 
unele sfaturi:

 să nu vă rețină faptul că nu sunteți un bun cunoscător al limbii în care este 
susținut cursul; personal m-am înscris la un curs ce se desfășura în limba 
franceză; nu cunosc limba dar am reușit doar cu ajutorul translatorului oferit 
de Google să îl finalizez; nu sunteți nevoiți să conversați în limba respecti-
vă; vă este prezentat conținutul cursului, temele și orarul – data până la care 
trebuiesc finalizate temele; pentru a absolvi cursul este suficient să rezolvați 
temele;

 în cazul în care cunoașteți limba respectivă, puteți să comunicați cu ceilalți 
cursanți care provin din țări ale uniunii europene, ceea ce reprezintă o opor-
tunitate de stabilire a unor contacte, schimburi de impresii;
Aceștia sunt primii pași care o să vă conducă într-o atmosferă de lucru plăcută 

și care vă pot oferi în continuare, în măsura în care vă doriți:
 exemple de proiecte; veți descoperi instrumente și modalități de utilizare a 

acestora în cadrul proiectelor; o să vă dați singuri seama care (și în ce con-
text) pot fi utilizate și la clasă;

 căutarea de parteneri pentru proiecte de mai mică sau mare anvergură;
 lucrul în comun la proiecte cu elevi din școli similar ale UE, având  la dispo-

ziție un spațiu de lucru în comun, virtual;
 instrumente TIC clasificate pe categorii în funcție de ce oferă și în ce context 

pot fi utilizate;
Am încercat să ofer din experiența mea, cunoscând temerile și îndoielile prin 

care am trecut inițial, în special datorită nivelului scăzut de cunoaștere a Limbii 
Engleze  (lipsă exercițiu conversație); 
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Eu sper într-un viitor în care să nu existe bariere impuse de distanță, vârstă 
sau limbă de comunicare, un viitor care să ofere cu statutul de normalitate posi-
bilitatea de a învăța și colabora cu persoane din diverse colțuri ale lumii.

BIBLIOGRAFIE
Christina Crawley and Anne Gilleran

SITEURI:
www. etwinning. net
http: //iteach. ro/pagina/21495/

REZUMAT

Am încercat să ofer din experiența mea în ceea ce privește utilizarea instru-
mentelor TIC în predare. Am considerat că este mult mai eficient să indic celor 
interesați un drum care să le permită să descopere singuri; exemplele mele de bună 
practică sunt „palide” comparativ cu cele existente pe spațiul www. etwinning. net.
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CREATIVITATEA ÎN PROCESUL DE 
PREDARE A MATEMATICII

Prof. Cristina Monica Epure; Liceul Teoretic 
„Gh. Marinescu” Tg. Mureș, jud. Mureș

„Creativitatea poate rezolva aproape orice problemă. Actul creativ, 
înfrângerea obișnuinței prin originalitate depășește orice obstacol.”

George Lois

Creativitatea este forma cea mai înaltă, mai complexă a comportamentului 
uman. O tradiție încă neînlăturată complet lasă pe seama matematicii școlare, 
implementarea în comportamentul elevului a disciplinei și rigorii gândirii, pe 
când antrenarea imaginației și a „zborului” este lăsată pe seama științelor uma-
niste. Există temerea că practicarea matematicii ar duce la o oarecare îngustime 
a spiritului. Exemplul lui Ion Barbu sau Gheorghe Marinescu, dar și cel al altor 
matematicieni al căror condei este comparabil cu al unui om de litere, este privit 
ca fiind celebre excepții care ar confirma regula.

Școala trebuie să asigure formarea completă a unui om modern, european. Ea 
își poate aduce contribuția particulară în dezvoltarea creativității. Există o serie 
de metode și tehnici, mai vechi sau inovatoare, aplicate la clasă, care să exploreze 
capacitățile creative ale elevilor.

Profesorul ar trebui să cunoască în primul rând trăsăturile comportamentului 
creator, să-i descopere nivelul de inteligență, gândirea divergentă, receptivitatea, 
imaginația creatoare, originalitatea, ingeniozitatea, perseverența, independența 
gândirii, capacitatea de a gândi abstract, intuiția, etc.

Am constatat că, în general, nivelul de creativitate nu e reflectat consecvent 
de randamentul școlar, dar există calea de apreciere a creativității reprezentată de 
olimpiade și concursurile școlare. Se pot da teste de investigare a originalității, 
chestionare care pot evalua nivelul de aptitudini matematice. Aceste teste sunt 
foarte apreciate de elevii clasei a IX-a, care alături de testul predictiv pot primi și 
chestionare care să confirme nivelul de creativitate la matematică.

Să nu uităm că intuiția, creativitatea, se manifestă la nivel inferior, prin re-
zolvarea de probleme accesibile oricărui elev dintr-o clasă. Iar stimularea acestei 
caracteristici se realizează prin întrebarea „a rezolvat altcineva altfel problema?”. 
Știm de asemenea că geniul creativ nu poate fi conceput fără o cantitate apreciabilă 
de informații și cunoștințe. Există cuplul imaginație-creativitate care dau capaci-
tatea elevului de a elabora situații noi, neprevăzute. La matematică, conform lui 
Piaget, înțelegerea completă a cunoștințelor presupune reinventarea teoriei de către 
elev. Multe segmente ale teoriei, definiții, procedee și metode pot fi reinventate 
sau refăcute, prin exemplificări date de elevii creativi.
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De exemplu, la analiză matematică clasa a XI-a nu poate fi înțeleasă propri-
etatea lui Darboux fără a elabora strategii de rezolvare a continuității funcțiilor. 
Procesul de elaborare a unei teorii nu se încheie cu soluția, ci abia începe cu ea. 
Soluția, în cazul nostru, fiind reprezentată de teoreme, proprietăți, ce trebuie în-
cadrate permanent în contextul unor cunoștințe anterioare.

În vederea realizării lecțiilor de matematică ce stimulează creativitatea trebu-
ie să cunoaștem tipologiile creative. Există elevi necreativi, cu o capacitate mică 
de stocare a informațiilor; elevi necreativ-volitivi, care vor să realizeze ceva, se 
frământă, dar nu obțin rezultatele așteptate de ei. Pe aceștia îi putem „folosi” mai 
des în activitatea la clasă, îi apreciem „vor, dar nu pot”, dar ar trebui încurajați. 
Tipul cumulativ este format din elevii care stochează multe cunoștințe, dar se 
găsesc în imposibilitatea de a le combina original. Aceștia sunt elevii care învață 
„tocind”. Tipul combinativ-volitiv e caracteristic acelor elevi care au o cantitate 
relativ mică de informație, dar au o fantezie bogată, „prind din zbor” matematica, 
își susțin cu tărie opiniile. Pe aceștia ar trebui să-i punem la treabă. Creativitatea 
lor ar putea să aducă rezultate notabile la examene și concursuri.

Metodele didactice prin care se dezvoltă creativitatea la matematică sunt di-
verse. Vom aminti doar câteva dintre ele:
• metoda cubului – permite explorarea unui subiect din mai multe perspective, 

permițând abordarea complexă și integratoare a unei teme;
• turul galeriei – metodă interactivă de învățare bazată pe colaborarea interacti-

vă între elevi, care sunt puși în ipostaza de a găsi soluții de rezolvare ale unor 
probleme;

• ciorchinele – variantă mai simplă a brainstormingului-este o tehnică de căuta-
re a căilor de acces spre propriile cunoștințe; încurajează elevii să gândească 
liber și deschis;

• știu / vreau să știu / am învățat (KWL) – metodă care îi activează pe elevi, îi 
face conștienți de procesul învățării și le oferă posibilitatea de a-și verifica ni-
velul cunoștințelor;

• metoda insert – este o tehnică de predare-învățare menită să servească drept 
referință pentru nivelul cunoștințelor elevilor; este o metodă prin care se pot 
obține informații despre ceea ce ar dori elevii să afle în raport cu o temă anu-
me, este o tehnică de monitorizare a înțelegerii.

Problema cea mai importantă este să știm cum se formează noțiunile în min-
tea elevului. Psihologia prevede pentru formarea noțiunilor realizarea tripletului: 
senzație-percepție-reprezentare, indicație pe care o folosim permanent în proce-
sul de predare. Metodic este util să existe o etapă anterioară prezentării unei no-
țiuni, în care, prin exerciții, elevul să se familiarizeze cu elementele ei. După o 
astfel de pregătire noțiunea lucrează eficient în mintea elevilor. Într-o lucrare a sa, 
Poincare dă următorul scenariu: „profesorul dictează: cercul este locul geometric 
al punctelor din plan situate la aceeași distanță de un punct interior, numit cen-
tru. Elevul silitor scrie aceasta în caietul său, elevul codaș desenează caricaturi; 
dar nici unul nici celălalt nu a înțeles, atunci profesorul ia creta și desenează un 
cerc pe tablă. Aaa! …, gândesc elevii, de ce n-o fi spus direct: cercul e un rotocol, 
am fi înțeles…Dar definiția elevilor n-ar fi avut nici o valoare pentru că ea nu ar 
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servi la nici o demonstrație și mai cu seamă că ea nu le-ar fi dat utila obișnuință 
de a-și analiza conceptele.

Creativitatea se formează din clasele mici, printr-o prezentare metodică a 
noțiunilor matematice, prin exemplificări potrivite. Este cunoscută, de exemplu, 
definiția înălțimii unui triunghi, atașată triunghiului ascuțitunghic. Dar ce mari 
dificultăți provoacă la elevii mici înălțimea în triunghiul obtuzunghic sau drept-
unghic! Utilizarea cuplului exemplu-contraexemplu e cea mai indicată, în proce-
sul de predare. Dar nu trebuie făcut artificial; trebuie date mai întâi exemplele, 
într-un număr suficient, astfel încât să se fixeze noțiunea, apoi contraexemplele.

De exemplu, la integrabilitatea funcțiilor, sfera noțiunii formată inițial din 
funcțiile continue și cele monotone se lărgește acceptându-se și funcțiile care 
admit un punct de discontinuitate de speța întâi, ba chiar două, sau în general un 
număr finit. Până unde extindem sfera noțiunii? În lipsa criteriului lui Lebesque 
care nu-i în programă, contraexemplul funcției lui Dirichlet, care e discontinuă 
în orice punct, arată că „granița” a fost depășită.

Am pledat pentru câteva dintre principiile care stau la baza dezvoltării creati-
vității elevilor noștri. Motivația lor pentru matematică este o componentă a motiva-
ției sociale (învață pentru a se pregăti într-un domeniu universitar), sau a motivației 
„învăț de dragul învățării”. Acestea rămân deziderate ideale spre care trebuie să 
tindă asimptotic eforturile de motivare desfășurate de elev, dirijate de profesor.

Este foarte important ca elevii să conștientizeze că matematica nu este o ști-
ință abstractă, ruptă de realitatea palpabilă și tot ce ei studiază la un moment dat, 
își găsește aplicabilitate în alte domenii de studiu, precum și în viața cotidiană; le 
modelează ființa și spiritul, pregătindu-i pentru viitor.

Să nu uităm că personalitatea profesorului poate atrage elevii, atracție pe care 
el o poate utiliza în folosul dezvoltării creativității și a personalității lor.

„Elanul creator nu cunoaște piedici.”
Nicolae Titulescu
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REZUMAT

Lucrarea de față încearcă să prezinte procesul creativității din perspectiva 
unei științe reale – matematica, astfel încât să poată combate ideea că doar ști-
ințele umane sunt cele care lasă mintea „să zboare”. Sunt prezentate tipologii de 
elevi și modul în care pot fi antrenați în învățarea matematicii, precum și câteva 
exemple din programa de liceu și gimnaziu.

Totodată sunt date câteva metode caracteristice de predare a matematicii, 
care stimulează creativitatea elevilor, aducând în prim plan elevul, nu profesorul.

În final, se evidențiază importanța matematicii în alte domenii, integrarea 
acesteia în viața cotidiană.
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NUMERE COMPLEXE

Prof. Angela Blaga, C.N. „Al. Papiu Ilarian”, Tg-Mureș; 
Prof. Blaga Cristinel, C.N. „Unirea”, Tg-Mureș

În anul 1878, celebrii hoți Ahmed și Mohamed Abd er-Rassul descopereau 
situl funerar din Valea Regilor, în Egipt. Printre relicve se număra și un manus-
cris matematic care ajunge în 1912 la Muzeul de Arte Frumoase din Moscova. În 
1930 când a fost tradus, lumea științifică internațională a aflat cu uimire cât de 
avansate erau cunoștințele matematice ale vechilor egipteni.

În particular, a paisprezecea problemă este un exemplu numeric de calcul al 
volumului trunchiului de piramidă pătrată. Acest exemplu sugerează că egiptenii 
cunoșteau deja formula:

în care a și b sunt lungimile laturilor celor două pătrate formând bazele pira-
midei, iar h este înălțimea. Deoarece h nu este însă direct măsurabilă – cel puțin 
nu pentru o piramidă solidă, ar fi mai simplu să exprimăm volumul trunchiului 
de piramidă în funcție nu de h, ci de c, lungimea muchiilor laterale. O astfel de 
formulă a fost găsită de marele matematician și inginer Heron din Alexandria. 
Azi se poate arăta prin metode elementare că:

Rădăcina pătrată a unei cantități negative a apărut pentru prima dată în 
„Stereometria” lui Heron din Alexandria. Autorul încearcă să calculeze volumul 
unui trunchi de piramidă pătrată regulată în care latura bazei inferioare este 28, 
cea a bazei superioare 4 și muchia laterala 15. În locul rădăcinii pătrate a lui 81 
– 144 cerut de formulă, el ia rădăcina pătrată a lui 144 – 81 fără să observe că 
problema astfel pusă este imposibilă.

Trebuia să observe ca , însă în „Stereometria” Heron a scris doar 
, ratând astfel șansa de a fi cel dintâi savant cunoscut care să fi folosit 

rădăcina pătrată a unui număr negativ.
În cartea a șasea din „Aritmetica” lui Diofant găsim următoarea problemă: 

fiind dat un triunghi dreptunghic cu aria 7 și perimetrul 12, să i se găsească lun-
gimile laturilor. Notând catetele cu c1 și c2 problema este echivalentă cu sistemul 
de ecuații:
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Ideea lui ingenioasă a lui Diofant este să reducă numărul de variabile de la 
două la una punând

și 
A doua ecuație devenind

  

ne conduce la ecuația 

Având discriminantul negativ Diofant afirma pur și simplu că această ecu-
ație este imposibilă.

Chiar și în secolul al XVI-lea unii matematicieni mai numeau încă numerele 
negative ale ecuațiilor fictive, absurde sau false.

Rădăcinile pătrate ale numerelor negative erau astfel și ele de neconceput. De-
abia matematicianul francez Rene Descartes numește imaginare aceste numere, 
paisprezece secole mai târziu, în 1673, în a sa „La Geometrie”.

La sfârșitul tratatului său din 1494 „ Summa de Arithmetica, Geometria, pro-
portioni et Proportionalita”, tratat rezumând cunoștințele epocii despre aritmetică, 
algebră și trigonometrie, călugărul franciscan Luca Pacioli  (circa 1445-1514) fă-
cea o afirmație îndrăzneață. El declara că rezolvarea ecuației cubice este „ la fel 
de imposibilă în stadiul actual de dezvoltare al științei ca și cuadratura cercului”.

Însa Pacioli greșea: la mai puțin de zece ani după aceea, Scipione del Ferro 
(1465-1526) matematician la Universitatea din Bologna, reușea să rezolve așa nu-
mita ecuație cubică redusă, un caz particular al ecuației generale, în care termenul 
de gradul al doilea lipsește. Soluția ecuației cubice reduse ocupă un loc central 
în primele progrese care s-au făcut pe calea înțelegerii rădăcinii pătrate a lui – 1.

Un număr complex nu este nici pur real, nici pur imaginar, ci o combinație 
între cele două. Dacă a și b sunt două numere pur reale, atunci  este un 
număr complex, marele matematician elvețian Leonhard Euler introducând sim-
bolul „i” în anul 1777 pentru a nota .

Găsirea rădăcinilor complexe cu rigla

Să consideram funcția de gradul doi , cu a > 0 și 
.
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Graficul funcției nu taie axa ox și vom avea două rădăcini complex conjugate 
. Factorizând f(x), avem 

, 

deci  ceea ce înseamnă că f(x) își atinge minimul în x = p, deci p 
se poate citi de pe grafic ca abscisa punctului de extrem.

Pentru a-l găsi și pe q, calculăm mai întâi 
• valoarea lui f(x) în punctul de minim, adică măsurăm.

Apoi în x=p ne mișcăm în sus cu, apoi spre dreapta până întâlnim graficul 
funcției. Abscisa punctului de intersecție  (pe care o notăm α) dă, înlocuită în 
ecuație,

Deci , sau .
În concluzie, q poate fi și el măsurat direct pe graficul lui f(x), ca în figura 

de mai jos.

La 10 martie 1797 norvegianul Caspar Wessel prezintă Academiei lucrarea „ 
Asupra reprezentării analitice a direcțiilor: o încercare, „aceasta fiind prima lucra-
re publicată în Memoriile Academiei al cărei autor nu era academician. Wessel ne 
dă interpretarea geometrică a numerelor complexe. Pentru el  (ca de altfel și pen-
tru noi cei de azi) un număr complex a + ib  (cu a și b numere reale) este punctul 
de coordonate a și b din așa-numitul plan complex, sau un vector dus din origine 
până la punctul respectiv din același plan.

O scriere extrem de utilă este și forma trigonometrică a unui număr complex, 
în care se pun în evidență lungimea vectorului și unghiul făcut de vector cu axa ox:

Unde  se numeste modulul vectorului iar .
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Wessel găsește și o demonstrație simplă și elegantă pentru rezultatul cunoscut 
astăzi ca „ teorema lui Moivre”: 

formulă cu ajutorul căreia calculează orice rădăcină întreagă a unui număr com-
plex, sau demonstrează diverse identități trigonometrice.

Problema lui Gamow.
Găsește comoara. Pe o insulă se află un nuc și un pin. Ceva mai încolo se află o 

spânzurătoare veche. Mergi de la spânzurătoare la nuc numărându-ți pașii. 
Când ajungi la nuc, întoarce-te spre dreapta cu unghi drept și mergi același 
număr de pași, apoi înfige un țăruș în pământ. Întoarce-te apoi la spânzură-
toare și mergi spre pin numărându-ți pașii. Când ai ajuns la pin întoarce-te 
spre stânga cu un unghi drept și mergi același număr de pași. Înfige un alt 
țăruș în pământ. Comoara este la jumătatea distanței dintre cei doi țăruși.
Cum poate fi găsită comoara dacă ajuns pe insulă găsești nucul și pinul dar 

nu și spânzurătoarea, care a putrezit? 

Soluție. Considerăm un sistem de coordonate în care pinul și nucul se află pe 
axa reala în pozițiile +1 și-1 și notăm cu a + ib poziția spânzurătorii.

Vectorul având originea nucul și vârful spânzurătoarea este (a + 1) + ib. Pentru 
a localiza primul țăruș trebuie să rotim acest vector cu +900, adică să-l înmulțim 
cu i. Poziția țărușului T1 este deci

– b + (a + 1)i, ceea ce întorcându-ne la vechile coordonate dă  (– b – 1) + (a 
+ 1)i.

Repetând operația pentru pin, poziția spânzurătorii într-un sistem de coordo-
nate care are originea în locul în care se găsește pinul este (a – 1) + ib, iar vectorul 
corespunzător trebuie rotit cu 

-900, deci înmulțit cu – i. Rezultatul și poziția celui de-al doilea țăruș T2 este 
b – (a – 1)i, care, trecut în vechiul sistem de coordonate, devine (b + 1) –  (a – 1)i.

Comoara se găsește la mijlocul distanței dintre cei doi țăruși, deci poziția ei 
este dată de:
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Faptul că nu știm poziția a + ib a spânzurătorii nu are nici o importanță, co-
moara se găsește exact pe axa imaginară în punctul C(0, 1).

Un număr mare de alți matematicieni și-au adus atribuții în studierea numă-
rului imaginar „i”. 

 - În 1748 genialul matematician elvețian Leonard Euler scria formula:

 - În 1806 Jean Robert Argand publica lucrarea „ Eseu despre interpretarea ge-
ometrică a cantităților imaginare.

 - În 1813 Adrien-Marie Legendre pune bazele geometriei numerelor complexe.
 - În 1829 William Rowan Hamilton considera că, așa cum geometria este știin-

ța spațiului care și-a găsit expresia matematică în „Elementele lui Euclid”, și 
algebra trebuie să fie știința a ceva, și inspirat de filosofia lui Kant, el decide 
că acel ceva trebuie sa fie timpul.

 - În 1831 datorită lui Carl Friedrich Gauss se impune termenul de „număr 
complex”.

 - În 1933 celebrul fizician american Richard Feyman descoperă remarcabila 
formulă 

 - Matematicianul francez Augustin-Louis Cauchy (1789-1857) are o contribuție 
deosebită în începuturile teoriei funcțiilor complexe.

 - Georg Riemann în 1851 este inițiatorul legăturii dintre funcțiile multivalente 
și topologie.

ÎN LOC DE CONCLUZIE
În mai 1799 Thomas Jefferson primea o scrisoare de la cineva care tocmai 

terminase studiul lui Euclid, și vroia să știe ce alte feluri de matematică ar mai 
trebui să cunoască un om educat, aflat în pragul secolului al XIX-lea. Într-un 
răspuns lung și detailat, Jefferson scria că trigonometria este „de cel mai mare 
folos pentru orice om”, și că „extragerea rădăcinilor pătratice și cubice, algebra 
până la ecuația de gradul al doilea și logaritmii sunt de asemenea folositoare… 
mai mult decât atât ar fi însa un lux; un lux, este adevărat, delicios, dar căruia nu 
trebuie să îi cedeze un om care are o profesie pe care trebuie să o urmeze pentru 
a-și asigura existența”.

Acum cunoașterea lui „i” și a numerelor complexe poate fi scoasă din cate-
goria articolelor de lux pe care trebuie să le posede un om educat.
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REZUMAT

În anul 1878, celebrii hoți Ahmed și Mohamed Abd er-Rassul descopereau 
situl funerar din Valea Regilor, în Egipt. Printre relicve se număra și un manus-
cris matematic care ajunge în 1912 la Muzeul de Arte Frumoase din Moscova.

Rădăcina pătrată a unei cantități negative a apărut pentru prima dată în 
„Stereometria” lui Heron din Alexandria. Autorul încearcă să calculeze volumul 
unui trunchi de piramidă pătrată regulată în care latura bazei inferioare este 28, 
cea a bazei superioare 4 și muchia laterala 15.

La sfârșitul tratatului său din 1494 „ Summa de Arithmetica, Geometria, pro-
portioni et Proportionalita”, tratat rezumând cunoștințele epocii despre aritmetică, 
algebră și trigonometrie, călugărul franciscan Luca Pacioli  (circa 1445-1514) fă-
cea o afirmație îndrăzneață. El declara că rezolvarea ecuației cubice este „ la fel 
de imposibilă în stadiul actual de dezvoltare al științei ca și cuadratura cercului”.

Acum cunoașterea lui „i” și a numerelor complexe poate fi scoasă din cate-
goria articolelor de lux pe care trebuie să le posede un om educat.



304 Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

TRADIȚIONAL ȘI MODERN ÎN PREDAREA 
MATEMATICII ÎN GIMNAZIU

Profesor Nicoleta-Cerasela Todoran, Școala gimnazială 
„Nicolae Bălcescu” Tîrgu-Mureș, județul Mureș

„Orice metodă pedagogică rezultă din întâlnirea mai multor factori și, din 
acest punct de vedere, educația va rămâne mereu o artă: arta de a adapta, 
la o situație precisă, indicațiile generale date de cărțile de metodologie.”

Gaston Mialaret

Tradițional și modern în teoria predării
Activitatea instructiv-educativă se desfășoară în baza unor finalități, fiind 

pusă în practică prin intermediul unui sistem de metode și procedee, utilizând o 
serie de mijloace tehnice de realizare, rezultatele fiind verificate și evaluate prin 
strategii specifice.

În viziunea pedagogului român Ioan Cerghit predarea este „un ansamblu 
complex de acțiuni și comportamente didactice specifice, destinate învățării”1, 
un act de comunicare care urmărește ce se întâmplă înainte de lecție, în timpul 
lecției și după terminarea acesteia.

Conceptul de predare a căpătat de-a lungul timpului mai multe semnificații iar în 
momentul de față se disting două tipuri de predare, una tradițională și una modernă.

Care dintre acestea este recomandat să fie folosită? Care dintre ele trebuie 
aplicată și când? Acestea sunt două din întrebările foarte des întâlnite în mediul di-
dactic. Am căutat mai multe puncte de vedere pentru a avea o imagine de ansamblu.

Profesorii debutanți au învățat predarea modernă, deci aceasta este cea pe care 
o folosesc cu precădere. Profesorii cu vechime în învățământ, obișnuiți cu tipul de 
predare tradițional, se adaptează mai greu cu predarea modernă din diverse mo-
tive, ei limitându-se doar la predarea tradițională, din când în când „presărând” 
și câteva elemente moderne.

Etimologic, termenul metodă provine din grecescul „methodos”, care înseam-
nă „drum spre”. Metodele de învățământ pot fi definite ca „modalități de acțiune 
cu ajutorul cărora, elevii, în mod independent sau sub îndrumarea profesorului, 
își însușesc cunoștințe, își formează priceperi și deprinderi, aptitudini, atitudini, 
concepția despre lume și viață”. (M. Ionescu, V. Chiș, p. 126)

Metodele folosite în predare lecției sunt:
1. tradiționale: expunerea didactică, conversația didactică, demonstrația, lucrul 

cu manualul, exercițiul;

1 I. Cerghit, Sisteme de instruire alternative și complementare. Structuri, stiluri și 
strategii, Editura Aramis, București, 2002.
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2. moderne: algoritmizarea, modelarea, problematizarea, instruirea programată, 
studiul de caz, metode de simulare (jocurile, învățarea pe simulator), învăța-
rea prin descoperire.
Metodele tradiționale limitează sau estompează participarea activă și conști-

entă a elevului la actul de predare-învățare. Expunerea, conversația nu dezvoltă 
gândirea elevului, acesta ascultă pasiv, eventual memorează anumite definiții sau 
formule pe care, la un moment dat, va trebui să le reproducă. Prin aceste metode 
profesorul informează elevul, nu-l formează, elevul este obiectul instruirii și nu 
subiectul procesului educativ

Este foarte important ca elevul să rezolve mai multe exerciții pentru a-și în-
suși o anumită metodă de rezolvare dar, dacă el nu a înțeles de ce anume proce-
dează în felul respectiv, la un moment dat nu va mai ști să rezolve acele exerciții.

În mod tradițional, cadrului didactic îi revine rolul major și activ în cadrul 
procesului didactic (cel de emițător), acela de a transmite cunoștințele spre un re-
ceptor aproape pasiv, determinat să memoreze și să reproducă informația.

Predarea tradițională se rezumă la o simplă prezentare a materiei, în timp 
ce în didactica modernă, predarea este un complex de funcții și acțiuni multiple 
și variate.

Diferențele sunt semnificative, nu de puține ori modelul tradițional de pre-
dare fiind identificat ca fiind unul informativ, pe când cel modern este definit ca 
un proces activ.

Dacă elevul este implicat de profesor în predarea lecției, fiind folosită învă-
țarea prin descoperire, studiul de caz sau altă metodă activ-participativă, acesta 
nu va mai fi un simplu spectator, nu va mai fi plictisit, va fi motivat intrinsec, nu 
extrinsec.

Predarea modernă este un model activ și presupune implicarea directă a ele-
vului în procesul de dezvoltare a capacităților de învățare, în asimilarea cunoș-
tințelor și dobândirea gândirii critice.

Acest model impune în activitatea la clasă un nou tip de relaționare pe mai 
multe direcții: profesor – elev, elev – elev, elev – profesor, aflate în opoziție cu 
tipul unidirecțional profesor – elev ce caracterizează modelul standard.

Profesorul modern lucrează împreună cu elevii săi, cooperând în vederea 
reușitei învățării. Rolurile sunt bine stabilite: profesorul stimulează căutarea și 
descoperirea, iar elevii se vor ocupa de activitățile de căutare și descoperire, ei 
participând activ și conștient la asimilarea cunoștințelor și formarea personalității. 
Astfel, se creează un parteneriat în vederea atingerii obiectivelor propuse, a unui 
standard cât mai înalt în educație.

„A instrui pe cineva într-o disciplină nu înseamnă a-l face să înmagazineze 
în minte asemenea rezultate, ci a-l învăța să participe la procesul care face posi-
bilă crearea de cunoștințe”.1

Metodele de învățământ bine alese și aplicate duc la realizarea obiectivelor infor-
maționale și formative ale lecției și ale activităților extrașcolare. Nicolae Iorga aprecia 
că „metoda cea mai bună are valoarea pe care i-o dă omul care o întrebuințează”.

1 J. Bruner, Pentru o teorie a instruirii, EDP, București, 1970, p. 89.
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În școlile din România se practică în proporție mai mare modelul tradițional 
față de cel modern, ținându-se spre implementarea celui din urmă, dar fără anu-
larea primului, ci realizarea unei simbioze structurale între cele două. Modelul 
modern nu va putea supraviețui fără fundamentul celui tradițional. Un sistem 
educațional modern presupune continuitate și respect față de tradiție

Profesorul trebuie să deprindă măiestria de a le combina și a le demonstra 
eficiența și aplicabilitatea în diverse experiențe de învățare, înclinând balanța în 
favoare celui modern, mult mai ușor acceptat de elevi.

Progresele mondiale ne obligă să ne racordăm lor, dar ideile preluate devin 
valoroase numai dacă le adaptăm condițiilor interne specifice țării, poporului și 
mai ales individului. „Ideile vechi, care și-au săpat deja o largă albie în spirite 
oțelite printr-o aplicare îndelungată nu au, într-adevăr, farmecul noutății, au în 
schimb siguranța durabilității.” (I.C. Petrescu)

Predarea modernă trebuie să înceapă cu adaptarea dascălului, dar acesta tre-
buie ajutat de programe școlare bine gândite, iar manualul structurat în așa fel 
încât să ofere un real suport elevului.

Modernismul impune preocuparea și mobilizarea intelectului elevilor la ni-
vel operațional și creator și dacă elevul conștientizează mesajul manualului și al 
profesorului, scopul este atins.

Informațiile – materia primă ce se prelucrează în relația profesor-elev – devin 
cunoștințe, priceperi, deprinderi și mai ales atitudini, accentul deplasându-se de 
pe latura informativă pe cea formativă. Aici se vede măiestria didactică a profe-
sorului în accesibilitatea și esențializarea informațiilor.

Succesul predării constă în a descoperi calea potrivită trecerii de la nivelul 
de pregătire al profesorului la cel al elevului, în a ține cont de conținutul de pre-
dare, de metodele proprii, de particularitățile individuale. Se desprinde idea că 
profesorul lucrează nu cu o metodă, ci cu „metode” ori „procedee” de predare, 
modalități care impun organizarea și desfășurarea predării în situațiile clasei și ale 
elevilor în parte. Metodele solicită efortul elevilor într-o evoluție care să-i ridice.

Tradițional și modern în predarea matematicii
Ce înseamnă „elev bun la matematică”? Cum putem influența interesul și 

motivația elevilor? Ce determină eficiența activității didactice? Acestea sunt câ-
teva întrebări pe care orice profesor interesat de ceea ce se întâmplă cu elevii săi 
și le pune: în funcție de răspunsurile pe care le formulează, activitatea sa capătă 
diferite valențe.

Un singur lucru este cert: activitatea didactică nu se poate desfășura la 
întâmplare.

Programa de matematică intrată în sistem începând cu anul școlar 1999 – 
2000, oferă profesorului o mai mare libertate de acțiune. Profesorul poate decide 
asupra ordinii de parcurgere a temelor, alocărilor de timp, activităților de învățare 
ce urmează a fi desfășurate, precum și asupra parcurgerii sau ignorării conținu-
turilor facultative din programă.

Școala are obligația de a face din studiul matematicii nu un scop în sine, ci un 
instrument de acțiune eficientă, constructivă și modelatoare asupra personalității 
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elevului. Prin intermediul matematicii elevul trebuie să ajungă la descoperirea a 
ceea ce există, dar și să formuleze și să prefigureze stări existențiale în perspecti-
va devenirii universale și eterne a lumii. Un învățământ bine conceput va permite 
manifestarea inițiativei, a spontaneității, a creativității elevului precum și dirijarea 
și îndrumarea acestuia, fiind bazat pe relația de cooperare dintre profesor și elev.

G. Pólya a comparat profesorul cu un negustor care trebuie să-și vândă mar-
fa utilizând toate mijloacele posibile: „Tânărul care refuză să învețe matematica 
poate să aibă dreptate; este posibil ca el să nu fie nici leneș nici nepriceput, ci doar 
să-l intereseze mai mult altceva – există atât de multe lucruri interesante în jurul 
nostru. Este datoria dumneavoastră ca profesori, ca vânzători de cunoștințe, să-l 
convingeți pe elev că matematica este interesantă, că problema pe care o discu-
tați acum este interesantă, că această problemă la care lucrează merită efortul.”1

Activitatea profesorului trebuie să aibă ca punct de plecare formularea spe-
cifică a obiectelor specifice matematicii și descompunerea acestora în obiective 
operaționale, pe unități de conținut. O asemenea atitudine în proiectarea activi-
tății didactice va atribui elevului un statut de „subiect activ”, el reprezentând, în 
conceperea lecției, elementul central de acțiune, în funcție de care se va stabili 
strategia didactică adecvată caracteristicilor psiho-pedagogice proprii.

Elevul își va realiza rolul activ numai în măsura în care este înarmat cu tehnici 
de investigare, ceea ce va conduce la dezvoltarea caracterului logic al gândirii lui. 
Scopul principal al matematicii este să-l învețe pe elev să gândească. Metodele 
active folosite la orele de matematică determină atât elevii cât și cadrele didactice 
să creeze lecții mult mai atractive.

Pentru a da un diagnostic cât mai corect și pentru a interveni adecvat, pro-
fesorul trebuie mai întâi să identifice cât mai precis dificultățile de învățare pe 
care le are elevul. Spre exemplu, nu este suficient să se cunoască faptul că acesta 
are dificultăți la matematică, ci trebuie să se stabilească faptul că acesta nu poate 
rezolva anumite tipuri de exerciții.

Dacă un elev nu reușește să îndeplinească o anumită sarcină de învățare, este 
probabil că acesta nu a dobândit comportamentele prealabile necesare îndeplinirii 
sarcinii date. În astfel de condiții, profesorul este nevoit să cunoască sarcinile de 
învățare care preced sarcina ce nu a putut fi rezolvată.

Pentru că una dintre sarcinile importante ale profesorului de matematică este 
aceea de a diminua dificultățile de învățare ale elevilor, el va fi nevoit să aleagă 
acele metode activ-participative care să se potrivească cel mai bine atât lecției de 
matematică, cât și nivelului clasei respective.

Nu este cazul să absolutizăm utilizarea acestor metode în detrimentul celor 
clasice. Un adevărat profesionist în predare va trebui să știe să adapteze demer-
sul didactic. Sunt lecții care în mod cert produc performanțe școlare superioare 
numai cu ajutorul metodelor moderne, dar sunt și lecții în care prezența acestora 
nu este obligatorie.

Sub influența incontestabilelor schimbări aduse în societate de dezvoltarea TIC 
și impuse educației prin comutări de paradigme – dobândirea competențelor necesare 

1 G. Pólya − „Cum rezolvăm o problemă?”, Ed. Științifică, București, 1965
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sec XXI și practica didactică zilnică demonstrează faptul că elevii de azi, față de 
cei de ieri, au așteptări diferite de la școală, în ce privește învățarea matematicii.

Numeroase studii din ultimii ani atrag atenția asupra diminuării motivației 
elevilor cu privire la matematică pe parcursul gimnaziului și mai ales în ultimii 
ani ai acestuia, mergând până la instalarea unei anxietăți și chiar fobii legate de 
acest obiect de studiu, văzut ca fiind dificil și arid, mai ales în contextul stresu-
lui generat de apropierea examenelor, așteptările părinților și ale profesorilor. În 
special elevii care nu obțin cu ușurință rezultatele academice dorite ajung la con-
cluzia că „nu sunt buni la matematică”.

Psihopedagogia arată că personalitatea copilului poate fi influențată, cu con-
diția ca educatorul să știe să-l determine pe acesta să-și dorească acest lucru.

În influențarea atitudinii elevilor față de studiul matematicii, principala sar-
cină îi revine profesorului de la clasă. Acesta trebuie să înțeleagă obstacolele de 
ordin cognitiv și afectiv pe care le trăiește elevul și să găsească modalități de a le 
reduce, să descopere metode adecvate de predare în așa fel încât să ușureze sar-
cina de înțelegere a elevului.
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REZUMAT

Eficiența procesului de învățământ este influențată de mai mulți factori, prin-
tre care stilul de predare și atitudinea elevilor față de stilul folosit, respectiv de 
metodele aplicate în cadrul lecțiilor.

Construcția lecțiilor, prin prisma procedeelor active, trebuie să fie o perfectă 
colaborare între cei doi factori de bază: profesor și elevi. Gradul de înțelegere și 
stăpânire a noțiunilor matematice de către elevi este direct proporțional cu timpul 
efectiv de lucru al acestuia în lecție. Asigurarea realizării acestei sarcini pentru 
fiecare elev în parte depinde de modul în care învățătorul își alege rolul în acti-
vitatea de predare – învățare.

Calitatea lecției în ansamblu (atât ca formă cât și sub raportul conținutului) 
trebuie să fie rezultatul funcției de organizare, îndrumare și control exercitate 
de profesor. El stabilește strategia de lucru, gama de metode și procedee didac-
tice, astfel încât să asigure activizarea elevului, antrenarea efectivă și afectivă, 
de preferință cu accent pe exercițiul individualizat. Nivelul calitativ al instruirii 
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matematice este măsura directă a calității pregătirii științifice și metodice a das-
călului; prin acestea el influențează nivelul deprinderilor matematice ale elevilor, 
în funcție de modul în care reușește să informeze și să formeze.

În predarea matematicii, meserie care necesită tact pedagogic, stăpânire de 
sine, răbdare, dăruire, dragoste față de profesie, vocație, măiestrie pedagogică, 
aplicarea unei metode nu ține nici de tradiționalism, nici de modernism, ci de stilul 
propriu de predare. Un profesor bun este empatic, sesizează și înțelege nevoile și 
problemele elevilor, își adaptează comportarea didactică și afectivă la nevoile lor.

Profesorul modern adoptă cu ușurință modelul comunicării multidirecționa-
le – stil de comunicare și dialog, creând în același timp o relație de simpatie, de 
respect și încredere între el și elevi, pe de o parte, și între elevi, pe de altă parte.

În concluzie, nu metoda este nepotrivită, ci automatismul și rutina cu care 
aceasta este folosită.



310 Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

ÎNVĂȚARE PRIN JOC ȘI CREATIVITATE

Prof. MIOARA ANGELA STOICA, Școala 
Gimnazială „Dacia”, Tg. Mureș, jud. Mureș

Motto
”În educație totul trebuie să fie bazat pe personalitatea educatorului, deoarece 
forța educației se revarsă numai dintr-un izvor al personalității omenești” 

Konstantin Ușinski”

ARGUMENT
Puternic ancorată în realitățile contemporane și cu implicații în toate dome-

niile, matematica zilelor noastre devine tot mai mult modelul spre care privesc cu 
încredere și interes celelalte științe. Matematica a pătruns treptat și din ce în ce mai 
mult în sfera conceptului de cultură generală și de cultură de specialitate, lăsând 
puține sectoare lipsite de prezența ei. Este deci pe deplin motivat faptul că predarea 
matematicii în școală a devenit obiectul unor cercetări științifice de mare anvergură.

De mii de ani oamenii au descoperit matematica sau au învățat-o de la se-
menii lor.

Descoperirea matematicii este fundamental diferită de descoperirea altor 
științe, întrucât ceea ce se descoperă în matematică sunt anumite relații nebănu-
ite mai înainte.

În studiul matematicii creativitatea reprezintă unul dintre factorii esențiali 
în rezolvarea problemelor. De asemenea creativitatea constituie o necesitate de 
ordin personal a individului în vederea autorealizării și promovării eului, o nevoie 
socială care asigură progresul și inovarea și dezvoltarea științei.

Un alt factor important în învățarea matematicii în predarea matematicii și 
care reprezintă o sursă de mari satisfacții pentru elev reprezintă „jocul matema-
tic” – ceea ce înveți din plăcere nu vei uita niciodată. În acest sens academicianul 
Solomon Marcus observa „Eșecul pe care-l cunoaște învățământul în lume, în 
multe sectoare, inclusiv în matematică, este explicat prin insuficiența acordată 
aspectelor ludice, aspectelor de joc. De altfel, aceasta este și explicația pentru 
care informatica are succes la copii, tocmai pentru faptul că informatica a știut 
să îl atragă pe copil, în primul rând prin jocuri, și în felul acesta să îl câștige” 

STRATEGII DIDACTICE DE ÎNVĂȚARE
Alături de medic și preot, profesorul joacă un rol important în viața fiecăruia. 

Dacă primii doi au grijă de sufletul și trupul nostru și ne învață cum să le îngrijim, 
dascălul ne îndrumă în a acumula experiențe, cunoștințe, modelează gândirea, 
dezvoltă personalitatea, oferă exemple de viață și criterii de valoare morală. Din 
acest motiv, profesiunea de dascăl este una vocațională.
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Marele matematician Grigore Moisil spunea că „profesorul este cel care într-o anu-
mită disciplină, știe în fiecare zi mai mult decât ieri, învățându-l pe altul ce știe el azi, 
îl pregătește pentru ce va afla mâine și care poate să fundamenteze ceea ce știe într-o 
anumită disciplină, pe ceea ce știe din celelalte discipline pe care aceasta se reazemă”.

În cadrul pregătirii profesionale a unui profesor se îmbină două laturi: cea ști-
ințifică și cea pedagogică. Este evident că un dascăl bun trebuie să fie o persoană 
cu o pregătire științifică bogată, bine fundamentată, net superioară nivelului la care 
se predă. Profesorul trebuie să-i facă pe copii să îndrăgească matematica și să-i 
inițieze cu răbdare în tainele acesteia. Pornind de la ideea că învățarea nu este un 
simplu proces de înmagazinare de cunoștințe, ci mai degrabă o activitate ce implică 
un efort cognitiv, volutiv și emoțional și care se realizează cu mai multă eficiență și 
ușurință atunci când este angajat într-o relație interumană, considerăm că strategiile 
didactice interactive oferă ocazii benefice de organizare pedagogică a unei învățări 
temeinice, ușoare și plăcute în același timp, cu un pronunțat caracter activ parti-
cipativ din partea elevilor, cu posibilități de cooperare și de comunicare eficiente.

În activitatea de zi cu zi, la clasă, dar în mod special în activitățile cu caracter 
matematic pe care le desfășurăm în perioada săptămânii „Să știi mai multe, să fii 
mai bun!” metodele de învățare interactive sunt plăcute și apreciate de către copii.

Pentru ca activitatea zilnică de învățare să nu devina o rutina și o povară 
dascălul are datoria de a diversifica metodele de expunere, de predare, de a edu-
ca potențialul creativ al elevilor și nu în ultimul rând măcar din când în când să 
îmbine activitatea la clasă cu jocul și de ce nu cu puțin umor.

Un dascăl creativ determină dezvoltarea creativității elevilor. Pentru a avea 
elevi creativi profesorul trebuie să evite oarecum rutina și să producă „noul” în 
activitatea la clasă. Se știe că activitatea relaxată este mai plăcută, mai eficientă 
și încurajează și stimulează creativitatea. Dacă dascălul reușește să „insufle” ele-
vului încredere și convingerea că este special, acesta obține de multe ori rezultate 
semnificative pe linia creativității și nu numai. Prin joc se pot debloca în modul cel 
mai eficient energiile creatoare. Iată câteva metode de învățare interactive care sunt 
apreciate de elevi și care, reprezintă un adevărat „motor” de stimulare a creativității:

CIORCHINELE creează structura necesară pentru a stimula gândirea cu pri-
vire la legăturile între idei. Aceasta metodă încurajează o formă neliniară de gân-
dire care reflectă felul în care funcționează mintea noastră. Poate fi folosită pentru 
a stimula gândirea înainte ca un subiect sa fie studiat mai în detaliu. De asemenea, 
poate fi utilizată ca mijloc de rezumare a ceea ce s-a studiat, ca mod de construire 
a unor noi asocieri sau ca mod de reprezentare grafică a noilor rațiuni. În general, 
este o modalitate de accesare a propriilor cunoștințe, rațiuni sau convingeri despre 
un subiect. Deoarece este o activitate de scriere, aceasta servește de asemenea la in-
formarea autorului asupra cunoștințelor și legăturilor pe care acesta nu era conștient.

Ciorchinele poate fi realizat individual sau ca activitate de grup. Ca activita-
te de grup, el poate servi drept cadru pentru ideile grupului, oferindu-le elevilor 
prilejul să cunoască asocierile și relațiile pe care alți elevi le deduc din îndru-
mări. Activitatea individuală de elaborare a ciorchinelui reprezintă o alternativă 
la brainstorming-ul de grup, deoarece este rapidă și permite tuturor elevilor să se 
implice activ în procesul de gândire. Totuși, atunci când această activitate este 
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realizată individual, subiectul trebuie să fie unul pe care elevii îl cunosc destul 
de bine din moment ce ei nu vor beneficia de împărtășirea experienței de grup de 
la care puteau să mai obțină informații.

METODA „STARBURSTING” – explozia stelară, este o metodă de stimulare 
a creativității, o metodă de relaxare a elevilor. Bazează pe formularea de întrebări 
pentru rezolvarea de probleme și de noi descoperiri.

METODA ÎNVĂȚĂRII PRIN DESCOPERIRE urmărește activizarea cogni-
tivă a elevilor. Constă în punerea elevului în fața unei situații care să-i permită ca, 
folosind o anumită strategie, să ajungă sigur la un răspuns care nu mai constituie 
o simplă însumare a cunoștințelor anterioare, ci la o reorganizare a lor.

JOCUL MATEMATIC
Jocul matematic poate fi sub forma de rebus, probleme cu conținut haios, 

dezlegarea unor puzzle-uri, etc.
Cunoscând locul pe care jocul îl ocupă în viața copilului – unul preferat – se 

înțelege eficiența folosirii lui în procesul instructiv-educativ
Folosind jocul:

• Elevul învață de plăcere cu un minim de efort
• Elevul devine interesat de activitatea pe care o desfășoară
• Îi facem pe elevii timizi să devină mai volubili
• Copilul nu este constrâns, ci este motivat intrinsec
• Elevul își reglementează comportamentul
• Elevul iese din egocentrismul său și învață să colaboreze.

PROPUNERI DE ACTIVITĂȚI BAZATE PE JOC  (utile și pentru acti-
vitățile desfășurate în săptămâna „ Să știi mai multe, să fii mai bun”)
1. Schimbați litera subliniată și apoi amestecați literele și veți obține cuvinte 

matematice cu sensuri corespunzătoare definițiilor alăturate:
EX: a) corp geometric: ADMIRATI-PIRAMIDA
b) tip de raționament: CALITAȚI
c) măsurat la un poligon: PERMUTĂRI
d) disciplina studiata de elevi: ARITMETICA 
e) dimensiune: METALE

2. REBUS MATEMATIC
Orizontal:
1. Puterea a 13 a unui nr. natural
2. Pătrat perfect
3. Pătrat și cub perfect
4. Pătrat perfect
Vertical:
1. Pătrat perfect divizibil cu 9
2. Cub perfect

1 2 3 4 
1
2
3
4
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3. Număr divizibil cu 4 având suma cifrelor 28
4. Număr divizibil cu 17 având suma cifrelor 17

3. Pornind din centrul pătratului și urmând o anumită direcție, veți descoperi 
enunțul unei cunoscute teoreme de geometrie referitoare la triunghiuri asemenea

(Răspuns: Raportul ariilor este egal cu pătratul raportului de asemănare. )
l u t r o p a r l
u n e m e s a i u
i e d a r o i r t
d a o r o p i u a
e e u t R a i i r
a s a u l a r h t
s t t r i U n g a
e e e g a l c u p
m a n a r e c e t

6. GEOMETRIE PE TABLA DE ȘAH: 
În următoarele careuri, pornind dintr-un colț și urmând un traseu prin să-

rituri al calului de șah veți găsi cuvinte utilizate în studiul geometriei. Pătratele 
hașurate trebuie ocolite:

a.
N R H
I U
I G T

b.
Ă Ă M D
I I L Î
N N E E
M Ț A

c.
T S G E I
O R D E A
P H N L H
O R U T L
E I A A C

R: a)  triunghi
b) mediana, înălțime
c) Euclid, Pitagora, Thales, Heron

CONCLUZII
Este foarte important ca în activitatea noastră să dăm prilejul elevilor să își 

manifeste pe deplin personalitatea, să se descopere, să își testeze capacitățile, 
toate acestea într-un proces amplu de îmbogățire a cunoștințelor. Totodată elevii 
trebuie să conștientizeze că matematica își găsește permanent aplicabilitate în alte 
domenii de studiu, precum și în viața cotidiană; le modelează ființa, gândirea, 
pregătindu-i pentru viitor.

Stimularea creativității, a gândirii, libera exprimare a ideilor, contribuie la 
crearea unui model educațional modern, în care bucuria dascălului de a preda se 
poate îmbina cu bucuria elevului de a învăța și de a se implica.
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REZUMATUL LUCRARII

Matematica zilelor noastre a pătruns treptat și din ce în ce mai mult în sfera 
conceptului de cultură generală și de cultură de specialitate, lăsând puține sec-
toare lipsite de prezența ei.

În studiul matematicii creativitatea reprezintă unul dintre factorii esențiali 
în rezolvarea problemelor. Un alt factor important în învățarea matematicii în 
predarea matematicii și care reprezintă o sursă de mari satisfacții pentru elev re-
prezintă „jocul matematic”. Pentru ca activitatea zilnică de învățare să nu devina 
o rutina și o povară dascălul are datoria de a diversifica metodele de expunere, 
de predare, de a educa potențialul creativ al elevilor și nu în ultimul rând măcar 
din când în când să îmbine activitatea la clasă cu jocul și de ce nu cu puțin umor. 
Dintre metodele interactive cu rol în dezvoltarea creativității amintim:”ciorchine-
le”, metoda „starbusting”, metoda”învățării prin descoperire”, „jocul matematic”

Stimularea creativității, a gândirii, libera exprimare a ideilor, contribuie la 
crearea unui model educațional modern, în care bucuria dascălului de a preda se 
poate îmbina cu bucuria elevului de a învăța și de a se implica.
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MATEMATICĂ APLICATĂ ȊN FIZICĂ

Prof. matematică Simona Oprea, prof. fizică. Iuliana 
Ciubuc, Școala Gimnazială „Regina Elisabeta”, Școala 

Sanatorială (structură), Bușteni, jud. Prahova

Matematica este în general definită ca știința ce studiază relațiile cantitative, 
modelele de structură, de schimbare și de spațiu.

Structurile investigate de matematică își au deseori rădăcinile în științele 
naturale, cel mai adesea în fizică.

Ținând cont de corelația dintre aceste doua discipline fundamentale ale naturii, 
am pornit de la considerentul că multor elevi, unii destul de buni la matematică, 
nu le place totuși fizica și, pe care, dacă o învață o fac dintr-o obligație care, în 
cele mai multe cazuri, nu se suportă ușor. Cert este că fizica, sau cel puțin o mare 
parte din ea, la nivelul gimnaziului, poate fi prezentată într-un mod mai atractiv, 
alături de matematică. Este foarte important să știm să punem cunoștințele de 
fizică în strânsă legătură cu matematica, în viața de zi cu zi, să privim evoluția 
acestora prin prisma aplicațiilor lor și a vieții oamenilor.

Scopul urmărit de noi, în calitate de profesori de matematică și de fizică, este 
de a aprofunda cunoștințele de matematică și fizică predate în școală, inclusiv de 
a învăța lucruri noi, într-un mod cât mai agreabil, aceasta deoarece însăți istoria 
fizicii și a matematicii confirmă faptul că nu puține sunt cazurile când pornind 
de la probleme distractive, în aparență „ușoare”, s-a ajuns la concluzii de interes 
științific și tehnic nebănuit de importante.

Am ținut cont și de faptul că elevii sunt atrași de calculator și, în acest caz, 
calculatorul îi poate determina să îndrăgească mai mult aceste discipline, să le 
ușureze munca, să descopere aplicații noi, sa gândească sistemic, etc.

Vom reda în continuare câteva aplicații ale matematicii în fizică.
I. Funcția liniară aplicată în fizica de gimnaziu

(unde t este durata deplasării unui 
mobil, iar d este deplasarea) 

Graficul funcției de gradul I, f: R → R, f(x) =a. x + b, cu a ≠ 0 este o dreaptă 
formată din puncte de coordonate (x, y), unde y = a. x + b.

Orice dreaptă este bine determinată de două puncte distincte ale sale.



316 Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

II. Ecuația dreptei în plan
y = a. x + b 

Corespondența și semnificația fizică a simbolurilor în fizică 
y reprezintă coordonata de pe Oy, variabila dependentă – respectiv 

d(deplasarea); 
x reprezintă coordonata de pe Ox, variabila independentă – respectiv t(durata); 
a, coeficientul lui x, reprezintă; se mai numește panta sau gradientul, iar 

din punct de vedere fizic reprezintă viteza deplasării, care, în mișcarea unifor-
mă, este constantă;

b reprezintă distanța de la O (originea axelor) până la punctul în care dreapta 
intersectează axa Oy.

III. Graficul funcției este reprezentarea virtuală a relației dintre mărimi.

Punctele de pe grafic pot fi trasate astfel:
• folosind valori pentru mărimile obținute în timpul măsurătorilor experimentale;
• dând valori unei variabile din ecuație, se obțin valori pentru cealaltă variabilă.

Cele două mărimi se numesc variabile
a) pe axa Ox (abscisa)-variabila independentă-(cauza)
b) pe axa Oy (ordonata)-variabila dependentă-(efectul)

 

Punctul din plan este dat de coordonatele de pe cele doua axe, de exemplu 
A(x, y).

[OA] =tgα 
• x și y sunt coordonatele punctului A și reprezintă proiecțiile punctului pe cele 

două axe.
• α este unghiul format de dreaptă cu abscisa.

IV. Calculul pantei unei drepte

Ȋn funcție de poziția dreptei în plan, putem scrie ecuația dreptei.
 - dacă a=0, dreapta de ecuație y=b este orizontală,

dusă prin b (fig. 1); 
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fig. 2 fig. 3 fig. 4

• dacă a  0, atunci dreapta de ecuație y =ax+b este oblică (fig. 2 și 3); 
• dacă dreapta este de ecuație x = c, atunci este verticală, iar panta nu este de-

finită(fig. 4). 

pentru α = 900, panta nu este definită.

V. Aplicații în fizică

Mișcarea rectilinie și uniformă – Graficul mișcării
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VI. Reprezentarea grafică realizată cu ajutorul calculatorului

Datele experimentale pot fi prelucrate pe calculator, în EXCEL, reprezentând 
grafic dependența deplasării unui corp de durata deplasării.

Dacă se efectuează cel puțin 3 măsurători pentru același mobil, se poate re-
prezenta grafic dependența d = f (t), în coordonate Ox-Oy.

Pe abscisă se reprezintă durata deplasării, t(s), iar pe ordonată se reprezintă 
deplasarea aceluiași mobil, d (m).

Realizând reprezentarea se obține graficul vitezei mobilului.
Se pot obține:

• ecuația dreptei,
• coordonatele punctelor în plan,
• graficul de puncte,
• se poate calcula tangenta unghiului format de grafic cu abscisa (panta) și se 

poate compara valoarea tangentei cu valoarea raportului d/t.
• elevii pot realiza reprezentarea grafică și pe hârtie milimetrică și pot compara 

graficul cu cel realizat pe calculator.
Fizica nu poate fi separată de matematică, deoarece toate legile și conceptele 

din fizică sunt dependente de relații matematice.
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Teorema 1 Fie patrulaterul ABCD i mijloacele M i N ale laturilor 

opuse AD i BC. Are loc 
2

AB CDMN +
= , dac  i numai dac  AB || DC. 

 Demonstra ie: 

Fie P mijlocul diagonalei AC. Observ m c  MP este linie mijlocie în 
triunghiul ADC, deci  

 
MP || DC i   MP =

CD
2

   
(1), iar PN este linie mijlocie în triunghiul ABC, deci 

NP ||AB i   
2

ABPN =
   

(2). 

În triunghiul MNP are loc inegalitatea MN MP + NP. Folosind rela iile (1) i 

(2) deducem c : 
2

AB CDMN +
(3). 

Aceast  inegalitate (3) devine egalitate atunci i numai atunci când P  
MN. Dar în acest caz vom avea MP linie mijlocie în triunghiul ADC i NP linie 
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mijlocie în triunghiul ABC, deci CD || MN i AB || MN, de unde rezult  folosind 
tranzitivitatea rela iei de paralelism: AB || CD. 

Implica ia invers : AB || CD rezult  
2

AB CDMN +
=  , a fost 

demonstrat  în teorema liniei mijlocii a trapezului. 
 
Teorema 2 Fie ABCD un patrulater convex. Are loc inegalitatea: (4) 

2AB CD + AD2+BC2  AC2+BD2. 

 Demonstra ie:  

Pornim de la inegalitatea (3), valabil  în orice patrulater, ce este 
echivalent  cu:  

(5) 4MN2  (AB+CD)2  
Folosind teorema medianei în triunghiurile: 

MBC ob inem: 4MN2 = 2(MB2+MC2) – BC2, ACD ob inem: 4MC2 = 
2(CD2+CA2) – DA2 , ABD ob inem:  
4MB2= (BD2+AB2) – AD2 

Avem 4MN2 = 2(MB2+MC2) – BC2= (BD2+AB2- 
2

2
AD

)+ (CD2+AC2- 
2

2
AD

)- 

BC2 = AB2 + AC2 + BD2 + CD2-AD2 –BC2 (6)  
Din rela ia (5) avem: 4MN2  AB2 + 2 AB CD + CD2 (7)  
Folosind rela iile (6) i (7) ob inem rela ia: 

(8) AB2 + AC2 + BD2 + CD2-AD2 –BC2  AB2 + 2 AB CD + CD2, care 
este echivalent  cu rela ia:  

AD2 + 2 AB CD + BC2  AC2 + BD2. 
Inegalit ile (4), (5) i (8) se transform  simultan în egalit i i conform teoremei 
precedente (5) este egalitate dac  i numai dac  AB || CD. 
Defini ie 1 Un patrulater ABCD se nume te ortodiagonal dac  diagonalele sale 
sunt perpendiculare 
 

Teorema 3 Patrulaterul ABCD este ortodiagonal dac  i numai dac :  
AB2 + CD2 = BC2 + AD2 (9) (sumele p tratelor laturilor opuse sunt egale). 
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 Demonstra ie:  

În figura al turat  avem patrulaterul ABCD. Demonstr m implica ia 
invers , adic : dac  are loc rela ia (9), atunci avem diagonalele perpendiculare 
(AC BD). 
Fie E i F picioarele perpendicularelor coborâte din B, D pe AC. Aplic m teorema 
lui Pitagora generalizat  în triunghiurile ABC i ACD i ob inem: 

BC2 + AD2 = (AB2 + AC2 - 2 AE AC) + (DC2 + AC2 - 2 FC AC) = 
AB2 + CD2+ 2 AC (AC -  - AE -FC) = AB2 + CD2 + 2 AC EF. 

Având în vedere aceast  egalitate, egalitatea din enun  este echivalent  
cu 2 AC EF=0, adic  E = F, deci cu BD AC. Pentru implica ia direct , vom 
folosi urm toarea figur : 

  

Avem AC BD. Fie punctul de intersec ie al diagonalelor O (AC BD ={O}). 
Vom aplica teorema lui Pitagora în cele 4 triunghiuri formate: AOB, AOD, DOC, 
COB i vom avea: 
AB2 + DC2 = (AO2+OB2) + (OD2+ OC2) = AO2+OB2 + OD2+ OC2 

AD2 + BC2 = (AO2+OD2) + (BO2+ OC2) = AO2+OB2 + OD2+ OC2 
Comparând aceste dou  rela ii, observ m c : AB2 + DC2= AD2 + BC2 (q.e.d).   
Observa ia 1 Dac  not m cu  unghiul ascu it sau drept ce îl formeaz  
diagonalele, deducem c : 

cos EF
BD

= i folosind egalitatea dedus  în cadrul demonstra iei, rezult  c : 

2 2 2 2

cos
2

BC CD AD AB
AC BD
+

= . 
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Teorema 4 (rela ia lui Euler) 
Într-un patrulater convex ABCD dac  not m cu M, N respectiv 

mijloacele diagonalelor AC i BD, atunci exist  rela ia: (10) AB2 + BC2+ CD2 + 
DA2= AC2 + BD2 + 4 MN2. 

 Demonstra ie:  

Fie ABCD un patrulater convex. Consider m M mijlocul diagonalei AC i N 
mijlocul diagonalei BD. 
Aplicând rela ia medianei în triunghiurile ABC i ADC, putem scrie: 2BM2 = 

AB2 + BC2 - 
2

2
AC

 , dar AC= 2 AM,  atunci ob inem: (11) 2BM2 + 2AM2 = 

AB2 + BC2 i 2 DM2 = AD2 + DC2- 
2

2
AC

, dar AC=2AM ob inem: 

(12) 2 DM2 + 2AM2 = AD2 + DC2. Adunând egalit ile membru cu 
membru ob inem: 

(13) AB2 + BC2 + CD2 + DA2= 2BM2+2DM2+4AM2   
În triunghiul BMD aplic m rela ia medianei i rezult : 
(14) 2 (BM2+DM2) = 4 MN2+BD2  
Înlocuind rela ia (14) în rela ia (13) avem: 

AB2 + BC2 + CD2 + DA2= AC2 + BD2+ 4MN2 i am inut cont de faptul c  
AC = 2AM (q.e.d).  

Reciproc, dac  într-un patrulater convex exist  rela ia AB2 + BC2 + CD2 + 
DA2= AC2 + BD2, atunci patrulaterul este paralelogram. 

Demonstra ie:  
Presupunem c  exist  un patrulater ABCD în care AB2 + BC2 + CD2 + 

DA2= AC2 + BD2 , dar care nu este paralelogram. Folosind rela ia lui Euler, avem: 
AB2 + BC2 + CD2 + DA2= AC2 + BD2+ 4MN2. inând cont i de ipotez , rezult  
c  MN = 0 sau M = N, adic  diagonalele patrulaterului se intersecteaz  una pe 
cealalt  în p r i congruente, ceea ce este proprietate caracteristic  
paralelogramului. 

 
Teorema 5 Într-un patrulater convex produsul diagonalelor este mai mic 

sau cel mult egal cu suma produselor laturilor opuse (inegalitatea lui Ptolemeu). 
ABCD patrulater convex: AC BD  AB CD + AD BC. 
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Demonstra ie: 

Fie ABCD un patrulater convex cu diagonalele AC i BD. Construim în 
exteriorul patrulaterului ABCD pe latura AD un triunghi ADE asemenea cu 
triunghiul ABC ( EAD BAC i ADE ABC). Din asem narea 
triunghiurilor rezult : 

(15) AC AB BC
AE AD DE

= = , de unde
 

(15') BC AD = AB DE 

Deoarece EAC DAB i ,AB AD
AC AE

= rezult  c  triunghiurile EAC i DAB sunt 

asemenea, deci AC AB BC
AE AD DE

= = , de unde: (16) AC BD = AB CE 

Cazul I: E (CD) (adic  patrulaterul ABCD nu este inscriptibil). Din 
triunghiul ECD rezult : EC < ED + DC, i inând seama de (15') i (16) se ob ine: 

BC ADAC BD AB DC
AB

< +
 
sau 

 

AC BD AB DC BC AD< + . 
Cazul II: E (CD) (adic  patrulaterul ABCD este inscriptibil). Atunci EC 

= ED + DC i folosind rela iile (15') i (16) se ob ine: AC BD = AB DC+ 
BC AD (q.e.d). 

 
Teorema 6 (teorema lui Ptolemeu generalizat ). Fie ABCD un patrulater 

convex. Exist  rela ia: 
(AC BD)2 = (AB DC)2 + (BC AD)2 -2 AB BC CD DA cos(A+C). 

 Demonstra ie:  
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Se construie te triunghiul ADE asemenea cu triunghiul ABC ( DAE 
BAC, ADE  ABC). Din demonstra ia teoremei 1.6.5, rezult  rela iile: 

 
,BC ADDE

AB
=

 
.AC BDEC

AB
=

 

În triunghiul EDC se scrie teorema lui Pitagora generalizat : 
EC2 = ED2 + DC2 -2 ED DC cos (A+C), deoarece m( EDC)=360° - 
[m( ADE) + m( ADC)] = 360°- [m( ABC) + 180° - m ( DAC) - m( ACD)] = 
180° - [180°- m( BAC) - m( BCA) - m( DAC) - m( ACD)] = m( DAB) + 
m( DCB) = m( A) + m( C). 

Din egalit ile de mai jos, rezult : 
2 2

2 2 cos( )AC BD BC AD BC ADDC DC A C
AB AB AB

= + +

    
sau 

 

 (AC BD)2 = (AB DC)2 + (BC AD)2 -2 AB BC CD DA cos(A+C). 
(q.e.d.) 

Observa ii: 
(i) Dac  patrulaterul ABCD este inscriptibil, atunci se reg se te egalitatea: 
AC BD = AB DC+AD BC; 
(ii) Din teorema 1.6.6 rezult  c  dou  unghiuri ale patrulaterului convex 
ABCD sunt complementare 
dac  i numai dac  are loc egalitatea: (AC BD)2 = (AD BC)2+ (AB DC)2. 

 
Teorema 7 Punctul de intersec ie al diagonalelor unui patrulater convex 

este punctul din plan ale c rui distan e la cele patru vârfuri au suma identic . 

Demonstra ie: 

Fie ABCD un patrulater convex, {O} = AC BD i fie M un punct 
arbitrar în planul patrulaterului M O.  

În triunghiul MAC avem inegalitatea: 
MA + MC AC = AO +OC.  
În triunghiul MBD avem inegalitatea: 

MB + MD BD = BO +OD. 
Deoarece M O, rezult  c  nu pot avea loc simultan egalit ile MA + MC = AC 
i MB + MD = BD. Folosind acest fapt, din inegalit ile anterioare, adunând 

membru cu membru, se ob ine: MA + MB + MD + MC > OA + OB + OC + OD 
(q.e.d). 
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Teorema 8 (formula lui Arhimede) Aria unui patrulater convex ABCD 
având lungimile laturilor a, b, c, d este dat  de formula: 

 

Demonstra ie:  
Fie ABCD un patrulater convex, c ruia îi tras m diagonala AC i se 

formeaz  unghiurile ABC i ADC. 
Avem [ABCD] = [ABC] + [ADC]. Rezult  c  2 S = a b sinB 

+ c d sinD. Se ridic  la  p trat i se ob ine: 
(17) 4 S2= a2 b2 sin2B +c2 d2 sin2D + 2abcd sinB sinD.  

Pe de alt  parte, aplicând teorema lui Pitagora generalizat  în 
triunghiurile ABC i ADC vom avea:  

AC2= a2 + b2 - 2 a b cos B, respectiv 
AC2= c2 + d2 - 2 c d cos D.  

Din ultimele dou  egalit i, rezult : 
a2 + b2 - 2 a b cos B = c2 + d2 - 2 c d cos D sau 
a2 + b2 - c2 - d2 = 2 a b cos B  - 2 c d cos D. 

Ridicând la p trat ultima egalitate: 
(a2 + b2 - c2 - d2)2 = 4 a2 b2 cos2 B  + 4 c2 d2 cos2 D - 8 a b c d cos B cos D. 

Se înmul e te rela ia (17) cu 4, rezultând: 
16 S2= 4 a2 b2 sin2B +4 c2 d2 sin2D + 8 abcd sinB sinD. 
Din ultimele dou  egalit i se ob ine, adunând membru cu membru: 
16 S2 +(a2 + b2 - c2 - d2)2 = 4 a2 b2 +4 c2 d2 + 8 abcd cos(B+D) sau 

( ) ( )
2 22 2 2 2 2 2 B D16 S a b c d 2 a b 2 c d 16abcd cos

2
+

= + + + , 
 

unde am folosit formulele:  

sin2 x + cos2 x =1,  

cosx cosy sin x sin y = cos(x + y) , 
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cos2 2x = 2 cos2 x 1 , 

( )( )2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 B D16 S 2 a b 2 c d a b c d 2 a b 2 c d a b c d 16abcd cos
2
+

= + + + + + +
 

Sau  
2 2 2 2 2 2 B D16 S [(a b) (c d) ][(c d) (a b) ] 16abcd cos

2
+

= + +
  

i înlocuind      
a + b+ c+d = 2p   

se ob ine formula lui Arhimede: 

2 2 B DS (p a) (p b) (p c) (p d) abcd cos
2
+

=
. 

REZUMAT

Elementele (Stoicheia) lui Euclid din Alexandria (365 – 300 î. e. n. ) conțin o 
sistematizare a cunoștințelor de matematică din timpul său. Întâlnim teoreme din 
teoria numerelor, de exemplu algoritmul lui Euclid și o demonstrație referitoare la 
existența unei infinități de numere prime, din geometria în spațiu ca de exemplu 
teoria poliedrelor regulate, de asemenea întâlnim teoria proporțiilor și a asemă-
nării împreună cu o discuție asupra cantităților incomensurabile cât și probleme 
din geometria plană. Importanța acestei lucrări constă în faptul că teoremele de 
geometrie – cu unele rezerve – sunt demonstrate fără a recurge la lumea reală, ci 
numai prin deducții logice pe baza unui șir de axiome.
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SEMNIFICAȚIA COMUNICĂRII ÎN DISCURSUL TEHNIC

conf. univ. dr. Modrea Arina, Universitatea 
„Petru Maior” din Tîrgu-Mureș

Comunicarea a fost percepută ca element esențial al existenței umane încă 
din antichitate. În Evul Mediu, când dezvoltarea bisericii ia amploare, comuni-
carea are noi dimensiuni, deoarece această perioadă coincide și cu formarea pri-
melor formațiuni statale. Acest lucru se observă deoarece, în fiecare stat, existau 
persoane care se ocupau de consemnarea faptelor, de scrierea documentelor și de 
elaborarea legilor. Se cristalizează sisteme comune de scheme specifice anumi-
tor zone ale lumii.

Epoca modernă a reprezentat perioada de explozie a dezvoltării comunicării 
sub toate aspectele ei. Progresul tehnic și al științelor a favorizat apariția mijloa-
celor de comunicare, care au avut ca impact intensificarea comunicării între in-
divizi, grupuri și, mai ales, între diverse comunități.

Orice teorie a comunicării presupune evidențierea, inventarierea diferitelor 
domenii în care conceptele sale vor putea fi aplicate. Între acestea se află limbajul 
verbal, limbajul nonverbal, mass-media, cultura, telecomunicațiile, informatica, 
domeniul tehnic, etc. Evidențierea diversității și multitudinii domeniilor nu face 
decât să îmbogățească și mai mult conceptul de comunicare. Ele pun în lumină 
ceea ce este comun, nemodificabil tuturor, dar și specificitatea. Știința, tehnica și 
mass-media tind astăzi să genereze mijloace noi de comunicări. Aceste noi mij-
loace combină în diverse modalități trei instrumente: elementul de transmisie, 
ordinatorul și elementul de afișaj. Aceste tehnici dau acces maselor la un număr 
considerabil de date, permițând cercetarea selectivă în funcție de nevoile concrete.

În opinia tehniciștilor, un model al comunicării, elaborat în cadrul teoriei 
informației poate fi: Emițător (E)--codare (C)--canal (C)--decodare (D)—recep-
tor(R), între emițător și receptor fiind o relație de feedback, doar după ce infor-
mația a parcurs tot traseul; iar comunicarea poate fi definită ca transmitere a unui 
mesaj dintr-un loc în altul. Conform acestei scheme, procesul comunicării se ba-
zează pe stabilirea unei relații între un emițător și un destinatar, adică receptorul. 
Emițătorul, care dorește să ofere o informație, va trebui să o traducă într-un lim-
baj accesibil destinatarului și compatibil cu mijloacele de comunicare utilizate. 
Această traducere în limbaj adecvat poartă denumirea de codare.

Această teorie a comunicării, care a apărut în contextul ciberneticii a fost 
apreciată și de anumiți lingviști, printre care și Jakobson (Jakobson, R., 1963), însă 
în viziunea lor această teorie prezintă și câteva neajunsuri, printre care:
• teoria ignoră total faptul că în comunicare sunt implicați indivizi sau grupuri, 

care sunt supuși unor influențe și din partea factorilor de natură psihologică, 
a unor constrângeri sociale, precum și a anumitor sisteme de norme și valori;
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• teoria privește comunicarea ca pe un proces linear, secvența de feedback ne-
fiind posibilă doar după ce informația a parcurs întregul traseu de la emițător 
la receptor;

Constantin Noica (1970) consideră sensul termenului cuminecare ca fiind mai 
apropiat procesului comunicării umane. Comunicarea e de date, de semnale sau 
chiar de semnificații și înțelesuri; cuminecare e de subînțelesuri. (Noica, C., 1970).

Prin excelență, omul este o ființă socială care nu poate trăi izolat și care inter-
acționează cu restul lumii. El relaționează permanent cu semenii săi. Comunicarea 
umană se efectuează în sisteme și limbaje complexe, care trec ușor de la limbaje 
verbale la cele neverbale, de la gest la simbolul lucrurilor sau al culorilor, de la 
sunete la tonuri, de la ritmuri la tăceri. Recunoașterea acestora este primul pas 
spre utilizarea lor în contextul comunicării, ceva care devine elementul comun, 
care unește și care se poate transforma într-un limbaj al comunicării. Comunicarea 
umană este esența legăturilor interumane, exprimată prin capacitatea de a desci-
fra, permanent, sensul contactelor sociale realizate cu ajutorul simbolurilor și al 
semnificațiilor social-generalizate, în vederea obținerii stabilității ori a unor mo-
dificări de comportament individual sau la nivel de grup (Șoitu, L., 2000, pg. 57). 
Comunicarea umană este un act menit să realizeze o legătură pentru a influența 
menținerea sau, în funcție de interese, modificarea comportamentului celuilalt, 
confirmând că în comunicare există întotdeauna finalități care declanșează și 
mențin actul comunicării.

Privită ca proces în desfășurare, comunicarea constă în transmiterea și schim-
bul de informații (mesaje) între persoane, în circulația de impresii și de comenzi, 
în împărtășirea de stări afective, de decizii și judecăți de valoare, care au ca scop 
final obținerea de efecte la nivelul particular, interior al fiecărui individ. (Anghel, 
P., 2003). 

Nu există grup social dacă nu există comunicare. Psihosociologii au subliniat 
că în cadrul muncii în echipă comunicarea are un important rol de reglare și de 
sincronizare a eforturilor individuale. Dar este nevoie de intercomunicare și între 
grupurile sociale. Este vorba de comunicarea dintre specialiști și dintre discipli-
ne, o intercomunicare la nivelul profesiilor, ceea ce înseamnă respect pentru tine, 
dar și pentru ceilalți, de a cunoaște și de a te face cunoscut, acceptarea premisei 
că dincolo de convingerile și cunoștințele proprii pot exista valori la fel de auten-
tice, convingeri la fel de puternice și la alți indivizi, dar și la alte colectivități de 
pe alte meridiane ale globului terestru.

Orice comunicare este o interacțiune, ea prezentându-se ca un fenomen di-
namic care implică o transformare, ea fiind subsumată unui proces de influență 
reciprocă între mai mulți actori sociali. În acest tip de comunicare nu se poate 
vorbi cu strictețe de un emițător și un receptor, ci de doi locutori aflați în interac-
țiune, deci, doi interlocutori. (Sălăvăstru, C-tin. , 1995)

Comunicarea nu poate fi concepută ca un simplu proces de transmitere, ea 
bazându-se pe interacțiune, constituind întotdeauna o tranzacție între locutori: 
emiterea și receptarea sunt simultane, emițătorul fiind în același timp receptor și 
receptorul fiind și emițător.
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Comunicarea reprezintă un act social, deliberat sau involuntar, conștient sau 
nu. Watzlawick, (Watzlawick, p. , 1972) care face parte din susținătorii „ noii co-
municări” este de părere că voit sau nu dacă este interacțiune atunci în mod sigur 
există și comunicare deoarece orice comportament are valoarea unui mesaj.  

Comunicarea nu se bazează exclusiv pe exprimarea orală, ea fiind un sistem 
reglat endosemantic și ectosemantic cu multiple canale. Metacomunicarea, gestu-
rile, mimica, poziția corporală, tonalitatea și chiar tăcerea sunt acte de comunicare 
care vehiculează o semnificație. Întotdeauna comunicarea are mai multe obiecti-
ve, iar pentru eficientizarea ei trebuie detectat obiectivul real al comunicării, care 
de cele mai multe ori nu coincide cu cel care este declarat de către interlocutori.

Comunicarea educațională reprezintă o forma specifică a comunicării în in-
teriorul căruia eu poziționez și tipurile adecvate domeniului tehnic în care se fo-
losește un limbaj specific, tehnic pentru realizarea unui discurs tehnic.

În comunicarea tehnică actul pedagogic este unul curativ. Elevului, fiind 
ajutat să vorbească, i se procură sursa satisfacerii, împlinirii unor nevoi de expri-
mare spontană, ori bine gândită și pregătită. Astfel, devine posibilă comunicarea 
eficientă și, pe această cale, manifestarea lui liberă, favorizată de forța lui de a 
comunica, de încrederea că poate da limpezime și frumusețe ideii, gândului, tră-
irii. (Șoitu, L., 1997)

Comunicarea tehnică care îmbină teorii și principii și ale comunicării edu-
caționale sau comunicării pedagogice reprezintă un transfer complex, multifazial 
și prin mai multe canale ale informațiilor între indivizi sau grupuri ce-și asumă 
simultan sau succesiv rolurile de emițători și receptori, semnificând conținuturi 
dezirabile în procesul de învățământ. Comunicarea educațională presupune o inter-
acțiune de tip feedback, privind atât informațiile explicite, cât și pe cele adiacente, 
transmise pe alte canale. Noțiunea de comunicare implică o anumită reciprocita-
te, fiind mai generală și mai completă decât informarea, care este doar o latură 
a comunicării. Comunicarea educațională presupune o procesualitate circulară, 
care se înscrie într-o anumită temporalitate de care ține cont și care, la rândul ei 
o modelează. Conform unor analize întreprinse de unii cercetători, comunicarea 
poate fi ierarhică și reciprocă. Comunicarea ierarhică se caracterizează prin fap-
tul că interlocutorii ocupă poziții diferite, unul fiind superior, emițând mai mult, 
altul inferior, recepționând cu precădere mesaje. Interlocutorul cu poziția superi-
oară are cel mai des inițiativa mesajului, iar mesajul este codat, previzibil și de tip 
prescriptiv. Comunicarea reciprocă, din contră, este cea care în care partenerii nu 
ocupă nici unul o poziție privilegiată, inițiativa mesajului aparținând fiecăruia în 
egală măsură, iar mesajul este mai puțin previzibil, mai informant și procesul ca 
atare este mai deschis perfecționărilor (Sălăvăstru, C., 1995, apud Berger, 1988,) .

Comunicarea tehnică implică ambele strategii, predominanța uneia într-un 
anumit context fiind justificată de obiectivele vizate, conținutul transmis, metode-
le și mijloacele didactice desfășurate. În timp ce profesorul emite, locutorul-elev 
își construiește, pe baza elementelor informaționale remise, mesajul său, care în 
parte, va fi returnat explicit sau prin transparența mimicii, gesturilor profesorului. 
Acesta face două acțiuni în același timp, vorbește și își ascultă elevii în același 
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timp. Educația se realizează prin intervenții ale maturilor, preponderent prin co-
municare, în mentalitatea și comportamentul personalității celor ce sunt educați.

În contextul analizei comunicării tehnice și a realizării unui discurs tehnic 
deosebit de oportun este conceptul de intervenție științifică și educativă, intro-
dus de mine (Sălăvăstru, C., 1995). 

Intervenția educativă vizează orice act uman prin intermediul căruia se rea-
lizează o anumită influență asupra unui individ, influență capabilă să determine o 
anumită reacție a acestuia, o anumită modificare a personalității cale. Intervenția 
educativă presupune producerea unei relații de comunicare prin intermediul lim-
bajului natural, artificial sau al celui gestual, limbajul educațional constituind 
un mijloc de realizare a unei intervenții educative. Sălăvăstru distinge trei tipuri 
fundamentale de intervenție educativă (Sălăvăstru, C-tin. , 1995): 
• intervenții educative prin sine sau autointervenții,
• intervenții educative prin altul,

și
• intervenții educative prin „mentalități” comunitare.

Intervenția științifică presupune producerea unei relații de comunicare prin 
intermediul unui limbaj tehnic, științific, practic, natural, sau al celui gestual, 
limbajul tehnic constituind un mijloc de realizare a unei intervenții științifice, a 
unui discurs tehnic.

Comunicarea pedagogică/ didactică/ educațională și tehnică este o formă spe-
cifică a comunicării umane, fiind un proces de emisie – recepție a unor mesaje sub 
formă de cunoștințe, sentimente, emoții, deprinderi, abilități etc. . Ea se bazează 
pe relațiile interpersonale dintre educator și educați, sub aspectul vehiculării in-
formațiilor despre acțiuni, situații, despre participare, influențare, adaptare etc. .

Din perspectiva managementului clasei de elevi, comunicarea poate fi văzu-
tă ca o uniune a proceselor de cogniție cu cele afective, cu scopul de: a transmite 
mesajul ecto și endosemantic, a inspira încredere, a induce o emoție sau de a da 
la iveală un comportament printr-un proces alternant de interacțiune între scris, 
vizual, nonverbal, vocal, auditiv, simbolic și comportament.

Limbajul tehnic este un limbaj intențional (instrumental) – utilizează limba-
jul specific, tehnic, modul de expunere specific, pentru că va recurge la noțiunile 
de transmis cu ajutorul acestuia – și, de aceea, explicit pe tot timpul utilizării. 
Comunicarea tehnică are obiectiv, vrea efect și se poate modifica în funcție de re-
acția interlocutorului, de feed-back-ul primit. Intenția se exprimă prin obiectivele 
stabilite și anunțate de la început, indiferent de forma de desfășurare a învățării. 
Explicațiile sunt însoțite de descrieri ajutătoare, mai ample: experiențe, materiale, 
instrumente sau rezultate calitative ori cantitative.

În comunicarea tehnică educatorul nu poate ignora elevul, așa cum nici aces-
ta nu se va detașa niciodată complet de profesorul-vorbitor, coordonator al unei 
activități.

Comunicarea tehnică este una direcționată (orientată), de ghidare, de dirija-
re în funcție de obiectivele stabilite. Aceasta se face prin ordinea de prezentare a 
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cunoștințelor; prin procedeele de evidențiere a cuvintelor cheie și a principiilor de 
interpretare – prin semnele și simbolurile folosite; prin instrucțiunile oferite; prin 
modul de formulare și ordonare a întrebărilor; prin organizarea introducerii în 
temă; prin Rezumatele oferite; prin exemplele și schemele utilizate. Este, așadar, 
o comunicare bazată pe obiective și pe nevoile, posibilitățile și dorințele elevilor.

Centrarea pe obiective – ale elevului, ale educatorului și mediului de învă-
țare – reprezintă învățarea învățării. Altfel spus, comunicarea tehnică este una 
evaluativă și autoevaluativă, atât pentru profesor, cât și pentru elev. Centrată pe 
ideea, a învăța să înveți, acțiunea didactică urmărește:
• Capacitatea de a pune în relație informațiile anterioare cu cele noi;
• Evaluarea în raport cu noile achiziții;
• Mobilizarea unitară a cunoștințelor spre crearea nevoii de cercetare și a altora;
• Încorporarea reprezentărilor între cele oferite și viața socială, științifică și 

culturală.
Din punct de vedere al limbajului folosit, al mijlocului de comunicare și al 

funcțiilor acesteia, comunicarea tehnică beneficiază de clasificări și sublinieri 
importante, reținând însă utilizarea integrală a comunicării orale și scrise, fie 
numai sonor, numai scris sau în combinația audio-vizuală, beneficiindu-se de 
simultaneitate.

Nu există comunicare fără un mesaj implicit, uneori altul decât cel exprimat. 
Este ceea ce va fi spus mereu prin comportamentul neverbal, în diversitatea for-
melor sale de prezentare.

Educatorul – în comunicarea tehnică – trebuie să asigure în permanență 
adaptarea la situația educativă, la situația de învățare. O primă cerință a creșterii 
eficienței activității instructiv-educative este aceea ca educatorul să cunoască foar-
te bine nivelul de cunoștințe și vocabularul elevilor cu care lucrează, pentru a-și 
adecva comunicarea la nivelul experienței de cunoaștere și lingvistice al acestora.

Actul comunicării este văzut ca o unitate a informației cu dimensiunea re-
lațională, acesta din urmă fiind purtătoare de semnificații, contextualizând in-
formația: (o informație verbală imperativă – citește!, vino!, scrie! – în funcție de 
situație și de relația dintre actorii comunicării, poate fi: poruncă, provocare, în-
demn, sugestie, ordin, etc. ).
• Perspectiva telegrafică asupra comunicării este înlocuită de modelul interactiv, 

care analizează actul comunicativ ca o relație de schimb între parteneri care au 
fiecare, simultan, un dublu statut-emițător și receptor; ca urmare, mai vechea 
atribuire a rolului de emițător profesorului și a celui de receptor elevilor, este 
discutabilă;

• Analiza exclusivă a informațiilor codificate prin cuvânt și implicit, concentrarea 
pe mesajele verbale pierd tot mai mult teren în fața diversității codurilor utili-
zate (cuvânt, sunet, gest, imagine) și a acceptării multicanalității comunicării 
(vizual, auditiv, tactil, olfactiv) în ansamblul său, comportamentul interlocuto-
rului are valoare comunicativă.

De ce comunicăm? 
Procesul de comunicare este determinat de anumite motivații, care reprezintă 

mobilurile, motivele pentru care s-a adoptat un comportament sau altul. Gama 
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motivațiilor conduitei umane poate fi descrisă într-o suită de noțiuni: trebuință, 
impuls sau propensiune, dorință, intenție, scop, aspirație, ideal (Radu, I., – coor-
donator, Druțu, I., Miclea, M., Podar, T., Preda, V., 1991).Nevoia de comunicare 
este determinată de un spectru larg de motivații. Ea poate lua diferite forme: nevoi 
fizice/biologice, nevoi sociale, de interrelaționare, nevoi tehnice, nevoi tehnolo-
gice, nevoi științifice, etc.

Pentru ce comunicăm? 
Permanent oamenii comunică între ei având anumite scopuri. De cele mai 

multe ori comunicarea se face fără a conștientiza importanța acțiunii și fără a o 
analiza. Scopul și mijloacele comunicării sunt exploatate nativ, sunt rezultatul 
unor experiențe și doar uneori necesită programări speciale. Cei mai mulți analiști 
consideră că omul comunică pentru a informa, a convinge, a impresiona a provo-
ca o reacție, a provoca o acțiune, a amuza, a ne face înțeleși, a ne exprima puncte 
de vedere, a obține o schimbare de comportament sau de atitudine, a fi acceptați. 
Comunicarea are tocmai scopul de a ne pune în legătură unii cu alții, de a ne cu-
noaște și de a ne face cunoscuți. În caz contrar, apar sentimente de frustrare, care 
pot genera acțiuni sau comportamente deviante.

 - a nu tăcea – uneori și tăcerea este un mijloc de comunicare.
 - a ne refula – vorbim pentru că nimeni nu ascultă. Vorbim ca să ne descăr-

căm. (Anghel. P., 2003)

Cum comunicăm? 
Indiferent de domeniul în care comunicăm, chiar și cel tehnic un discurs bine 

conceput presupune transmitere și recepționare de mesaje. Emițătorul reprezintă 
sursa mesajului. El este inițiatorul comunicării, elaborează mesajul, alege mijloa-
cele de comunicare, mesajul, receptorul, formulează mesajul pentru a fi înțeles de 
către receptor. Mesajul reprezintă forma fizică verbală, scrisă sau gesturi în care 
Emițătorul codifică informații. Are două dimensiuni: conținutul și relația și are 
ca obiective informarea, convingerea, impresionarea, amuzarea, obținerea unei 
reacții. Mesajul poate fi o idee, un ordin sau orice altceva care, supus procesului 
de codificare și decodificare, urmează să influențeze receptorul. Codificarea pre-
supune „traducerea” mesajului de către Emițător în simboluri care pot fi înțelese 
de către Receptor. Decodificarea este acțiunea prin care. Receptorul traduce me-
sajul într-unul propriu și realizează apoi feed-back-ul (retroacțiunea, răspunsul).

Limbajul (simbolurile specifice folosite pentru codificare) poate îmbrăca dife-
rite forme și din aceste forme rezultă anumite tipuri de comunicare: limbaj verbal 
(scris sau oral), limbaj nonverbal (al corpului, al spațiului, al timpului, al lucrurilor), 
limbaj paraverbal (tonalitatea, inflexiunile vocii, ritmul de vorbire, pauzele dintre 
cuvinte, modul de accentuare a cuvintelor, ticurile verbale). Limbajul paraverbal 
se bazează pe simboluri care pot fi interpretate diferit chiar de persoane care vor-
besc aceeași limbă. Există și limbajul interior, suportul propriei noastre gândiri.

Canalele comunicării sunt căile pe care circulă mesajul (inclusiv instru-
mentele de comunicare)și feed-back-urile. Ele pot fi formale sau informale. Cele 
formale sunt definite prin structura organizațională și sunt destinate circulației 
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informaționale necesară realizării sarcinilor specifice. Cele informale sunt desti-
nate comunicării între indivizi și/sau grupuri în interiorul sau în afara sarcinilor 
de serviciu. Canalele informale sunt mai rapide și mai eficiente decât cele formale.

Mijloacele de comunicare pot fi discuția de la om la om, care îmbracă dife-
rite forme: interviu, prezentare, utilizarea telefonului și a noilor mijloace tehnice.

Receptorul este primitorul de mesaj care trebuie să se pregătească pentru 
a primi mesajul. Ascultarea mesajului este cel puțin tot atât de importantă cât 
transmiterea lui.

Contextul (mediul) reprezintă totalitatea condițiilor exterioare comunicării. 
Poate influența efectele comunicării prin situațiile prezente, condiții de loc, de timp.

În toate elementele componente ale comunicării poate exista zgomot (bruiaj). 
Poate perturba comunicarea.

Toate aceste elemente alcătuiesc procesul comunicării. Obiectivele comuni-
cării sunt vizate de către treptele de efectivitate ale comunicării. Acestea se refe-
ră la: receptarea comunicării, acceptarea intențiilor Emițătorului și schimbarea 
produsă la Receptor prin cunoaștere, atitudine, comportament.

Ca o concluzie se poate spune că:
1. Educatorul nu poate fi decât răspunzător pentru atitudinea față de lume, pen-

tru alegerea cuvântului care zidește sau dărâmă, pentru concluziile pe care le 
afirmă sau le sugerează, pentru măsura logicului și afectivului, pentru ape-
lul la cunoașterea de sine și de celălalt, pentru valoarea pe care o dă aceluia 
care i se adresează. Măsura lui structurează, dimensionează și dinamizează. 
Această misiune nu și-o poate asuma numai știința.

2. Comunicarea ca formă de interacțiune, indiferent de tipul ei, presupune câști-
garea și activarea competenței comunicative, care este deopotrivă aptitudinală 
și dobândită. Absența acesteia sau prezența ei defectuoasă explică eșecul sau 
dificultățile pe care profesorii, unii dintre ei foarte bine pregătiți științific, le au 
în activitatea curentă. A fi profesor înseamnă nu numai a poseda cunoștințe de 
specialitate, dar și capacitatea de a le transpune și traduce didactic, adică posibi-
litatea de a ști ce, cât, cum, când, în ce fel, cu ce, cui, etc. oferi aceste cunoștințe.

3. Comunicarea este un circuit care se autoedifică și autoreglează permanent, pe 
când informarea ține mai mult de reguli statornice. În cazul unui proces de 
comunicare, după părerea lui Ardoine (1988), interlocutorii creează și inven-
tează nu numai conținuturi, dar și procese, reguli, procedee și modalități ale 
schimbului lor. Inteligența consumată în comunicare este mai ales de ordin 
strategic, pe când cea subordonată informării este mai curând de ordin logic.
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REZUMAT

Lucrarea de față își propune o retrospectivă asupra semnificației comunică-
rii în discursul tehnic, atât sub aspectul cadrului teoretic cât și al metodologiei 
de realizare a comunicării, ținând cont de faptul că această temă este de mare 
actualitate pentru cercetarea științifică și practica educațională. Prin conținutul 
științific, prin maniera de abordare a problemelor, prin vasta BIBLIOGRAFIE 
utilizată, lucrarea de față invită la înțelegerea mai bună a acestui fenomen pentru 
asumarea și aplicarea în propria comunicare a noilor perspective asupra acesteia. 
Un comunicator specialist în domeniul tehnic nu poate fi alcătuit decât pe o ase-
menea măsură în care încape și dragostea și poezia și credința și visul și știința și 
practica. „Comunicarea înseamnă a supraviețui și a învăța și pe alții să supravie-
țuiască” (Anghel, P., 2003). Ea reprezintă expresia vieții.

Cuvinte cheie: comunicare, retrospectivă, educator, 
fenomenul comunicării, discurs tehnic.
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BUSINESS INFO – GHID PENTRU 
VIITORII OAMENI DE AFACERI

Prof. Popoviciu Mihaela Carmen, Colegiul Economic 
„Transilvania” Tîrgu-Mureș, Județul Mureș

   

BUSINESS info
Ghid pentru viitorii oameni de afaceri

I. Prezentare de ansamblu
Business info este un material de studiu care ajută elevii să înțeleagă con-

cepte specifice lumii afacerilor, să observe evoluția în timp a comerțului, a mij-
loacelor de plată, a unităților de măsură, a magazinelor și rețelelor comerciale, să 
cunoască aspecte specifice diferitelor culturi privitoare la încheierea contractelor 
comerciale sau codul manierelor în afaceri.

În această lucrare elevii vor găsi informații interesante despre:
1. Zeul comerțului – Hermes/Mercur.
2. Scurt istoric al comerțului: în antichitate, evul mediu, în perioada formării 

pieței mondiale, a revoluției industriale și apariția marilor magazine în sec. 
XX. 

3. De la banii-scoică la moneda electronică.
4. Unități de măsură mai vechi și mai noi, de la noi și de la alte popoare.
5. Perspective culturale asupra contractelor comerciale.
6. Etica în afaceri.
7. Codul manierelor în afaceri.
8. Topul mondial și național al rețelelor din comerț.
9. Inițierea unei afaceri în comerț. Pașii care trebuie urmați pentru începerea 

unei afaceri în franciză.
10. Potențialul economic al județului Mureș și topul producătorilor locali.
11. Biblioteca de afaceri.
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II. Aspecte de conținut
1. Zeul comerțului – prezentarea acestuia în mitologiile greacă și romană.

2. Istoricul comerțului
Este prezentată, pe scurt, evoluția schimburilor comerciale, începând cu trocul 

și primele popoare care au făcut în antichitate comerț la distanțe mari-fenicienii, 
grecii, romanii, chinezii, arabii, apoi comerțul în evul mediu, cu primele mari 
centre comerciale din Bizanț și mai târziu din Europa Apuseană, formarea pie-
ței mondiale și ajungând până la mall-urile internaționale și cele mai mari centre 
comerciale din zilele noastre.

       

Târg din evul mediu Drumul mătăsii Magazinul londonez 
Harrods

3. De la banii-scoică la moneda electronică
Sunt prezentate modalitățile prin care oamenii efectuau diverse plăți înainte 

de apariția banilor, primele bancnote și monede și trecerea, în zilele noastre, la 
moneda electronică.

BANII PE TERITORIUL ȚĂRII NOASTRE

Drahma de argint-emisă de cetatea 
grecească Histria de pe țărmul Mării 

Negre, sec. IV Î.Hr. 

Strateri și tetradrahme-monede 
macedonene. 
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Cosoni de aur – primele monede da-
cice apărute în secolul III Î. Hr. 

Denarul Imperial de Argint-a devenit 
monedă oficială a dacilor după cuce-

rirea romană. 

Banii de bumbac 
Dolarii sunt 25% în și 75% bumbac. Deloc hârtie. Și sunt presați, nu impri-

mați propriu-zis. Fiecare bancnotă cântărește exact 1 gram. Ușori, dar valoroși. ..

4. Unități de măsură folosite de-a lungul vremii, de la oca, prăjină, vadră la 
sistemul metric sau la bit și byte în informatică.

5. Perspective culturale asupra contractelor comerciale: valorile culturale 
au un enorm impact asupra modului în care oamenii din diferite părți ale lu-
mii înțeleg să facă afaceri. Elevii vor afla că nu toată lumea acordă aceeași 
importanță și valoare contractelor scrise.

6. Cultura și etica în afaceri: oamenii de afaceri trebuie să cunoască cât mai 
bine cultura partenerilor de afaceri, valorile transmise din generație în gene-
rație precum limba, religia, obiceiurile și legile juridice.

7. Codul manierelor în afaceri – o privire asupra câtorva indicații compor-
tamentale în diferite zone ale lumii: China, Israel, Egipt, Thailanda, Arabia 
Saudită sau Japonia.

8. Topul național și mondial al celor mai mari rețele din comerț
Pe plan național:
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Pe plan mondial: Wal-Mart (cea mai mare companie americană pe baza ve-
niturilor înregistrate, 533 miliarde $, având 2 milioane de angajați), urmată de 
Carrefour, Home Depot, Metro, Tesco.

   

9. Topul întreprinderilor din județul Mureș-conform clasificării realizate de 
către Camera de Comerț și Industrie Mureș.

10. Inițierea unei afaceri prin sistemul de franciză-este prezentat conceptul 
de franciză, pașii care trebuie parcurși pentru a intra în relații de franciză, 
topul francizelor și tipurile de franciză din România.

11. Biblioteca de afaceri – cu recomandări de cărți din domeniul afacerilor, 
printre care o carte care a fost tradusă până acum în 34 de limbi, Funky bu-
siness – autori Kjell Nordstrom și Jonas Ridderstrale 
Este o lectură obligatorie pentru cei care vor să învețe limbajul și rețetele noii 

economii. De fapt, în vremurile funky pe care le trăim, „suntem cu toții lideri”, 
ne spun cei 2 autori.

Pentru a avea succes, „trebuie să fim diferiți, să fim funky”. Să fii funky, 
înseamnă să îți folosești din plin imaginația. Astăzi, doar talentul face capitalul 
să danseze.

BIBLIOGRAFIE
Baldrige, Letiția – Codul manierelor în afaceri, 1997, Ed. BusinessTech 

International
Gates, Bill – Afaceri cu viteza gândului, 2002, Ed. Amaltea, București 
Iorga, Nicolae – Istoria comerțului românesc, vol. 1, 1925,.Epoca veche, București: 

Tiparul Românesc
Iorga, Nicolae – Istoria comerțului românesc, vol. 2., 1925 Epoca mai nouă, . 

București: Tiparul Românesc
Mole, John – Ghid European de comportament în afaceri, 2001, Ed. Humanitas, 

București
Ridderstrale Jonas, Kjell Nordstrom – Funky Business, 2007, Ed. Publica 
Rainelli, Michel – Comerțul internațional, 1992, Ed. Humanitas, București
Sută, Nicolae – Istoria comerțului mondial și a politicii comerciale. O prezentare 

succintă, 1996, Editura All Beck, București.
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REZUMAT

Ghidul „Business info” este destinat elevilor din învățământul preuniversitar 
economic care se formează ca viitori oameni de afaceri, pentru a-i ajuta să înțe-
leagă lumea economică și să aprofundeze o serie de cunoștințe importante pentru 
viitoarea lor carieră profesională. Acest material poate fi utilizat ca auxiliar curri-
cular, pentru desfășurarea unui curs de sine stătător, cu statut de curriculum la 
decizia școlii sau pentru extinderea și aprofundarea cunoștințelor din curriculumul 
obligatoriu pentru elevii care doresc să urmeze o carieră în domeniul economic.

Adaptarea la noile cerințe ale economiei de piață în era informațională pre-
supune însușirea acelor competențe care să dezvolte înaltul profesionalism, per-
spicacitatea, abilitatea de a opera eficace într-un mediu economic dinamic și 
concurențial.
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CALEIDOSCOPUL MESERIILOR 
ABORDARE MODERNĂ A DOMENIILOR PROFESIONALE

Prof Secășan Gyongyi; Școala Gimnazială 
„Victor Jinga”, Sighișoara

Școala trebuie să facă tot ce îi stă în putință pentru valorizarea maximă a fi-
ecărui individ prin stimularea intelectuală a elevilor, aptitudinilor, atitudinilor și 
trăsăturilor de personalitate.

Recomandările cuprinse în Concepția privind orientarea, pregătirea și instrui-
rea profesională a resurselor umane referitoare la educația profesională și direcțiile 
de dezvoltare a învățământului, dezvoltate în Strategia națională „Educație pentru 
toți” generează noi obiective și priorități în activitatea școlii. Din perspectiva acestor 
documente școala este văzută, în primul rând, ca o instituție de formare a tinerilor 
pentru inserția lor cât mai rapidă și eficientă în viața socio-economică a țării. Această 
misiune a școlii poate fi realizată doar prin implementarea unui proces sistemic și 
sistematic de orientare a copiilor pentru proiectarea propriului traseu de viață.

Educația tehnologică se studiază în ciclul primar și gimnazial. Ea are meni-
rea de a-i dezvolta elevului și capacitatea de a alege și nu de a fi selectat în ceea 
ce privește calificarea sa ulterioară; de a alege în cunoștință de cauză și nu de a 
fi „orientat” și „dirijat”. 

În contextul apariției de noi profesii – speranțe ale viitorului – declanșate de 
înaltele tehnologii, de informatizare, procesare și automatizare, se cer a fi cunos-
cute calitățile, aptitudinile generale și speciale umane corespunzătoare acestor 
noi profesii. Acest lucru implică o inventariere a acestor calități și corelarea lor 
cu standardele vocaționale specifice fiecărei profesii.

Inițierea în pregătirea tehnică, pe grupe largi de profesii, cât mai variate poate 
oferi posibilitatea opțiunii în cunoștință de cauză.

Prezentarea unor monografii profesionale din domenii tehnice, vizitarea unor 
întreprinderi, uzine și unități economice, întâlnirile cu specialiști, vizionarea unor 
expoziții, filme documentare, participarea la activitatea unor cercuri și cluburi 
cu profil tehnico-aplicativ, dezvoltarea unor interese, a unor mici pasiuni și pre-
ocupări de timp liber sunt doar câteva genuri de activități care pot avea influențe 
asupra structurării unor modele și idealuri socio-profesionale cu valoare motiva-
țională în opțiunea viitoare.

Prin experimente practice cu valoare aplicativă pentru vaste domenii, se va 
dezvolta aptitudinea de analiza a legităților mediului fizic, tehnologic, capacitatea 
de a observa, clasifica, măsura, tabela și a extrage deducții.

Înțelegerea raportului dintre tehnologie, mediu și cultivarea unei atitudini și 
a unui comportament ecologic duce la cunoașterea legilor ecologice, a relațiilor 
ecologice, a dezechilibrelor create de om prin civilizație și tehnologie, a marilor 
conflicte dintre tehnologie, mediu și societate.
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Realizând un sondaj de opinie în rândul elevilor din ciclul gimnazial pe pro-
bleme ale conținutului educației tehnologice, la întrebarea „Ce cunoștințe mo-
derne ai dori să fie incluse în disciplina „Educație tehnologică” s-au înregistrat 
următoarele situații:
• pe primul loc se situează: informatica, robotizarea și automatizarea, inventica 

și creativitatea, bolile profesionale și protejarea omului;
• pe locul al doilea se afla: noi surse de energie, prevenirea accidentelor și pro-

tecția muncii în diverse domenii de activitate, designul industrial;
• pe locul al treilea apar: microcosmosul, macrocosmosul și cucerirea lor, noi 

tehnologii în agricultură și zootehnie;
• pe locul al patrulea se înregistrează: lumea profesiilor, cunoștințe ecologice și 

comunicațiile, transporturile moderne.

BIBLIOGRAFIE
Balan, Stefan, Mihăilescu, Nicolae St. , Istoria științei și tehnicii în România. 

București, Editura Academiei RSR, 1985.
Buta, Viorel, Logica și creativitate. București, Editura Militară, 1992.
Drîmba, Ovidiu, Istoria culturii și civilizației. București, Editura Științifică și 

Enciclopedică, vol. I, 1984, vol. II, 1987, vol. III, 1990.
Fries, Eberhard, Rosenberger, Rudi, Învățarea prin cercetare. București, Editura 

Didactică și Pedagogică, 1973.
Kudreavtef, T. V., Psihologia gândirii tehnice. București, Editura Didactică și 

Pedagogică, 1981.
Sehor, Anghel, Istorie sumară a dezvoltării științei. București, Editura Politică, 

1983.
Roco, Mihaela, Creativitatea individuală și de grup. București, Editura Academiei 

RSR, 1979.
Rosca, Alexandru, Creativitatea generală și specială. București, Editura Academiei 

RSR, 1981.
Tudor, Dumitru, Enciclopedia civilizației române. București, Editura Științifică 

și Enciclopedică, 1982.
Topa, Leon, Creativitatea. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1980.
Zahirnic, Constantin, Inteligența tehnică. București, Editura Științifică și 

Enciclopedică, 1976.

REZUMAT

Educația tehnologică se studiază în ciclul primar și gimnazial. Ea are meni-
rea de a-i dezvolta elevului și capacitatea de a alege și nu de a fi selectat în ceea 
ce privește calificarea sa ulterioară; de a alege în cunoștință de cauză și nu de a 
fi „orientat” și „dirijat”. 
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În contextul apariției de noi profesii – speranțe ale viitorului – declanșate de 
înaltele tehnologii, de informatizare, procesare și automatizare, se cer a fi cunos-
cute calitățile, aptitudinile generale și speciale umane corespunzătoare acestor 
noi profesii. Acest lucru implică o inventariere a acestor calități și corelarea lor 
cu standardele vocaționale specifice fiecărei profesii.

BIBLIOGRAFIE 
– Curriculum pentru învățămîntul gimnazial (clasele V – IX) – 

Dr. MIRCESCU, Mihai, O componentă de bază în învățământul modern – edu-
cația tehnologică

Z A H I R N I C, Constantin, Inteligenta tehnica. București, Editura Științifica și 
Enciclopedica, 1976
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CALITATEA SERVICIILOR EDUCAȚIONALE ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL TEHNOLOGIC ȘI PROFESIONAL 

– VIABILITATE, CREATIVITATE ȘI PROGRES! 

Prof. ing. Dorina Iosif– Liceul tehnologic nr 2 
Sighișoara, jud. Mureș  (formator CCD Mureș, 
formator consilier, evaluator extern ARACIP) 

Motto
Educația este activitatea de disciplinare, cultivare, civilizare și moralizare 
a omului, iar scopul educației este de a dezvolta în individ toată 
perfecțiunea de care este susceptibil.

Kant

Viabilitatea serviciilor educaționale 
Educația prin serviciile educaționale răspunde unor exigențe ale realității 

actuale. Semnificațiile și eficiența serviciilor educaționale sunt date de disponi-
bilitățile educației de adaptare și autoreglare față de încercările spațiului social. 
Învățământul profesional presupune servicii educaționale care au la bază obiective 
strategice ca de exemplu obiectivul: a răspunde cerințelor unei societăți bazate 
pe cunoaștere și finalități ca de exemplu: asigurarea șanselor egale de acces în 
învățământul profesional și tehnic, precum și dezvoltarea profesională a fiecărui 
elev în funcție de aspirațiile și potențialul individual de învățare. Serviciile edu-
caționale au la bază curriculum elaborat în conformitate cu nevoile elevului, cu 
nevoile pieței forței de muncă, nevoile comunității.

Resursele umane și efectele serviciilor educaționale
Serviciile educaționale au loc într-o piață concurențială a ofertei educaționale; 

sunt consumatoare de resurse umane și producătoare de efecte.
Analiza resurselor umane pune în evidență existența unui personal instruit 

specializat în școli, a unor reprezentanți ai agenților economici, ce dezvoltă parte-
neriate cu școala/furnizorul de educație pe de o parte și elevii ca beneficiari direcți 
ai educației, pe de altă parte. Elevii considerați „stocuri de capital uman”odată de-
veniți absolvenți manifestă interes pentru angajatori  (firmă, agent economic, com-
panie, etc. ) prin competențele profesionale operaționale dezvoltate. Atât profesorii 
cât și reprezentanții angajatori fac posibilă pregătirea, elevilor care nu mai trebuie 
să învețe „pentru a avea școală, o diplomă” ci pentru a putea face față „cerințelor 
actualei societăți, bazate pe cunoaștere”. Efectele serviciilor educaționale se pot 
analiza prin evaluarea calității educației și feedback. Evaluarea calității serviciilor 
educaționale inițiază procesul de apreciere și măsurare a”valorii adăugate” la zes-
trea de cunoaștere, deprinderi și competențe, existente la absolvenți. Feedback-ul 
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pune în evidență capacitatea de adaptare a școlii/furnizorului de educație la ne-
voile mediului economic, industrial. Cum efectele serviciilor educaționale sunt 
și competențele cheie, generale și cele specializate, acestea devin de calitate când 
posesorii de competențe-absolvenții, satisfac necesitățile, nevoile, cerințele, ex-
pectanțele angajatorilor, părinților, comunității, respectiv beneficiarilor indirecți.

Calitatea, creativitatea și serviciile educaționale
Calitatea serviciilor presupune un ansamblu de proprietăți și caracteristici 

ale unui serviciu care conferă acestuia aptitudinea de a satisface nevoile exprimate 
sau implicite ale clienților” în conformitate cu standardul ISO 9000. 

Calitatea serviciile educaționale presupune cerințe și caracteristici obser-
vabile de beneficiarii direcți – elevii și beneficiarii indirecți-agenții economici, 
familiile, comunitatea. Calitatea este aspectată de prestarea serviciilor educațio-
nale și calitatea rezultatelor serviciilor educaționale.

Calitatea serviciilor educaționale este pusă în valoare de componentele:
 calitatea prestării serviciilor educaționale de către furnizorul de educație

este determinată de calitatea personalului angajat, ce formează un angrenaj 
în desfășurarea procesului instructiv educativ, de procedurile de sistem, scrise 
care asigură o conduită precisă a acestora.
 disponibilitatea serviciului educațional

este condiționată de respectarea procedurilor operaționale, de coordonarea 
în timp a factorilor ce concură la prestarea serviciilor educaționale, de prompti-
tudinea desfășurării fiecărei activități instructiv educative
 calitatea accesului la serviciile educaționale

este determinată de oferta educațională, de mesajele publicitare transmise 
prin mass-media, pliantele de prezentare a serviciilor educaționale
 calitatea relației cu personalul angajat al școlii/furnizorului de educație

a) percepția serviciilor este puternic influențată de relația cu personalul; b) 
este determinată de atenția care se acordă beneficiarilor indirecți de către scoală/
furnizorul de educație, de modul în care sunt respectate doleanțele acestora; c) 
modul de personalizare a relației cu beneficiarii (părinții); d) influența calității 
personalului care reprezintă imaginea școlii, care păstrează legătura directă cu 
beneficiarii direcți și indirecți
 calitatea informațiilor furnizate, a sugestiilor primite de beneficiari

este determinată de noutatea informațiilor, de pertinența acestora în raport 
cu serviciile educaționale furnizate, de calitatea certificatelor, documentelor, a 
chestionarelor de evaluare a satisfacției clientului
 calitatea susținerii satisfacției clienților/beneficiarilor direcți, indirecți

este importantă în condițiile în care există competitori pe piața educațională, 
existând preocuparea găsirii soluțiilor din partea furnizorului de educație pentru 
identificarea nemulțumirii beneficiarilor și eliminarea cauzelor generatoare de 
nemulțumiri

Serviciile educaționale presupun creativitate managerială instituțională, 
la clasă cât și individual la elevi.

Creativitatea este influențată de factorii:
 cultura organizațională 
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ambianța în care sunt prestate serviciile educaționale, sursele de conflict, 
cultura personalului angajat, mediul de proveniență, climatul psihofizic, com-
portamentul, atitudinea personalului angajat în relațiile interpersonale (politețea, 
respectul, solicitudinea)
 nivelul de profesionalism

instruirea, specializarea personalului angajat, aspectul fizic și vestimentația, 
furnizorul de educație fiind (nu o dată) asociat cu persoanele angajate 
 comunicarea, receptivitatea la nou
 personalizarea serviciilor educaționale 

determinată de tratarea individualizată, diferențiată a consumatorilor de ser-
vicii educaționale, beneficiarii direcți și indirecți.

Serviciile educaționale presupun o îmbinare a normei cu creativitatea. Ca 
și proces prin caracterul dinamic evolutiv creativitatea determină manifestarea 
factorilor intelectuali: fluiditatea, flexibilitatea, asociativitatea, originalitatea, 
intuiția ca și produs determină progresul presupunând implicarea inteligenței 
emoționale și a celei raționale, integrând personalitatea celor implicați în servi-
ciile educaționale. Creativitatea devine o condiție esențială de adaptabilitate la 
efectele progresului

Indicatorii de performanță, calitatea și progresul serviciilor educaționale
Calitatea serviciilor educaționale antrenează o creștere a valorilor la ieșirea 

din sistem a absolvenților deveniți posesori de competențe și semnifică o schim-
bare calitativă a compoziției structurale a elevilor care justifică efortul investițio-
nal, întregul know-how necesar desfășurării activității instructiv educative. Cum 
școala/furnizorul de educație este percepută ca un „coautor al destinului elevilor” 
are menirea de a învăța elevii să performeze:
 prin autocunoaștere

elevii sunt îndrumați să își dezvolte o percepție asupra limitelor, asupra valo-
rilor, a câștigurilor pe care le pot obține fie prin zestrea genetică fie prin educație
 prin motivație

elevii sunt ajutați să descopere, să cunoască ipostaze diferite de viață profesi-
onală conformă sistemelor de valori. Pentru că școala/furnizorul de educație este 
un sistem deschis, criteriile din societate pătrund în viața școlară, demotivând 
sau nu, elevii să lupte pentru dreptul de a obține un „job” pe măsura puterilor lor. 
Elevii sunt ajutați să construiască motivații pentru a merge mai departe, pentru 
viitorul lor profesional.
 prin stimă de sine și încredere de sine

deciziile referitoare la carieră luate de elevi sunt influențate de „ ceea ce spu-
ne colegul sau prietenul despre el”, se apelează la comparații  (sistem elementar 
de luare a deciziilor) accentuând vulnerabilitatea la părerea celuilalt. Școala fa-
vorizează conștientizarea elevilor privind necesitatea de a învăța, de a se forma 
și dezvolta permanent, gustul pentru experiențe noi, dorința de a se autodepăși, 
de a crește calitatea vieții personale.
 prin curaj



348 Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

pentru ca elevul să își ia destinul în propriile mâini, să vadă ce „formule 
existențiale” își poate alege, se pune accentul pe dezvoltarea gândirii critice în-
tr-o lume cu alegeri multiple.
 prin curiozitate și dorința de cunoaștere

elevii sunt învățați să „bugeteze timpul” care este o resursă finită, importan-
tă atât pentru carieră cât și pentru stilul de viață sănătos al acestora. Dezvoltarea 
capacităților cognitive, aplicarea informațiilor acumulate, valorizarea experien-
ței individuale, învățarea prin exemplificare, cazuistică, pot accentua dorința de 
cunoaștere a elevului.
 prin adaptabilitate

elevii sunt supuși inevitabil „contagiunii sociale”. Una din soluțiile identi-
ficabile este învățarea prin descoperirea impactului „influenței sociale” asupra 
vieții elevului, implicit la nivelul comportamental. În școală ca și în societate este 
important ceea ce este vizibil, invidia provenind din ceea ce are un elev și este 
vizibil, nu ceea ce este elevul, cum se comportă el. Elevii au nevoie de „repere de 
alegere” în carieră ca și în viață, pentru un job. Felul cum elevii sunt învățați de 
profesor să aleagă, să își pună în valoare capacitățile, să acumuleze cunoștințele 
de specialitate, să dezvolte abilitățile, influențează benefic sau nu satisfacerea 
necesităților elevului:

a) de acumulare a informațiilor noi pentru continuarea studiilor; b) de ex-
primare a personalității în viitorul job; c) de atingere a scopurilor propuse în ca-
rieră; d) de adaptare la mediul ambiant și climatul psihofizic; e) de schimbare la 
necesitățile comunității.

SURSE:
http: //bibliotecascolara. ro/Liliana_Barbu/Managementul_calitatii_Barbu_Liliana. 

pdf http: //ctptc-airinei. ro/GHID_Practici_Institutionale_GNAC.pdf http: //
www. copii. ro/Files/Prezentare_Harta_servicii_socioeducationale. pdf

REZUMAT

Calitatea serviciilor educaționale în învățământul tehnologic și profesi-
onal – viabilitate, creativitate și progres! este o lucrare ce abordează proble-
matica serviciilor educaționale ale unui furnizor de educație din învățământul 
profesional din punct de vedere al viabilității, creativității și al progresului șco-
lar. Componentele calității serviciilor sunt adaptate la serviciile educaționale ale 
unui furnizor de educație, iar factorii de influență ai creativității unui furnizor de 
educație la progres. Indicatorii de performanță abordați presupun progresul prin 
dezvoltarea competențelor elevilor 
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CITIREA ȘI INTERPRETAREA DESENELOR TEHNICE

Profesor György Enikő, Liceul Tehnologic 
„Gheorghe Șincai”, Tg. Mureș, județul Mureș

Prin desen tehnic se înțelege reprezentarea grafică a unui obiect, realizată pe 
baza unor reguli și convenții stabilite în acest scop.

Dezvoltarea continuă a producției industriale și extinderea cooperării econo-
mice a impus sistematizarea regulilor și convențiilor privind proiectarea și exe-
cutarea produselor.

Operația de sistematizare și unificare a regulilor și convențiilor de reprezen-
tare, proiectare, executare și întreținere a mașinilor, agregatelor, instalațiilor este 
cunoscută sub denumirea de standardizare. Rezultatele operației de standardizare 
sunt standardele de stat:

 - STAS – standard românesc elaborat până în anul 1989; 
 - SR ISO – standard românesc preluat după un standard internațional;
 - SR EN – standard românesc preluat după o normă (standard) europeană;
 - SR – standard românesc elaborat după anul 1989, etc.

Începuturile activității de standardizare datează din perioada premergătoare 
celui de al doilea război mondial, primele standarde cu caracter național fiind adop-
tate în 1937-1938 în cadrul AGIR – Asociația Generală a Inginerilor din România.

Pe plan național această activitate se realizează de către Asociația de 
Standardizare din România – ASRO. Primul organism național care s-a ocupat 
de această activitate a fost Comisiunea de standardizare înființată în anul 1948. 
În anul 1970 ia ființă Institutul Român de Standardizare (IRS) care funcționează 
până în anul 1998, când se pun bazele standardizării voluntare în România. De la 
aceasta data, organismul național de standardizare este Asociația de Standardizare 
din România (ASRO). În prezent ASRO este membru cu drepturi depline la:

 - ISO – Organizația Internațională de Standardizare 
 - CEN – Comitetul European de Standardizare 
 - CENELEC – Comitetul European de Standardizare pentru Electrotehnică 
 - CEI – Comisia Electrotehnică Internațională 
 - ETSI – Institutul European de Standardizare pentru Telecomunicații ca mem-

bru observator
Pe plan internațional, în anul 1946 s-a înființat Organizația Internațională de 

Standardizare (ISO) la care este afiliată și țara noastră. Aceasta emite standarde 
care, însă, nu au caracter obligatoriu pentru țările membre, dar devin obligatorii 
când sunt adoptate de către acestea.

Standardizarea desenului tehnic reprezintă o reglementare prin norme și con-
venții a condițiilor necesare de calitate, a modului de elaborare a produselor și 
implicit a documentației tehnice. Pentru a fi eficient, desenul tehnic trebuie să se 
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bazeze pe norme și prescripții unitare în reprezentarea și interpretarea concepți-
ilor. Sistematizarea și unificarea convențiilor și regulilor de reprezentare este re-
alizată prin standarde și norme cu caracter național și internațional. Acestea sunt 
documente emise de organizații naționale specializate.

Desenele tehnice se clasifică după mai multe criterii:
A) După domeniul la care se referă:

 - desenul industrial care este reprezentarea grafică plană a obiectelor privind 
structura, construcția, funcționarea și realizarea obiectelor din diverse ramuri 
industriale (construcții de mașini, electrotehnică, energetică, electronică); 

 - desenul de construcții care se referă la reprezentarea plană a construcțiilor 
de clădiri, a lucrărilor de artă, a căilor de comunicații terestre, a construcți-
ilor hidrotehnice;

 - desenul de arhitectură care este reprezentarea plană a concepției funcționale 
și estetice a construcțiilor și a elementelor de decor și finisaj;

 - desenul de instalații care este reprezentarea grafică plană a ansamblurilor și ele-
mentelor de legătură ale instalațiilor electrice, hidraulice, pneumatice, energetice;

 - desenul cartografic (topografic, geodezic) care este reprezentarea grafică 
plană a unor regiuni geografice, suprafețe de teren, cu formele de relief și 
construcțiile de pe ele;

 - desenul de sistematizare (urbanistic) care este reprezentarea grafică plană a 
concepțiilor de ansamblu și de detaliu în vederea amenajării unui teritoriu, 
centru populat, unități industriale sau agricole.
B) După modul de întocmire desenele tehnice se clasifică în:

 - schița, care este desenul întocmit cu mâna liberă respectând proporția între 
dimensiunile obiectului reprezentat în limitele aproximației vizuale;

 - desenul la scară, întocmit cu ajutorul instrumentelor de desen pe planșetă sau 
cu ajutorul computerului respectând un raport constant între dimensiunile 
obiectului de pe desen și cele reale.
C) După gradul de detaliere a reprezentării, desenele tehnice se clasifică în:

 - desenul de ansamblu este desenul în care se pune în evidență forma, con-
strucția, componența și funcționarea unui ansamblu, precum și ordinea de 
montaj a componentelor sale;

 - desenul de piesă este desenul care are ca scop reprezentarea grafică a unei 
singure piese;

 - desenul de detaliu este desenul care are ca scop reprezentarea, la o altă scară, 
a unei părți dintr-un ansamblu sau piesă, în vederea precizării unor date su-
plimentare ce nu au putut fi evidențiate în reprezentarea a cărei detaliu este.
D) După destinație, desenele tehnice se clasifică în:

 - desenul de studiu este desenul întocmit, de regulă, în mai multe variante, în 
vederea stabilirii desenului final;

 - desenul de execuție este desenul definitiv, întocmit la scară, care conține toate 
informațiile pentru executarea piesei sau ansamblului respectiv;

 - desenul de montaj este desenul care conține informațiile necesare pentru 
montarea obiectului respectiv, pentru punerea sa în funcțiune sau pentru 
verificare și rodaj;
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 - desenul de reparație este desenul care conține informațiile necesare reparării 
obiectului reprezentat (piesă sau ansamblu); 

 - desenul de prospect sau catalog este desenul realizat în vederea utilizării lui 
în scopuri comerciale
E) După conținut, desenele tehnice se clasifică în:

 - desenul de operație – conține date necesare executării unei anumite operații 
tehnologice;

 - desenul de gabarit este desenul în care este reprezentat numai conturul obiec-
tului împreună cu datele referitoare la dimensiunile de gabarit;

 - schema este desenul în care informațiile referitoare la obiectul reprezentat 
(construcție, formă, structură, funcționare) sunt reprezentate cu ajutorul unor 
simboluri și semne convenționale;

 - desenul de releveu este desenul întocmit după un obiect existent;
 - epura este desenul care conține rezolvarea grafică a unei probleme dintr-un 

anumit domeniu (geometrie, mecanică, rezistența materialelor, teoria meca-
nismelor, etc. ); 

 - graficul (nomograma, diagrama, cartograma, etc. ) este desenul care repre-
zintă, într-un sistem de coordonate, dependența funcțională a două sau mai 
multe mărimi variabile.
Clasificările făcute mai sus nu sunt limitative și nici restrictive; un desen 

poate fi clasificat simultan după mai multe criterii.
Reprezentarea unui obiect în sistemul tridimensional se realizează prin 

proiecția sa după cele 6 direcții perpendiculare, corespunzătoare spațiului cu 3 
dimensiuni.

Modelarea spațiului se poate realiza sub forma unui cub, ca în figura:

Prin vedere se înțelege reprezentarea în proiecție ortogonală pe un plan a 
unei piese nesecționate. Exista astfel 6 vederi ale obiectului, după cum urmează:

 - vederea din față (după direcția „A”); 
 - vederea de sus (după direcția „B”); 
 - vederea din stânga (după direcția „C”); 
 - vederea din dreapta (după direcția „D”); 
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 - vederea de jos (după direcția „E”); 
 - vederea din spate (după direcția „F”). 

Dispunerea proiecțiilor pe planșa de desen se realizează ca în figura de mai sus.
Realizarea unui desen tehnic se execută, în funcție de complexitatea lui, de 

numărul de detalii, de scara aleasă etc. , pe diverse tipuri de formate de hârtie.
O reprezentare a unei piese este definită din punct de vedere dimensional 

printr-un ansamblu de cote care formează lanțuri de dimensiuni. În cadrul aces-
tor lanțuri de dimensiuni există componente primare, care trebuiesc respectate 
întocmai la valorile prescrise pe desen și elemente secundare sau de închidere a 
lanțului dimensional care pot avea caracter informativ sau chiar auxiliar.

Stabilirea lanțurilor de dimensiuni se face pornind de la baze de referință 
(baze de cotare funcționale și tehnologice, sau baze de așezare), convenabil ale-
se în funcție de factorul funcțional și de cel tehnologic. În scopul realizării unei 
cotări cât mai simple și mai aerisite a desenelor, pentru ca citirea lor să se facă cu 
cât mai multă ușurință, trebuie respectate o serie de principii, dintre care menți-
onăm pe următoarele:
• la cotarea unui reper se va ține seama de analiza formelor geometrice simple 

precum și de studiul tehnologic făcut reperului,
• cunoscându-se formele simple din punct de vedere geometric (corpuri geome-

trice simple de revoluție sau prismatice cum sunt, de exemplu, conul, cilindrul, 
trunchiul de piramidă), care contribuie la alcătuirea formei finale a piesei se 
pot determina cotele importante care vor defini piesa în cauză,

• înainte de începerea cotării se determină suprafețele de referință în raport cu 
care se vor defini cotele.

Cotele care se înscriu pe desene se clasifică după două criterii:
1. După importanța funcțională a cotelor, acestea se clasifică în:
• cote (dimensiuni) nominale – rezultate în urma calculelor analitice de proiectare 

și dimensionare, stabilite pe baza unor criterii funcționale sau constructiv-teh-
nologice anterior stabilite,

• cote (dimensiuni) efective – rezultate în urma măsurătorilor efective realizate 
pe un model existent.

2. Din punct de vedere al importanței și al rolului funcțional deosebim:
• cote funcționale F (sau principale) – care reprezintă dimensiunile care participă 

direct la funcționarea reperului,
• cote nefuncționale NF (secundare) – care se referă la dimensiuni care nu sunt 

esențiale pentru buna funcționare a reperului respectiv, dar care conțin infor-
mații referitoare la forma geometrică a reperului, la masa acestuia, etc.

• cote auxiliare (AUX) – care se referă la dimensiuni cu caracter informativ, 
menționate cu scopul de a se evita anumite calcule și/sau pentru determinarea 
ușoară a dimensiunilor de gabarit (aceste cote nu se tolerează).

La citirea desenelor trebuie examinate toate cele trei proiecții în același timp, 
ca să se poată imagina obiectul întreg, cu forma și dimensiunile sale. Cu o sin-
gură proiecție, de exemplu cu planul(vederea de sus), se pot determina lungimea 
și lățimea obiectului, dar nu și înălțimea. Cu două proiecții planul și vederea din 
față se obțin toate cele trei dimensiuni (lungimea, lățimea și înălțimea), care pot 
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defini un obiect cu forme simple. Pentru obiecte cu forme complicate sunt nece-
sare proiecții și pe alte plane ale cubului de proiecție, după caz, pentru a se obține 
vederea de jos, din dreapta sau din stânga.

Modulul Desen tehnic industrial face parte din cultura de specialitate pentru 
pregătirea de bază a elevilor în domeniul Mecanică, clasa a IX-a, liceu tehnologic, 
și are alocat un număr de 36 de ore conform planului de învățământ. Modulul își 
propune asigurarea noțiunilor generale de reprezentare în desenul tehnic, urmând 
ca dezvoltarea abilităților de citire și interpretare a documentațiilor tehnice spe-
cifice domeniului să se realizeze pe parcursul școlarizării.

Formarea deprinderilor, atitudinilor și însușirea cunoștințelor impune utili-
zarea unui complex de metode. Se recomandă:

Metode de comunicare:
• limbaj oral: explicația, conversația euristică, discuția dirijată, ansamblul 

de idei 
• limbaj scris: munca cu manualul, documentarea 
• prin problematizare: instruirea prin rezolvarea de probleme 
Metode de explorare:
• prin investigare directă: observarea dirijată, observarea independentă 
• demonstrative: cu ajutorul reprezentărilor grafice, cu ajutorul desenului 

pe tablă 
Metode bazate pe acțiune:
• prin acțiune efectivă: studiul de caz (analiză) 
• prin acțiune simulată: efectuarea de proiecte
După citirea și interpretarea corectă a unui desen tehnic elevii vor fi capabili

• să identifice organele de mașini reprezentate în desene;
• să identifice elementele de cotare înscrise pe desen și le interpreteze;
• să interpreteze toleranțele pentru dimensiunile liniare și unghiulare;
• să identifice regulile utilizate la întocmirea desenelor de ansamblu;
• să citească și interpreteze datele înscrise în tabelul de componență și în indicator;
• să întocmească desenul de ansamblu după model (releveu); 
• să interpreteze datele privitoare la precizia de prelucrare;
• să întocmească desenele de execuție pentru diferite repere din componența de-

senelor de ansamblu;
• să citească și să interpreteze desenele de ansamblu și de montaj;
• să citească și să interpreteze desenele de construcții metalice.

BIBLIOGRAFIA
Moncea, J. – Geometrie descriptivă și desen tehnic, Editura Didactică și 

Pedagogică, București, 1982
Morărescu, A. Geometrie descriptivă și desen – Editura Mongabit, Galați, 2002
Vasilescu, E. ș. a. Desen tehnic industrial – elemente de proiectare, Editura teh-

nică, București, 1995
* * * Standarde, subgrupa U10 – Desen tehnic
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COMPONENTA INTERDISCIPLINARĂ  
A SOFTULUI EDUCAȚIONAL

Profesor Mihaela Tittes-Gherman, Profesor 
Ovidiu Dumitru Mălăncrăvean Liceul 

Tehnologic nr. 2, Sighișoara, județul Mureș

Introducere

Pentru a încuraja asimilarea activă a cunoștințelor și a elibera elevul de multe 
activități de rutină stimulându-i astfel activitatea intelectuală este indicată utili-
zarea softurilor educaționale în cadrul activităților didactice. Indiferent de softul 
utilizat de profesor, acesta trebuie să țină seama de următoarele lucruri:
• să informeze elevul despre ce va învăța, deoarece motivația învățării sporește 

atunci când elevul cunoaște obiectivele urmărite și performanțele pe care tre-
buie să le realizeze;

• materialul de învățat să fie conțină următoarele secvențe: prezentarea infor-
mațiilor și procedeelor de lucru, exemple de sarcini rezolvate, sarcini de lucru 
pentru elev.

• să folosească posibilitățile oferite de calculator, acele elemente care captează și 
mențin atenția: grafica, animații, culorile utilizate, etc. ; 

Interdisciplinaritatea reprezintă utilizarea informațiilor din cadrul mai multor 
discipline facilitând înțelegerea acestora de către elevi prin formarea unei imagini 
unitare a realității și dezvoltarea unei gândiri integratoare. În acest context prin 
utilizarea softului educațional în activitățile didactice, elevul pune în practică 
cunoștințele dobândite la alte discipline, corelându-le cu obiectivele urmărite în 
activitatea de învățare propusă de către profesor.
1. Prezentarea softului educațional APLICAȚII DE TIP CAD

Acest soft educațional este destinat elevilor din clasa a XI-a, învățământ liceal, 
profil tehnic, domeniul de pregătire mecanică, care studiază modulul Utilizarea 
aplicațiilor de tip CAD. 

   

Figura 1. Ecranul de start
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Tema propusă este Reprezentarea corpurilor în secțiune, iar softul conține 
momente care prezintă aspectele teoretice ale temei și sarcinile de lucru propuse.

Ecranul de start (figura 1) are două funcții, prima face trecerea la cuprinsul 
lucrării iar cea de-a doua are rolul de captare a atenției elevilor, un moment im-
portant în derularea unei lecții. În acest scop Smiley Face realizat tridimensional 
în aplicația de tip CAD și animat este plasat în interiorul unui cub de proiecție.

În secțiunea Cuprins (figura 2) elevul are posibilitatea de accesa momentele 
lecției în ordinea dorită, secvențele teoretice și practice sunt legate de reprezentarea 
pieselor în 2D și 3D. Este propusă și o proba de autoevaluare fiind prezentate și di-
recțiile de abordare interdisciplinară a temei Reprezentarea corpurilor în secțiune

  

Figura 2. Secțiunea Cuprins

Știați că. .. (figura 3) oferă informații suplimentare legate de momentul parcurs 
prin accesarea butoanelor de tip ON OVER care activează avatarul profesorului.

   

Figura 3. Știați că…-Tutorial aplicație CAD
Butonul HELP permite activarea unui tutorial prin intermediul căruia poa-

te fi vizualizat modul de reprezentare a reperului, prin intermediul aplicației de 
tip CAD.
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2. Prezentarea componentei interdisciplinare a softului educațional 
APLICAȚII DE TIP CAD

Prin intermediul momentului Direcții de abordare interdisciplinară a temei 
(figura 4) profesorul poate accentua importanța cunoștințelor obținute de către 
elevi în cadrul altor discipline din aria curriculară Tehnologii sau din alte arii 
curriculare, de exemplu Matematică și științe ale naturii.

Figura 4. Direcții de abordare interdisciplinară a temei 

2.1. Desen tehnic – Aria curriculară Tehnologii
Sunt prezentate principalele reguli specifice desenului tehnic (figura 5) apli-

cabile în cazul reperelor care sunt reprezentate prin intermediul aplicației de tip 
CAD și evidențiat avantajul desenului asistat de calculator în comparație cu cel 
tradițional în cadrul sarcinii de lucru propuse.

   

Figura 5. Desen tehnic
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Comenzile de desenare, cotare și hașurare din aplicația CAD sunt corelate 
cu regulile de desenare specifice desenului tehnic.

2.2. Matematică – Aria curriculară Matematică și științe ale naturii
Sarcina de lucru propusă (figura 6) presupune cunoașterea noțiunilor ele-

mentare de geometrie plană și în spațiu în corelație cu reperul reprezentat prin 
intermediul aplicației.

      

Figura 6. Geometrie – Calcul arie, volum reper
Pentru a spori atractivitatea lecției se poate face și o scurtă incursiune în is-

torie prin mitologia greacă.

2.3. Fizică – Aria curriculară Matematică și științe ale naturii
Sarcina de lucru propusă (figura 7) presupune cunoașterea mărimilor fizice 

și a unităților de măsură

   

Figura 7. Fizică – Calcul masa reper
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2.4. TIC – Aria curriculară Tehnologii
Pentru realizarea calculelor necesare (figura 8) realizării sarcinilor de lucru 

se folosește aplicația de calcul tabelar Microsoft Excel care permite utilizarea 
competențelor obținute în cadrul disciplinei TIC. 

Figura 8. TIC – Calcul arie, volum reper

Concluzii
Proiectarea și derularea activităților didactice extracurriculare prin interme-

diul softului educațional oferă elevilor din învățământul liceal tehnic posibilitatea 
de a utiliza informațiile dobândite în cadrul ariei curriculare Tehnologii, corelate 
într-un mod atractiv cu cele obținute în cadrul celorlalte arii curriculare dar și de 
a achiziționa noi informații.

Astfel la întrebarea „La ce ne folosește studiul disciplinei. ..?” pusă frecvent 
de elevi, profesorul le poate da posibilitatea acestora să găsească răspunsuri, an-
trenându-i într-o călătorie interdisciplinară atractivă, prin intermediul softului 
educațional.
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REZUMAT

Tendința actuală în educație este în general axată pe învățământul asistat de 
calculator și interdisciplinaritate. Softul educațional „Aplicații de tip CAD” oferă 
o paletă largă de metode originale, distractive și interactive de predare-învățare, 
și este destinat elevilor din clasa a XI-a, ciclul superior a liceului, profil tehnic, 
domeniul de pregătire mecanică.

Tema „Reprezentarea corpurilor în secțiune” implică utilizarea cunoștințe-
lor dobândite la modulele/disciplinele Utilizarea aplicațiilor de tip CAD, Desen 
tehnic, Matematică, Fizică, TIC iar lista nu se oprește aici, ea depinde de origi-
nalitatea profesorului.

Componenta interdisciplinară a oricărei activități didactice poate fi valorifica-
tă mai ușor prin utilizarea softurilor educaționale, prin intermediul acestora elevii 
se pot „teleporta“ de la o disciplină la alta indiferent de aria curriculară din care 
provine aceasta, având astfel ocazia de a pune în practică cunoștințele dobândite.

Cuvinte cheie: interdisciplinaritate, soft 
educațional, arie curriculară, CAD, mecanică, 

fizică, matematică, TIC, desen tehnic



360 Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

FIRMA DE EXERCIȚIU-PRIMUL PAS 
ÎN VIAȚA DE ANTREPRENOR

Profesor: Feșteu Mariana-Angela, Colegiul Tehnic, 
Târnăveni, jud. Mureș; Profesor: Csiszar Maria-
Eugenia, Colegiul Tehnic, Târnăveni, jud. Mureș

În fiecare primăvară, în apropierea zilei de 1 martie intram în panică. Parcă 
niciodată nu reușeam să ofer celor dragi mărțișoare care să comunice acea sim-
fonie a sosirii anotimpului meu preferat, primăvara. În cadrul orelor de laborator 
tehnologic, la modulul „Din școală în viață prin firma de exercițiu” am învățat 
cum înființăm o firmă. După acea ședință de brainstorming, consacrată în activi-
tatea firmelor de exercițiu, ideea mea de a demara o afacere cu obiecte handmade 
(confecționare de mărțișoare și felicitări) a prins contur. Alături de partenerii mei 
din firmă(elevii din clasa a XI-a B) am trecut la realizarea planului de afaceri și 
apoi a produselor. Împreuna am găsit o denumire, siglă și un motto pentru firma 
noastră virtuală.

F.E. HANDMADE ART S.R.L. 

 

„Doar cu noi primăvara este mai frumoasă”

Plan de afaceri

1. Secțiunea comercială
1.1. Descrierea firmei
În localitatea noastră, nu exista o altă firmă care să aibă ca și obiect de acti-

vitate confecționarea de obiecte handmade la momentul respectiv.
Având în vedere faptul că în oraș funcționează multe instituții de învățământ 

preșcolar, primar, gimnazial și liceal, a fost bine venită ideea înființării unei activi-
tăți de acest gen. Totul a pornit din dorința de a face ceva folositor, pe termen lung 
și care să vină în întâmpinarea nevoilor clienților. Cu un”vad comercial bun“ și „o 
cerere pentru acest tip de produse”1 afacerea putea să demareze, fiind viabilă.

1 http//: magazinafaceri. ro/produse/fabricuta-de-boltari-72.htm
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Afacerea se individualizează prin oferta sa, modul ingenios de prezentare, ca-
litatea produselor și nu în ultimul rând, prețurile atractive practicate. Mărțișoarele 
pe care elevii le realizează sunt din materiale ecologice și ce este și mai interesant 
din materiale reciclabile, deoarece trendul eco este prezent și în acest an. Și deoa-
rece sărbătorile pascale urmează îndeaproape luna mărțișorului, am diversificat 
afacerea confecționând felicitări, prin arta killing. Tehnica killing este o metoda 
ingenioasă de a rula fâșii de hârtie colorată și a obține diverse forme decorative. 
Se folosesc fâșii de hârtie care se rulează cu o unealtă simplă, cărora li se dau di-
ferite forme pentru a crea modele decorative, apoi capetele se lipesc.

Firma F.E. HANDMADE ART SRL a fost înființată în anul 2013. Sediul so-
cial al firmei este în Municipiul Târnăveni strada Republicii nr. 30, județ Mureș. 
Firma a fost înregistrată cu codul CAEN: 

1729 – Fabricarea altor articole din hârtie și carton;
3213 – Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articolelor similare;
3299 – Fabricarea altor produse manufacturiere; 1
Capitalul social subscris este de 10.000 RON integral vărsat.
Afacerea se constituie sub forma unui parteneriat, se supune tuturor legilor 

comerciale în vigoare. S.R.L.-ul s-a constituit pe baza contractului de societate 
și statut, încheiate în forma autentică și a dobândit personalitatea juridică din 
momentul în care a fost înscrisă în Registrul Comerțului și în Monitorul Oficial.

Având în vedere că sediul firmei se găsește într-o zonă centrală în care nu există 
altă firmă cu același domeniu de activitate, consider că impactul asupra mediului 
social este unul pozitiv. În condițiile creșterii economice prevăzute pentru următorii 
ani, „cererea pentru astfel de produse”2 ar trebui să se situeze pe o curbă ascen-
dentă. Clienții vor avea o reacție favorabilă la apariția și dezvoltarea acestei afaceri.

Se are în vedere realizarea unei culturi organizaționale caracterizată prin 
motivare, creativitate, participare și eficacitate, care pune pe prim plan obținerea 
de satisfacții de către salariați, realizarea de performanțe economice durabile, 
dezvoltarea spiritului de echipă.

Aanaliza S.W.O.T. a firmei F.E. HANDMADE ART SRL

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 menținerea pe piață a firmei, ca li-
der recunoscut în zonă;
 calitatea produselor oferite 
clienților;
 prețuri practicate;
 management eficient;
 percepția pozitivă din partea 
clienților. 

 condiții economice;
 vulnerabilitatea la concurență.

1 http://www. firme. info/alte-activitati-industriale-COD-CAEN-32/fabricarea-
bijuteriilor-imitatiilor. bi
2 http: //www. capital. ro/download? id=108055
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OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
 posibilitatea lărgirii domeniului de 
activitate;
 cucerirea de noi segmente ale 
pieței;
 creșterea rapidă a pieței pe care 
acționează. 

 apariția de noi concurenți;
 schimbări în nevoile și gustul 
clienților;
 lipsa de experiență.

1.2. Descrierea locației
Alegerea locației constituie un factor important pentru ca afacerea să aibă suc-

ces. O locație bună poate permite supraviețuirea unei afaceri mai puțin prospere, iar 
o locație proastă poate face ca afacerea să eșueze. Firma F.E. HANDMADE ART 
S.R.L este amplasată central, la distanțe mici de foarte multe instituții școlare și 
agenți economici, în orașul Târnăveni. Acest lucru a generat anumite avantaje certe:
• apropierea de clienți cărora le cunosc mai bine preferințele și care doresc să aibă 

mai bine sentimentul siguranței și accesibilității;
• ajutorul venit din partea familiei și prietenilor în bunul mers al afacerii.

Firma este compartimentată în felul următor:
• spațiul destinat desfășurării activităților;
• spațiul destinat depozitării.

1.3. Serviciile firmei
Viziune: F.E. HANDMADE ART SRL dorește să devină un reper în do-

meniul confecționării obiectelor handmade (mărțișoare și felicitări) și să ofere 
clienților un standard ridicat de calitate. Varietatea și complexitatea produselor 
oferite va duce la satisfacția deplină a clienților săi asigurând renumele firmei în 
municipiul Târnăveni și în zonă.

Misiunea firmei, este de a deveni un brand recunoscut la nivel regional, care 
să răspundă necesităților și exigențelor clienților prin produse la cele mai ridicate 
standarde.

2. PIATA. 

2.1. Plan de marketing și strategia de vânzări
Publicitatea este definită în termeni populari ca fiind „mama comerțului”. 

Publicitatea se poate realiza atât prin mass-media, cât și prin alte mijloace, cum 
ar fi: panouri, pliante, fluturași.  

Activitatea de marketing este realizată de către directorul societății.
Metodele de promovare sunt multiple, scopul final este întotdeauna același: 

creșterea volumului vânzărilor. Firma apelează și la metode clasice de promova-
re, prin cataloage de produse, pliante, broșuri, prospecte, participarea la târguri 
și expoziții, etc.
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Un impact deosebit asupra lansării firmei noastre la avut comercializarea 
produselor cu ocazia zilei de 1 Martie. Mărțișoarele noastre sunt confecționate din 
diferite materiale ecologice și reciclabile: hârtie de ambalaj, flori presate, mărgele, 
materiale textile, sau „realizate prin tehnicile killing”1. Au fost micile bucurii 
oferite de 1 martie tuturor celor care apreciază frumosul și originalitatea. Banii 
încasați au fost donați copiilor cu dizabilități de la fundația Catarsis din Târnăveni 
iar cei obținuți la târgul mărțișorului organizat la Tg. Mureș, Consiliului Județean, 
pentru sprijinirea persoanelor defavorizate.

Societatea a elaborat propria politică de promovare, obiectivele principale 
fiind consolidarea imaginii firmei pe piață, asocierea numelui firmei cu ideea 
de calitate, profesionalism, disponibilitate. Prețurile practicate de societate sunt 
cele mai mici de pe piață. Ceea ce ne deosebește însă de concurență este asigura-
rea relației calitate-preț. Conducerea societății intenționează să mențină prețurile 
actuale și în viitor.

Oferta de prețuri a firmei noastre este următoarea: „ORICE PRODUS LA 
1 LEU”.

Activitatea firmei noastre continuă în această perioadă prin confecționarea 
felicitărilor, utilizând în special tehnicile killing. Ne pregătim de sărbătorile de 
Paște, când preconizăm o creștere spectaculoasă a veniturilor realizate din vânzare.

Micul antreprenor va fi din nou pe piața târnăveneană.

Anexe

Metode de promovare

   

Târg de mărțișoare

1 www: //nataliahandmade. wordpress. com
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Pliant 
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REZUMAT

Pentru a stimula creativitatea tinerilor, pregătirea teoretică trebuie dublată 
și de pregătire practică. De asemenea este necesară o schimbare de atitudine în 
mentalitatea dascălilor, care trebuie să se regăsească în metodele de instruire și 
educare precum și în climatul existent la clasă.

Împreună cu elevii din clasa a XI-a B de la Colegiul Tehnic din localitatea 
Târnăveni, am realizat o firmă de exercițiu virtuală. Firma este virtuală, dar la 
inițiativa elevilor am realizat produse handmade (mărțișoare și felicitări) pe care 
le-am comercializat în cadrul târgului mărțișorului realizat de Consiliul Județean 
Tîrgu-Mureș. Veniturile realizate la acest târg dar și cele comercializate pe raza 
localității noastre au fost donate persoanelor cu nevoi speciale. Activitatea elevilor 
urmează a fi continuată, aceștia realizând și instrumente de promovare pentru a 
se face cunoscuți pe piața târnăveneană.
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ÎNVĂȚAREA TIP MATRIX

Ing. prof. Urzică Liliana, Ing. prof. Filep Gyongyi, 
Liceul Tehnologic Gh. Șincai Tg. Mureș

Un articol recent apărut în ziarul „Adevărul” ne-a determinat să studiem mai 
profund tipurile și teoriile referitoare la învățare, pentru a vedea dacă teoria nou 
lansată privind învățarea de tip Matrix poate fi cu adevărat viabilă, în condițiile 
în care modelele educaționale clasice nu prea reușesc să se plieze pe copii acestei 
generații, copii pentru care calculatorul și mediul virtual, sunt de multe ori mai 
familiare decât mediul social în care trăiesc.

Articolul respectiv se bazează pe o tehnică dezvoltată de către cercetătorii de 
la Universitatea din Boston și Laboratorul de Neuroștiințe din Kyoto (Japonia), prin 
care oamenii de știință vor să introducă „inteligența” în timp ce oamenii dorm, o 
tehnică asemănătoare celei din filmul „The Matrix”. Americanii și japonezii au stu-
diat posibilitatea de a folosi un aparat de rezonanță magnetică care ar putea „urca” 
date prin intermediul cortexului vizual al unei persoane, trimițând semnale care 
ar schimba modelul activității creierului. Omul viitorului, scos parcă din Matrix 
cu ajutorul unui proces denumit „Decoded Neurofeedback”, va acumula orice tip 
de cunoștințe, iar acest proces nu va implica nici un fel de medicament. Subiecții 
supuși la aceste experimente ar putea dormi în timpul introducerii datelor, iar la 
trezire vor deține un volum mult mai bogat de cunoștințe din domeniul respectiv. 
Astfel, spun cercetătorii, citați de presa britanică, ne-am putea transforma mintea 
și am putea deveni, din punct de vedere al cunoștințelor, tot ce ne dorim: fotbaliști, 
critici de artă sau un jucător de șah.

Cum funcționează această tehnică? Se alege o sarcină care necesită folosi-
rea intensă a cortexului vizual, spre exemplu prinderea în mână a unei mingi. 
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Apoi, se găsește un expert în respectivul domeniu și se folosește un aparat de tip 
fMRI (imagistică prin rezonanță magnetică funcțională) pentru a înregistra ceea 
ce se petrece în creierul acestuia atunci când își imaginează că prinde o minge. 
Apoi, alt pacient este conectat la aparatul de tip fMRI, care este folosit pentru 
a induce în creierul acestuia tiparul activității cerebrale înregistrat de la expert. 
Chiar dacă pacientul nu este atent la ceea ce se întâmplă, prin repetarea acestui 
tipar, creierul devine mai familiarizat cu acesta, iar pacientul devine mai bun la 
respectiva sarcină! 

Cercetătorii au făcut experimente și au arătat că folosirea aparatelor de tip 
fMRI pentru a reproduce activitatea cerebrală asociată unei sarcini „duce la îmbu-
nătățiri pe termen lung în efectuarea sarcinilor care necesită performanță vizuală”.

Pare o idee tentantă mai ales în condițiile actuale când volumul de cunoștințe 
din fiecare domeniu s-a multiplicat exponențial în ultimii ani, iar a ține pasul cu 
descoperirile realizate de oamenii de știință este aproape imposibil de realizat. 
Totuși, dacă ne ghidăm după teoriile clasice în care învățarea este definită ca sis-
tem deschis, autocinetic și autoreglator, ce se afla în permanentă interacțiune cu 
ambianța socială și materială, cu semenii, cu natura pe care o cultivă, cu situațiile 
pe care le stăpânește, provoacă, anticipează, rezolvă, precum și cu sine însăși în 
autoconducere, autoinstruire și autoeducație, remarcăm că acest sistem de învă-
țare nu se regăsește în mod clasic de definire al învățării.

Acest proces atât de complex cum este învățarea a fost și continuă să fie su-
biect de investigație pentru cercetătorii din domenii diferite.

Neurologii cercetează mecanismele neurofiziologice ale învățării și indică în 
acest sens trei tipuri de mecanisme:
• anatomice (rolul anumitor nuclei ai encefalului)
• bioelectrice (rolul secvențelor de impulsuri care circulă de-a lungul neuronilor)
• biochimice (legata de acțiunea mediatorilor creierului și a sintezei proteice).

Psihologii studiază, în condiții de laborator sau în mediu natural de învățare, 
modul în care se produc modificările în comportamentul unei persoane, condițiile 
în care are loc învățarea și legile care o guvernează.
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Sociologii sunt preocupați de dimensiunea socială a învățării și examinează 
mediul în care se produce învățarea.

Pedagogii au în atenție optimizarea învățării școlare. Ei încearcă să transpună 
teoriile psihologice ale învățării în modele ale instruirii.

Datorita opiniilor diferite, definițiile conceptului de învățare sunt numeroase.
• “Procesul dobândirii experienței individuale de comportare” (A.N. Leontieu 

1960)
• “Modificarea dispoziției sau capacității umane ce poate fi menținută și care nu 

poate fi atribuită procesului de creștere.” (Gagné, 1975, p. 11)
• “Învățarea este o schimbare în comportamentul unui organism ca urmare a unei 

interacțiuni cu mediul, care se traduce printr-o creștere a repertoriului sau”. 
(Doron, Parot, 1999, p. 439)

Din definițiile prezentate, putem sintetiza faptul că pentru a vorbi de învățare, 
trebuie îndeplinite trei condiții:

1. să existe o schimbare în comportament;
2. schimbarea să fie rezultat al experienței;
3. schimbarea să fie durabilă.

Să luăm ca bază de pornire cele trei condiții care trebuie să fie îndeplinite 
pentru ca un proces să fie într-adevăr un proces de învățare și să vedem dacă în-
vățarea de tip Matrix se pliază pe aceste condiții.

1. Să existe o schimbare în comportament.
Conform celor spuse de cercetătorii car au studiat efectele acestui tip de în-

vățare „duce la îmbunătățiri pe termen lung în efectuarea sarcinilor care necesită 
performanță vizuală”, deci există o schimbare de comportament. Aici avem un DA.

2. Schimbarea sa fie rezultat al experienței.
În cazul învățării de tip Matrix schimbarea rezultată în comportament nu este 

determinată de experiența implicită a celui care învață ci de însușirea prin nepar-
ticipare, a unei experiențe dobândite de o persoană supercalificată în domeniul 
respectiv. Aici avem un NU.

3. Schimbarea să fie durabilă.
Cercetătorii au specificat că apar „îmbunătățiri pe termen lung în efectua-

rea sarcinilor care necesită performanță vizuală”, deci am putea spune că avem o 
schimbare durabilă pentru acele tipuri de elemente care necesită un stil de învă-
țare vizuală. Aici avem un DA parțial deoarece există mai multe tipuri de învă-
țare bazate pe analizatorul care participă la învățare și anume, învățare vizuală, 
auditivă, verbo-motorie, olfactivă, gustativă, kinestezică.

Dacă privim acum acest stil de învățare din perspectiva celor trei condiții 
analizate mai sus, putem concluziona că această metodă revoluționară de a învăța 
ar putea fi aplicată cu succes în anumite situații care implică preponderent o învă-
țare bazată pe stimuli vizuali, o învățare care să amplifice un nivel de cunoaștere 
existent deja, dar nu cred că ea va putea înlocui în totalitate metodele clasice de 
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învățare, ci ne va ajuta să ne îmbunătățim performanțele, să obținem rezultate mai 
rapide, să ajungem mai ușor să performăm într-un anumit domeniu de activitate.

Să lăsăm deci viitorul să decidă! 
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REZUMAT 

Lucrarea de față este o dezbatere despre una dintre recentele descoperiri ale 
cercetătorilor de la Universitatea din Boston și Laboratorul de Neuroștiințe din 
Kyoto (Japonia), prin care oamenii de știință vor să introducă „inteligența” în timp 
ce oamenii dorm. În conformitate cu teoriile clasice ale învățării această metodă 
revoluționară nu se pliază în totalitate pe ceea ce se știe despre învățare, dar ar 
putea deveni în viitor o modalitate de însușire a unor deprinderi.

Să lăsăm deci viitorul să decidă! 
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PROIECTARE DIDACTICĂ INOVATIVĂ  
ÎN „FIRMA DE EXERCITIU”

prof. Gazsi Ștefan Eduard; Colegiul Economic 
„Transilvania” Tîrgu-Mureș; Județul: Mureș

I. Argument pentru un model de bună practică
 Modelul firmei de exercițiu este centrat pe elev și pe activitate; pune accent 

pe dezvoltarea gândirii, formarea aptitudinilor și a deprinderilor; încurajează 
participarea elevilor, creativitatea, inițiativele.

 Firmele de exercițiu au un puternic accent formativ, nu informativ; presupun 
folosirea unui limbaj simplu, accesibil; determină un parteneriat profesor – elev.

 Promovează situațiile din viața reală și urmăresc aplicarea cunoștințelor la proble-
me reale, pentru a se ține cont în măsură mai mare de nevoile elevilor, ale anga-
jaților și ale societății. Activitățile și metodele sunt variate, astfel încât, indiferent 
de stilul de învățare caracteristic, toți elevii pot dobândi competențele necesare.
Beneficiari și scopuri
Colectivul de elevi
Elevii claselor a XI-a desfășoară practica sub forma laboratorului tehnolo-

gic – firma de exercițiu. Activitățile se desfășoară atât pe grupe de elevi, cât și 
cu întreaga clasă.

Competențe generale vizate
Dezvoltarea spiritului antreprenorial, prin:

 familiarizarea elevilor cu activitățile specifice unei firme reale;
 simularea operațiunilor și proceselor economice specifice mediului real de afaceri;
 perfecționarea limbajului de afaceri;
 dezvoltarea atitudinii necesare unui întreprinzător dinamic: creativitate, gân-

dire critică, rezolvarea de probleme, luare de decizii, asumarea responsabilită-
ții, lucrul în echipă, inițiativă, perseverență, auto-organizare și auto-evaluare 
a resurselor individuale, flexibilitate.
Competențe specifice

 Dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor din învățământul profesional 
și tehnic;

 Facilitarea trecerii absolvenților învățământul profesional și tehnic de la școală 
la viața activă.
Valori și atitudini

 Eficiența la locul de muncă, flexibilitatea, productivitatea, orientarea spre re-
zultate, seriozitatea, comportamentul adecvat, dorința de a învăța continuu, 
managementul timpului;

 Comunicare interpersonală, lucru în echipă, rezolvarea de probleme;
 Să anticipeze nevoile clienților promovând o ofertă corespunzătoare;
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 Să dezvolte strategii de marketing adaptate unor segmente specifice de piață;
 Să gestioneze corespunzător resursele umane ale firmei.

II. Demersul didactic
a) Metodologie 

Se studiază și se aplică normele stabilite pentru activitatea Firmei de exer-
cițiu (legi, hotărâri de guvern, ordonanțe de guvern și altele). Profesorul trebuie 
să fie la curent cu toate modificările din domeniu (vezi anexe)
b) Etape

Orele de firmă de exercițiu debutează cu o ședință de lucru asemeni mediului 
de afaceri, profesorul precizează obiectivele avute în vedere, modul de îndeplinire 
a acestora și sarcinile de lucru formulate elevilor:
 ideea de afaceri a firmei (alegerea obiectului de activitate); 
 alegerea denumirii firmei și a formei juridice;
 întocmirea documentației de înființare a firmei de exercițiu.
Denumire:

Mod de lucru:

Resurse:

Sarcini de lucru:

Recomandări:
Instrumente
de evaluare

Ideea de afaceri a firmei de exercițiu (alegerea 
obiectului de activitate)
Alegerea denumirii firmei de exercițiu
5 grupe de lucru a câte 5-6 persoane

• de timp: 1 oră;
• materiale: laptop, videoproiector, calculatoare, 
imprimantă, flipchart, markere, post-it-uri colorate,
www. roct. ro 

• Identificați și argumentați idei de afaceri din 
domeniul alocat grupei (comerț, turism, alte servicii 
decât turism); 
• Stabiliți criteriile de apreciere și grila de evaluare;
• Selectați ideea de afaceri și motivați decizia de 
selecție;
• Încadrați ideea de afaceri în Clasificarea Activităților 
din Economia Națională (codul CAEN); 
• Prezentați în plen;
• Stabiliți denumirea firmei de exercițiu care să pună în 
practică ideea de afaceri elaborată anterior.
• Consemnați în procesul verbal al întâlnirii de lucru.
• Se face o analiză a ideilor de afaceri din mediul real și 
din mediul virtual (pagina web a ROCT, pagini web ale 
firmelor reale, Registrul Comerțului).
• Se încurajează participanții pentru creativitate și 
pentru căutarea de argumente care să justifice o 
abordare inovativă și de perspectivă.
Fișă de evaluare
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Prin aceste activități elevii conștientizează importanța cunoașterii legislației 
cu privire la înființarea unei firme, a etapelor de înființare, învață cum să com-
pleteze corect documente de înființare a firmei.

Toate materialele realizate de către elevi vor constitui suport de documen-
tare în vederea participării la concursuri, competiții (business plan, târguri) ale 
firmelor de exercițiu.

Toate documentele întocmite de elevi vor constitui elemente ale portofoliului 
elevului care va fi evaluat periodic și la sfârșitul semestrului/anului școlar.
c) Evaluare

Evaluarea se realizează prin observare, pe baza fișelor de observare, a 
chestionarelor.

Evaluarea rezultatelor la firma de exercițiu se mai face și prin evaluarea 
portofoliului elevului, susținerea de proiecte (exemplu: business plan), aplicarea 
de teste etc.

IV. Feedback, reflecții
Reflecții ale cadrului didactic

 - Instruirea prin firma de exercițiu este foarte apreciată de către elevi, aceștia 
putându-și dezvolta abilitățile practice, se lucrează în echipă, lucru care face 
apel la calități precum spirit de răspundere, capacitate organizatorică, exac-
titate, precizie, acuratețe, pricepere de a rezolva conflicte;

 - Se aplică în practică cunoștințe din diverse domenii, precum contabilitate, 
marketing, drept, informatică, științe sociale, și altele, ceea ce înseamnă ca 
activitatea în cadrul unei Firme de exercițiu solicită o muncă și o calificare 
suplimentară și independentă;

 - Utilizarea metodei Firma de exercițiu crește interesul elevilor pentru disci-
plinele economice, fiind totodată un câștig și pentru societate;

 - Gradul de atingere a indicatorilor de performanță crește considerabil.
Reflecții ale elevilor

 - Suntem încântați de firmele de exercițiu deoarece ne putem pune în valoare 
abilitățile, spiritul pragmatic sau creativ, fiind încurajați să lucrăm în echi-
pă, să ne asumăm responsabilități, să participăm la evenimente: competiții, 
târguri ale firmelor de exercițiu.

BIBLIOGRAFIE
www. edu. ro
www. roct. ro

REZUMAT

Modelul firmei de exercițiu este centrat pe elev și pe activitate; pune accent 
pe dezvoltarea gândirii, formarea aptitudinilor și a deprinderilor; încurajează par-
ticiparea elevilor, creativitatea, inițiativele. Firmele de exercițiu au un puternic 
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accent formativ, nu informativ; presupun folosirea unui limbaj simplu, accesibil; 
determină un parteneriat profesor – elev.

Instruirea prin firma de exercițiu este foarte apreciată de către elevi, aceștia 
putându-și dezvolta abilitățile practice, se lucrează în echipă, lucru care face apel 
la calități precum spirit de răspundere, capacitate organizatorică, exactitate, pre-
cizie, acuratețe, pricepere de a rezolva conflicte
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ROLUL MERCHANDISINGULUI ÎN 
COMPETITIVITATEA ORGANIZAȚIILOR

prof. drd. Cozma-Matei Diana Elena, Colegiul 
Agricol „Traian Săvulescu”, Tg-Mureș, Mureș

Мerсhandiѕingul eѕte сeva mai mult deсât așezarea рroduѕelor în raft. Eѕte 
рarte integrantă din imaginea unui brand și a unui magazin și ѕe eхtinde dinсolo 
de limitele traѕate de numele și faima magazinului, de сataloagele de рrezentare 
și de ambalaj. Аtenția față de merсhandiѕing-ul unui рroduѕ eѕte, în fond, atenția 
față de сonѕumatorul aсeѕtui рroduѕ, dar și față de informația neрrețuită рe сare 
numai сonѕumatorul și interaсțiunea dintre el și рroduѕe o рoate furniza, рentru 
сa, în final, ѕă сâștige și unii și alții.

Мoduri de рrezentare a mărfurilor:
 - orizontală
 - vertiсală
 - miхtă: сombinație între сea vertiсală și сea orizontală
 - în fereaѕtră: un рroduѕ înсonjurat în totalitate de un altul
 - în рanou: ѕegmentarea ѕuрrafeței de рrezentare рrin diferențierea volumelor 

și ambalajelor
 - în vraс: ѕe foloѕește mai aleѕ la nivelul ѕolului și dă imрreѕia de рreț ѕсăzut.

Organizarea magazinului рreѕuрune:
 - рlanifiсarea aсtivității magazinului рentru atingerea obieсtivelor aсeѕtuia, сu 

ѕatiѕfaсerea сlienților în сondiții de rentabilitate maхimă;
 - orientarea сătre сlientelă (organizarea magazinului trebuie făсută сu oсhii 

сlienților); 
 - сonсeрerea magazinului сa un ѕiѕtem;
 - ѕсhimbarea: magazinul eѕte un organiѕm viu, ѕituat într-un сadru ѕoсio-eсo-

nomiс dinamiс;
 - inovația: magazinul nu eѕte un ѕimрlu intermediar între рroduсători și сonѕu-

matori, aсeștia din urmă așteaрtă idei, informații, ѕatiѕfaсții diverѕe.

Etalarea mărfurilor și рubliсitatea la loсul de vânzare eхerсită, de aѕemenea, 
imрortante funсții de рromovare рrin merсhandiѕing.

Сomрleхitatea deoѕebită a сomрortamentului сonѕumatorului ѕe eхрliсă și 
рrin multitudinea faсtorilor сare influențează direсt ѕau indireсt în ultimă inѕtanță 
рroсeѕul deсizional de сumрărare și de сonѕum.

Am realizat o cercetare într-un hipermarket din Tg-Mureș pe un eșantion de 
100 persoane, clienții au fost observați din momentul intrării acestora pe raionul cu 
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produse lactate(lapte) până la luarea deciziei de cumpărare a produsului. Aceștia 
au fost rugați să enumere principalele mărci de lapte pe care le cunosc în funcție 
de preferințe determinându-se astfel notorietatea „top of mind”.

S-au înregistrat următoarele rezultate: 8% dintre clienți au menționat ca și 
marca preferată laptele Casa Buna(Danone), 1% dintre clienți au menționat laptele 
Fulga, 25% dintre clienți au menționat laptele Milli, 6% dintre clienți au mențio-
nat laptele Monor, 5% dintre clienți au menționat laptele Muller, 4% dintre clienți 
au menționat laptele Napolact, 6% dintre clienți au menționat laptele Oke, 4% 
dintre clienți au menționat laptele Rarăul, 27% dintre clienți au menționat lapte-
le Sanlacta, 4% dintre clienți au menționat laptele Sole iar 10% dintre clienți au 
menționat ca și marca preferată Zuzu.

În perioada în care a avut loc cercetarea s-a putut observa influența și rolul 
experimentelor de marketing în activitatea de merchandising. În urma experi-
mentelor s-a constatat o creștere a vânzărilor pentru produsele lactate aflate la 
promoție. Cea mai cunoscută și vândută a fost marca Sanlacta (marca locală) ur-
mată de marca Milli.

Competitivitatea organizațiilor depinde de capacitatea conducerii de a funda-
menta, elabora si aplica o serie de strategii, care sa permită obținerea unor avan-
taje competitive, prin care organizația să se poată impune în fața concurenților.

Мarketingul și merсhandiѕingul ѕunt o munсă de viziune și de rezultat, iar 
rezultatele ѕunt demne de luat în ѕeamă și nu рot fi obținute deсât рrin сolabora-
rea ѕtrânѕă între рartenerii сare regăѕeѕс în ѕрațiul magazinului și în рoziția de 
intereѕ сomun сât și avantaj egal.
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REZUMAT

Introduсerea formelor noi de vânzare a determinat modifiсări de ordin funс-
țional în organizarea magazinelor și a dat un imрulѕ în modernizarea tehniсilor 
сomerсiale. Νoile tehniсi сomerсiale сonсeр aсtivitatea eсonomiсă într-un mod 
ѕрeсifiс: aсeѕta eѕte un mod al merсhandiѕingului. Мerсhandiѕingul eѕte eхtrem 
de imрortant рentru oriсe рlan de marketing și рentru oriсe magazin, fie el miс 
ѕau mare, și reрrezintă adevărata juѕtifiсare a bugetelor inveѕtite de advertiѕeri 
în рubliсitate, рromoții și ambalajul рroduѕelor, toсmai рentru сă toate aсeѕtea 
ar rămâne fără relevanță рentru сifra de vânzări daсă рroduѕul nu eѕte рrezentat 
сoreѕрunzător în magazin.
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PROCESUL DE FORMARE CONTINUĂ

Prof. Drd. Cozma Matei Ionuț, Liceul Tehnologic 
ELECTROMUREȘ, Tg-Mureș, Mureș

În activitatea zilnică, persoanele care sunt bine pregătite profesional, indiferent 
de funcția pe care o îndeplinesc, sunt preferate și recompensate corespunzător. 
Pregătirea profesională nu se măsoară prin numărul diplomelor de absolvire sau a 
atestatelor obținute, deși și acestea își au importanța lor. Măsurarea acestuia este 
mult mai dificilă pentru că pregătirea se obține pe căi diferite, fiind influențată de 
o serie de factori. Pregătirea profesională este asigurată de totalitatea acțiunilor de 
instruire în vederea exercitării, în mod cat mai eficient, a profesiei.

Majoritatea definițiilor activității de pregătire profesională, scot în evidentă 
componentele acestuia: formarea și perfecționarea profesională.

Prin formare se urmărește dezvoltarea unei capacități noi, în timp ce prin 
perfecționare se vizează îmbunătățirea capacității existente. Noțiunea de forma-
re profesională include, după unii autori, calificarea profesională, perfecționarea, 
specializarea, formarea prin experiența și informarea profesională. Perfecționarea 
poate fi considerată și ca stadiu al formării, care constă în acumularea cunoștin-
țelor referitoare la profesia de baza.

Formarea și perfecționarea profesională se întrepătrund, uneori fiind dificil 
de apreciat dacă anumite activități sunt de formare sau de perfecționare.

Eficienta acestor două procese este în funcție de preocuparea pentru aplica-
rea în practică a ceea ce s-a învățat. în cazul în care nu se reușește aplicarea, cele 
două procese nu au nicio valoare. A aplica efectiv înseamnă a continua procesul 
de formare și de perfecționare profesionala prin rezolvarea concretă a problemelor.

Responsabilitatea de a asigura resurse umane performante pentru întreprin-
dere revine atât sefului ierarhic, cat și compartimentului de personal.

Printre responsabilitățile ce revin sefului ierarhic putem menționa:
 furnizează informații privind pregătirea angajaților;
 asigură supravegherea pregătirii;
 conduce pregătirea la locul de muncă;
 urmărește evoluția potențialului angajaților;
 susține și participă la schimbările structurale.

Responsabilul de formare are ca sarcină principala sa integreze politica de 
formare în politică generală a întreprinderii. Mai mult, el trebuie sa colaboreze 
strâns cu echipa de planificare a întreprinderii, pentru a include în plan un nivel 
corespunzător al formării.

Rolul responsabilului cu formarea este triplu: de observator, de organizator 
și de coordonator.

El este observator pentru că îi revine responsabilitatea analizei cerințelor, de-
finirii unei structuri a formării și propunerii mijloacelor de realizare. Pe aceasta 
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baza el devine planificatorul și realizatorul investiției educative, asigurând ges-
tiunea ansamblului acțiunilor, recrutarea și formarea animatorilor, controlul mij-
loacelor materiale și aprecierea eficacității programelor întreprinse.

In funcție de poziția sa în organigrama întreprinderii, responsabilul cu for-
marea deține, de asemenea, rolul de consilier pe lângă directorul întreprinderii. 
El este în același timp coordonatorul gestiunii patrimoniului intelectual al între-
prinderii: politica de angajare, sistemul de promovare, repartizarea pe posturi, etc.

In ceea ce privește responsabilitățile specifice compartimentului de resurse 
umane în domeniul formarii profesionale, se pot aminti:
 concepe programul de pregătire;
 coordonează programele de pregătire;
 asigură mijloacele necesare realizării pregătirii
 coordonează planurile de carieră;
 furnizează date și efectuează expertize pentru dezvoltarea structurală în unele 

organizații performante sunt constituite compartimente funcționale, cu atri-
buții pe linia formării și perfecționării profesionale a angajaților.
Activitatea de pregătire profesională a angajaților este puternic influențată 

de factori precum:
Creșterea nivelului de educație a populației: dacă luam în considerare nivelul 

de educație a populației unei țări, ca indicativ al formării inițiale de care benefi-
ciază cei care muncesc, observăm o tendință de creștere a acestuia în ultimii ani

Factorii care explică acest fenomen sunt:
 Prelungirea timpului obligatoriu de studiu în scoală;
 Perfecționarea pregătirii resurselor umane datorită creșterii competitivității 

pieței muncii;
 Creșterea șomajului în rândurile celor tineri determină creșterea cererii pentru 

formare și diminuarea costurilor alocate pregătirii acestora prin reducerea 
costului de oportunitate.
Participarea angajaților la cursurile de formare sau perfecționare scade pe 

măsură ce dimensiunile întreprinderii se reduc;
Tipologia resurselor umane inclinate să urmeze cursuri de pregătire: există 

tendința ca angajații din cadrul posturilor care necesită un grad de pregătire su-
perioară sa ia parte la cursuri de formare mai des decât ceilalți.

Distribuția pe sexe în procesul de formare: în urma studiilor făcute în cadrul 
tarilor Uniunii Europene, s-a constatat că participarea bărbaților la cursurilor de 
formare este mai mare decât cea a femeilor.

Creșterea numărului organizațiilor care oferă programe, cursuri și stagii de 
formare: cercetării efectuate recent de instituții de specialitate releva faptul că 
majoritatea întreprinderilor care au mai mult de zece angajați le asigură acestora 
o formare profesională continua;

Mărimea cererii și a ofertei de formare depinde de sectorul economiei în ca-
drul căruia își desfășoară activitatea de a oferi angajaților săi perioade de forma-
re; o întreprindere mică însă, este mai puțin probabil să investească în oameni. 
Deci, dacă analizăm sectorial; procentajul întreprinderilor care oferă angajaților 
lor perioade de formare sau perfecționare, observăm că ponderea acestora este 
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mai redusă în ramura industriei ușoare  (textile și confecții)  și mai ridicată în do-
meniul bancar și al asigurărilor.

Durata de funcționare a unei întreprinderi influențează procesul de forma-
re: vechimea unei întreprinderi nu este atât de importantă ca și dimensiunile sau 
sectorul sau de activitate, însă analizele demonstrează că întreprinderile create 
de puțin timp  (5 ani)  sau cele mai vechi  (mai mult de 16 ani)  sunt mai puțin 
disponibile să ofere cursuri de formare a angajaților. Practic, există însă și orga-
nizații nou-create care desfășoară cursuri de formare în domeniul vânzărilor și 
al marketingului;

Costurile unui stagiu de formare: acest indicator evidențiază investițiile pe 
care întreprinderile le realizează pentru angajații lor; estimarea costurilor unei 
perioade de formare per angajat este influențat atât de costurile de formare pro-
priu-zisă, cat și de dimensiunea întreprinderii, sectorul de activitate și nivelul 
pregătirii angajatului.
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REZUMAT

Procesul de formare continuă este un proces de instruire, pe parcursul căru-
ia participanții dobândesc cunoștințe teoretice și practice necesare desfășurării 
activității lor prezente. Spre deosebire de pregătire, dezvoltarea profesională este 
un proces mai complex, având drept obiectiv însușirea cunoștințelor utile, atât în 
raport cu poziția actuala, cat și cu cea viitoare.
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PROIECTUL 

prof. ing. Stanciu Smaranda, Liceul 
Tehnologic „Avram Iancu” – Tg. Mureș

Presupune elaborarea unor lucrări cu caracter teoretic sau aplicativ, pe baza 
unor teme date. [2]Este o activitate amplă de durată, care implică muncă și efort 
intelectual. Pot fi proiecte disciplinare-interdisciplinare-pluridisciplinare care com-
pletează activitatea din timpul orelor și proiecte socio-culturale (acțiuni ecologice, 
realizarea de expoziții, spectacole).

Elaborarea unui proiect presupune parcurgerea următoarelor etape:
1. Delimitarea temei de interes
2. Formularea de întrebări despre temă
3. Stabilirea unor obiective de informare
4. Identificarea și consultarea surselor de informare
5. Realizare unui plan al investigației
6. Colectarea datelor
7. Analiza și prelucrarea informațiilor
8. Elaborarea produsului final 

Proiectul poate fi elaborat individual sau în grup și implică rezolvarea de 
probleme de către elevi, pe baza unor teme date, asigurând învățarea prin impli-
carea în realizarea acestuia, îi pune pe elevi sa gândească, să cerceteze și să se 
documenteze, sa formuleze concluzii. Desfășurarea activității de predare învățare 
pe bază de proiect oferă posibilitatea ca elevii să valorifice cunoștințele însușite 
la disciplinele de specialitate pe care le studiază, acestea se completează cu altele 
mai noi, sunt înțelese și sunt folosite mai bine și cu eficiență, atât în procesul de 
învățare cat și în activitatea practică. Predarea, învățarea pe bază de proiect îi pune 
pe elevi să își valorifice capacitatea creatoare, inventivitatea, gândirea practică, 
cultivă încrederea în forțele proprii prin finalizarea acestuia.

Profesorului îi revine sarcina de stabilii temele de proiect (se tine seama de 
nivelul de cunoștințe ale elevilor, de priceperea și posibilitatea lor de a prelucra 
informațiile, temele prea grele îi demoralizează și le solicită eforturi prea mari), 
de a planifica, organiza și monitoriza activitatea din cadrul proiectelor, discuțiile 
acestuia cu elevii au rolul de a identifica progresele în abordarea temei, dificul-
tățile întâmpinate, de a inventaria alternativele de soluționare, de a-i motiva pe 
elevi să continue munca în cadrul proiectului.

Proiectele sunt prezentate și evaluate de către profesor dar și de către elevi – 
interevaluare și autoevaluare pe baza fisei.

Metoda proiectului prezintă avantajul că dezvoltă deprinderile de documen-
tare științifică, capacitatea de a structura și sistematiza materialul, încurajează 
asumarea responsabilității.
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Proiectul poate fi integrat într-un portofoliu; atât portofoliul cât și proiectul 
permit o investigare amplă a unui domeniu sau subiect și o evaluare complexă a 
învățării. în cadrul proiectelor prin tema data pot fi integrate și exerciții pentru 
cultivarea a creativității.

Exerciții pentru cultivarea originalității, capacității de elaborare și a abili-
tăților manuale [1].

Aceste exerciții îi învață să gândească și să genereze cat mai multe soluții 
posibile.
1. Realizarea unei colecții de modele pentru rochie
2. Pe aceeași formă de bază a unei rochii plasați elementele decorative (volane 

sau franjuri) astfel încât să obțineți modele diferite.
Exemple de teme de proiect:

1. Realizarea unei colecții de modele pentru rochie, pentru sezonul primăva-
ră-vară 2011 și realizează tiparul pentru unul din modele

2. Realizarea unei colecții de modele pentru rochie folosind ca sursă de inspi-
rație moda anului 1960 și realizează documentația tehnică pentru unul din 
modele.

PROIECT DE LECȚIE
ȘCOALA: Liceul tehnologic „AVRAM IANCU”
PROFESOR: Smaranda Stanciu 
Modulul: IV Elemente de proiectare
CAPITOLUL-UNITATE DE CONȚINUT: Alegerea și prezentarea soluției 

finale
SUBIECTUL LECȚIEI: Prezentare proiect
TIPUL LECȚIEI: Evaluare proiecte 
CLASA: a XII-a 
DATA: 22.06.2006
COMPETENȚE: 

1. justificarea soluției finale, evaluarea soluției propuse
2. prezentarea și argumentarea soluției propuse.

RESURSE: 
a. CONȚINUT: Prezintă soluția finală de proiectare
b. CAPACITĂȚI: medii de receptare ale elevilor
c. CONDIȚII: sala de clasa
d. DURATA: 50 min
STRATEGII DIDACTICE: 
a. METODE ȘI PROCEDEE: conversația euristică.
b. FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII ELEVILOR: activitate 

frontală în alternanță cu activitatea individuală.
c. MIJLOACE DIDACTICE: fișa de autoevaluare proiect
d. SURSE INFORMAȚIONALE (BIBLIOGRAFIE): 
MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE eficiență și calitate 

– Mariana Dragomir
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DESFĂȘURAREA LECȚIEI

TIMP
ETAPELE 
LECȚIEI

SECVENȚE DE CONȚINUT
STRATEGII
METODE

FORME DE 
EVALUAREACTIVITATEA 

PROFESORULUI
ACTIVITATEA 
ELEVULUI

2min

3min

I. Captarea 
atenției 
(organizarea 
clasei pentru 
lecție)

Profesorul salută, 
verifică prezența, 
creează atmosfera 
de lucru.
Prezintă ordinea 
și modul de 
desfășurare a 
lecției. 

Răspunde 
solicitărilor 
profesorului

35min

II. 
Prezentarea 
conținutului, 
a sarcinilor 
de învățare și 
conducerea
învățării 

Profesorul 
împarte fisele de 
autoevaluare și 
conduce activitatea 
elevilor.

Elevii își 
distribuie 
sarcinile în 
cadrul grupului. 

Pe grupe 

Aprecieri 
privind 
activitatea 
elevilor, 
verificarea 
modului în 
care rezolvă 
cerințele de 
pe fișe

10min

IV. 
Asigurarea 
feed-
back-ului 
(conexiune 
inversă de 
verificare)

Profesorul verifică 
daca elevii 
au răspuns la 
întrebările de pe 
fișe. 

Elevii răspund 
la întrebările de 
pe fișe. 

Frontal 

Aprecieri 
privind 
răspunsurile 
elevilor. 

Fișa de autoevaluare a proiectului 

Indicatori Descriptori
Bine Mediu Slab

Tema proiectului – ……………..
Propune soluții de proiectare pentru un produs dat
• Realizează schițe pentru diferite modele
• Alege modelul
• Alege materialul în funcție de modelul ales
• Realizează tiparul clasic
• Realizează tiparul de model
• Realizează șabloanele și încadrarea
• Argumentează care este modalitatea optimă de 

încadrare
• • Propune una sau două variante de proces tehnologic
• • Argumentează varianta aleasă
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Lucrarea este corectă
Aspectul lucrării și originalitate

Elevii răspund la următoarea întrebare:
 - Ce lucru mai important am învățat realizând acest proiect? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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SINFONIA UNDELOR CEREBRALE

Profesor Filep Gyongyi, Liceul Tehnologic Gheorghe 
Șincai, Tg. Mureș; Profesor Rauca Antoaneta, 
Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai, Tg. Mureș

Creativ este acela care se caracterizează prin originalitate și expresivitate, 
este imaginativ generativ și inovativ. Societatea secolului XXI se caracterizează 
prin schimbări radicale, comparativ cu celelalte societăți, aceste schimbări pe-
trecându-se la locul de muncă, în familie, în educație, în știință, în tehnologie, în 
religie, aproape în orice domeniu al vieții noastre. A trăi într-o asemenea lume 
presupune un înalt grad de adaptare și de curaj. Omul zilelor noastre are nevoie 
de a se culturaliza în interiorul propriei lui ființe deoarece goliciunea interioară 
corespunde unei apatii exterioare, incapacității de a înțelege realitatea. Prin ori-
ginea ei, natura umană este creatoare.

O condiție fundamentală a creativității este inteligența. Dar nu e și suficien-
tă. Există inteligențe sterile, neproductive. În predarea materiilor de specialitate, 
în domeniul tehnic, trebuie dezvoltată curiozitatea, interesul pentru cunoaștere, 
capacitatea de a surprinde, de a organiza și structura rapid și selectiv, de a stabili 
relații între idei, imagini, fenomene, la diverse niveluri de abstracție sau intuiție.

Accelerarea ritmului actual cheamă la ordine, la reinventare, la repoziționare. 
Rețetele rigide de reușită, fie ele pe plan personal, familial, social sau profesional 
îți oferă eventual supraviețuirea, nu și viețuirea cu adevărat, împlinită, plină de 
satisfacție. Trebuie să fim creativi, cadrul didactic trebuie să fie creativ, trebuie 
să trăiască în prezent, să iasă din timpul în care a fost elev. Acesta este timpul pe 
care îl trăim, eliberarea de condiționări, exprimarea unicității fiecăruia dintre noi.

Datorită, sau chiar din cauza exploziei dezvoltării tehnologice, folosim din 
ce în ce mai puțin sau mai mult gândirea. Este o întrebare la care mereu caut un 
răspuns. Pentru o împărțire simplă elevul folosește telefonul, pentru o rezolvare 
de problemă simplă folosește tableta, pentru a realiza o lucrare într-un anumit do-
meniu folosește internetul, pentru a anunța o știre colegilor postează pe Facebook, 
..etc. Este clar un drum ireversibil. Tabla pe care scriau străbunicii la școală s-a 
transformat în tabletă. Dar oare toate aceste mijloace, nu dau creierului uman o 
prea nemeritată pauză? Nu ne fac pe noi, ființele umane, să nu mai gândim ci să 
cerem tot timpul ajutor „creierului electronic”? 

Creierul uman este considerat cel mai complex și performant computer de pe 
planetă, capabil de realizări impresionante de ingenuitate în rezolvarea celor mai 
dificile probleme. Iar progresele din ultimele decenii din domeniul neuroștiinței 
ne schimbă tot mai mult percepția pe care o avem despre acest organ miraculos, 
arătându-ne în același timp cât de departe suntem în înțelegerea, imitarea și, de 
ce nu, reproducerea lui într-un mediu electronic – o soluție SF pentru o viață 
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veșnică. Creierul uman este o parte foarte mica a corpului, corpul care este cel 
mai complex sistem, cel mai complex motor în continuă funcționare(nici în tim-
pul nopții nu se oprește), cea mai complicată mașinărie, etc. Despre acest lucru 
voi vorbi acum, doar că actorul principal va fi creierul uman dar nu ca medic ci 
ca inginer și profesor.

Creierul uman produce în permanență impulsuri electrice, numite unde cere-
brale, care se pot măsura după amplitudine și frecvență. Ce sunt undele cerebrale? 
Sunt impulsuri electrice pe care creierul le produce în permanență. Combinația 
diferitelor categorii de unde determină starea de conștiință a unei persoane la un 
anumit moment. Fiecare stare, pe care o are omul, antrenează o simfonie de unde 
cerebrale, fiecare frecvență are un rol caracteristic. Din aceste simfonii s-au năs-
cut operele unor pictori, scriitori, oameni de știință, etc. . Undele cerebrale sunt 
în continuă mișcare, creierul producând în permanență unde pe toate frecvențele. 
Tot ceea ce spunem și facem este reglat prin frecvența undelor cerebrale.

Frecvența predominantă a creierului crește, începând de la naștere și chiar de 
dinainte și pană la maturitate și declin. Astfel în jurul vârstei de 5 ani frecvența 
este de 5 Hz, la 10 ani este de 10 Hz iar la adultul matur ea este de aproximativ 20 
Hz. După frecvență undele cerebrale se clasifică în unde de tip delta cu frecvența 
între 0-4 Hz caracterizate prin faptul că ele sunt prezente și în timpul somnului 
profund și în timpul stărilor de veghe în combinație cu alte tipuri de unde, și mesc 
și trimit mesaje la nivel inconștient. O undă de acest fel e prima frecvență detectată 
la fetus în timp ce este încă în pântecul mamei. Când copilul se naște frecvența 
cerebrală începe sa crească. Frecvența predominantă a creierului bebelușilor este 
delta și de aceea ei dorm în cea mai mare parte a timpului frecvențele delta sunt 
folosite prima dată când venim în aceasta viață și sunt de asemenea folosite când 
părăsim corpul fizic, unde de tip theta cu frecvența între 4-7 Hz caracterizate prin 
faptul că ele se ating după multe ore de meditație sau în timpul somnului, sunt 
de tip creator, inspirator de senzații spiritual, guvernează atitudini, convingeri 
și comportamente, undele alpha cu frecvența de 7-14 Hz care se caracterizează 
prin apariția unor flash-uri în minte, a unor imagini scurte nesolicitate care par 
foarte reale și sunt prezente în timpul imaginației și capacității de vizualizare, 
când undele creierului încetinesc, ajung la un ritm mai coerent, și poate fi văzut 
pe EEG un model ca o freză cu dinții regulați, . Aceste unde sunt prezente adesea 
când creierul este alert, dar nefocalizat, și majoritatea oamenilor pot genera unde 
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alfa atunci când au ochii închiși, chiar dacă și numai pentru o secundă sau două. 
Frecvent, undele alfa sunt asociate cu starea de relaxare și de calm.

undele beta cu frecvența între 14-28 Hz care sunt produse de creier în stări-
le normale de veghe și sunt asociate cu gândirea logică, cu rezolvarea concretă 
a problemelor, cu starea de activitate și alertă, undele gamma cu frecvența peste 
40 Hz care se ating în situații de urgență când creierul oscilează între gamma și 
theta fără ca alte unde să fie prezente. Ele sunt specifice stării în care învățăm și 
prelucrăm informația. Ele sunt implicate în activitatea mental superioară, chiar în 
percepție și conștiință. Toate părțile creierului comunică una cu alta, iar aceasta 
se face prin intermediul unui ansamblu foarte vast de mici „stații” electrice – ne-
uronii. Activitatea însumată a neuronilor generează undele cerebrale – niște pul-
sații electrice cu diferite frecvențe. Acestea pot fi înregistrate de aparatul numit 
electroencefalograf (EEG), cu ajutorul unor electrozi plasați pe pielea capului. Un 
astfel de electrod poate citi activitatea a aproximativ 100.000 de neuroni.

Undele cerebrale se combină și creează stări diferite care printre altele poa-
te fi de luciditate extraordinară. La o astfel de stare în câteva secunde înțelegem 
tot, cuprindem cu mintea totul, găsim răspuns la multe probleme la care în trecut 
nu le găseam, ni se pare totul foarte lucid, de înțeles, simplu. Această stare este 
o stare de conștientizare extraordinară care poate conduce la o creativitate ieșită 
din comun. Răspunsul este o combinație a tuturor celor patru tipuri de unde. De 
fapt răspunsul este proporția precisă a acestora, nimic mai mult și nimic mai puțin 
din care trebuie să fie cu adevărat.

Dar oare cum putem influența activitatea anumitor unde cerebrale, ….mă 
gândesc la elevii unor clase de liceu, cum pot interveni eu ca și cadru didactic în 
a-l face să-i captez atenția, cum pot să-l fac să înțeleagă o problemă de fizică sau 
de logică, cum pot să-l sensibilizez la o poveste din literatură, sau la audiția unei 
simfonii adevărate(care să te „gâdile la ureche într-un mod plăcut”, nu doar să-ți 
lovească ciocanul și nicovala din ureche) cum pot să-l fac curios de ce s-a scufun-
dat Titanicul, care este cel mai lung pod din lume, sau cea mai înaltă clădire, care 
de fapt ieri erau altele și mâine probabil vor fi altele, și multe, multe alte întrebări 
la care elevii noștri ar trebui să fie curioși să răspundă și totuși nu sunt.

Participăm la istorie, vedem războaie în direct, participăm la formarea reli-
efului (deplasarea unor porțiuni de pământ vezi tsunami și urmările), apar insule 
care nu erau pe hartă, mâncăm hrană care nu conține elementul de bază de la care 
și-a primit denumirea, comunicăm prin cele mai sofisticate sisteme de comuni-
cație, bunica are Facebook și multe și multe altele care ieri erau necunoscute, azi 
sunt în trend și mâine de domeniul trecutului.

Un studiu arată că învățarea unei limbi noi duce la creșterea creierului. Un 
grup de cercetători suedezi au efectuat această cercetare pe recruții din cadrul 
Academiei de Interpreți aparținând Forțelor Armate Suedeze, măsurându-le creie-
rul înainte și după ce au participat la un program de învățare a unei limbi străine. 
Au fost surprinși să vadă că anumite părți ale creierului se măriseră în funcție de 
cât de bine se descurcau studenții prin învățare. Cercetătorii au observat că studen-
ții care deprinseseră noile limbi prezentau o creștere a zonelor din cortexul cere-
bral asociate învățării, în urma unor scanări RMN. Performanțele impresionante 
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ale memoriei, și recordurile lingvistice ne uluiesc și ne oferă un motiv de mândrie 
pentru talentele creierului nostru.

Se vorbește despre știința memoriei și despre diferitele tehnici prin care pu-
tem să devenim mai eficienți în reținerea informațiilor, precum celebrul „palat 
al memoriei”.

Alte cercetări au arătat că boala Alzheimer se dezvoltă mult mai târziu în 
creierul persoanelor care gândesc, care vorbesc mai multe limbi. Deprinderea unei 
limbi străine ajută la menținerea creierului în formă. Cercetări ale academicieni-
lor de la Universitățile Newcastle și York arată că învățarea unei noi limbi ajută 
la îmbunătățirea modului în care gândim. Fiecare limbă străină învățată, aduce 
cu ea nu doar o traducere în cea de bază, cea maternă pe care am auzit-o dinainte 
de a ne naște, când încă ne aflam în burta mamei și cu care am fost alintați, ci un 
mod de gândire, de viziune, de acționare, de înțelegere.

Ultimele descoperiri din psihologie și biologie demonstrează că învățăm cele 
mai importante lucruri chiar înainte de a ne naște, când încă ne aflăm în uter. 
Astfel că, încă din a 16-a săptămână de sarcină, anumite zgomote interne, dar și 
externe, ne influențează puternic. Organismul învață să reacționeze la muzică și 
la toate componentele ei. De aceea, o anumită preferință muzicală încă din copi-
lărie ne stimulează și pe plan intelectual.

Cercetări din ultimele decenii au scos la iveală faptul că urechea joacă unui 
rol cheie în funcționarea creierului. Unii renumiți specialiști au ajuns la concluzia 
uimitoare că urechea nu este făcută numai pentru auz, ci are, rolul de „ a energi-
za creierul”. Ascultând frecvențe între 5000 – 8000 hertzi, celulele cerebrale se 
reîncarcă asemenea unei baterii. Muzica lui Mozart – în special muzica barocă 
și cea gregoriană – conține cel mai mare număr de sunete cu această frecventă, 
iar muzica rock are cele mai puține. Spectrul cântecelor păsărilor se situează tot 
în jurul frecvenței de 5000 Hertzi. Oare de ce în timpul pauzelor elevii ascultă 
muzică în ureche fără să știe ce ascultă, important e să aibă același ritm obositor, 
chiar monoton, chiar dacă ei singuri recunosc în urma unui sondaj că o muzică 
de relaxare este mult mai plăcută. S-a demonstrat ca ritmul muzicii influențează 
undele cerebrale. Muzica are un rol foarte important în învățare putând crește 
receptivitatea și capacitatea de concentrare. Atunci când învățăm este bine sa 
ascultăm o muzică cu ritm lent, constant, chiar monoton fără muzică vocală, de-
oarece textul melodiei interferează cu materialul de învățat. Fragmentele lente de 
muzică instrumental barocă duc la cele mai bune rezultate.

Și somnul are un rol important în gestionarea activității creierului. Ce se 
întâmplă în timpul somnului, care este scopul somnului rămâne încă un mister. 
Somnul corespunzător reface starea materiei cenușii, pentru ca dimineața creierul 
sa funcționeze eficient. Dacă nu are loc această refacere creierul devine inefici-
ent. Chiar și atunci când se odihnește creierul este greu de întreținut deoarece el 
consumă aproximativ 20% din producția de energie.

Ființa umană a încercat să-și controleze stările psihomentale controlându-și 
undele cerebrale.

Scopul a fost pentru a-și îmbunătății calitatea vieții.
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Și așa am încercat să captăm atenția, să atragem atenția asupra unor lucruri 
pe care poate nu le înțelegem prea bine? Nu știm dacă nu le înțelegem sau nu 
vrem să le înțelegem, sau nu putem a le înțelege dar pentru că suntem creativi le 
vom rezolva.
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Remembering Everything – 

REZUMAT

Lucrarea de față este un „omagiu „ adus creierului uman, al nostru al fie-
căruia dintre noi, care ne ajută să coordonăm activitățile din viața noastră, să le 
înțelegem, să fim mândri de el, în adevăratul sens al cuvântului. Dacă cercetăto-
rii din domeniul medical, al științei ne-au arătat și demonstrat diferitele moduri 
prin care putem influența activitatea creierului, să o facem, să nu-l lăsăm să se 
atrofieze, să-l facem important, să-l facem lider, conducător al corpului nostru, 
nu doar parte integrantă al lui. Să-l folosim la maximum, pentru că profitând de 
el la maximum ne va da și mai mult, cu cat folosim mai mult din el cu atât ne va 
da mai mult din el.

Performanțele impresionante ale memoriei ne uluiesc și ne oferă un motiv de 
mândrie pentru talentele creierului nostru. Să-l folosim din plin.
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SISTEME NECONVENȚIONALE DE 
PROPULSIE PENTRU AUTOVEHICULE

Profesor inginer discipline tehnice – FERENCZI 
LEVENTE, Liceul tehnologic „Gheorghe 

Șincai” Tîrgu-Mureș, județul Mureș

1. HIDROGENUL PURTĂTOR DE ENERGIE
În ziua de astăzi hidrogenul este recunoscut ca fiind un purtător de energie 

nepoluant deoarece nu contribuie la încălzirea globală, în cazul în care este pro-
dus din resurse regenerabile. Hidrogenul se poate obține dintr-o gamă largă de 
energii primare. Poate fi utilizat în mod avantajos pentru o gamă variată de apli-
cații, plecând de la cele din transport și portabile, până la cele staționare. Întrucât 
hidrogenul poate fi produs dintr-o gamă largă de energii primare, va deveni un 
centru de energie, la fel cum are astăzi energia electrică. Avantajul hidrogenului 
față de energia electrică este acela că poate fi depozitat sau stocat.

Hidrogenul nu este o sursă de energie, el este un vector (purtător) de energie, 
un mediu de transport și de stocare a energiei produse din diferite surse.

În funcție de necesitățile și sursele de energie, pentru diferite zone se contu-
rează în mare următoarele posibilități de acces la o sursă de hidrogen:
 extragerea prin reformare din gazul metan;
 extragerea din apă prin electroliză;

Tehnologia hidrogenului și a pilelor de combustibil poate fi împărțită în cinci 
domenii de aplicare: producția de hidrogen, depozitarea și distribuția de hidrogen, 
aplicații staționare, aplicații în transport și aplicații portabile.

2. PILELE DE COMBUSTIBIL
Hidrogenul nu poate fi folosit direct pentru a produce energie. El trebuie să 

fie convertit în energie electrică. Pentru această conversie sunt utilizate pilele cu 
combustibil.

Cele mai utilizate pile pe bază de hidrogen sunt de tipul PEMFC (Proton 
Exchange Membrane Fuel Cell), acestea folosesc ca electrolit o membrană po-
limerică schimbătoare de protoni. O pilă de combustie este un generator care 
transformă direct energia internă a unui combustibil în energie electrică utili-
zând un procedeu electrochimic controlat. Randamentele teoretice sunt ridicate, 
iar poluarea datorată acestor pile este scăzută. Aceste argumente, fac ca pilele de 
combustie să reprezinte o alternativă a motoarelor termice (cu benzina, Diesel).

Funcționarea lor nu este posibilă fără a realiza amestecul dintre un combustibil 
(hidrogen, metanol) și aer (în general oxigenul din aer). Principiul de funcționare 
ale unei pile de combustie are la bază conversia electrochimică. Aceasta constă 
în transformarea directă în energie electrică a energiei chimice înmagazinată în 
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diverse materiale active. Acest tip de conversie se numește directă datorita faptu-
lui ca între forma inițiala și cea finală de energie nu se interpune nici o altă formă 
intermediară. Sistemele indirecte conțin mai multe etape de transformare între 
care, se regăsește forma de energie termică sau mecanică.

Pile de 
combustie: 
Energie 
chimică Energie electrică

Baterii: 
Energie 
chimică Energie electrică

Motoare 
termice: 
Energie 
chimică Căldură Energie mecanică Energie electrică

Fig. 1. Comparație privind transformarea energiei la pilele de combustie, 
baterii și motoare termice

Conversia directă a energiei elimina „veriga” energie termică sau mecanică re-
alizând randamente superioare, care nu depind de randamentul limitat al mașinilor 
termice. Conversia directă a energiei chimice în energie electrică evită veriga ener-
gie termică și, deci, randamentul de transformare nu va depinde de limitele Carnot.

Fig. 2. Pila de combustie cu membrana schimbătoare de protoni

Principial, energia eliberată la oxidarea combustibililor convenționali, utilizată 
în general sub formă de căldură, poate fi convertită direct în energie electrică cu un 
randament foarte bun. Deoarece în aproape toate reacțiile de oxidare intervine un 
transfer de electroni între combustibil și oxidant, este evident ca energia chimică 
de oxidare poate fi convertită direct în energie electrică. Se produce o reacție de 
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oxido-reducere în care are loc oxidarea combustibilului și reducerea oxidantului 
cu o pierdere din partea unuia și cu un câștig de electroni pentru celalalt. Orice 
element galvanic implică o oxidare la polul negativ (pierdere de electroni) și o 
reducere la cel pozitiv (câștig de electroni) și, ca în toate elementele galvanice, 
pilele de combustie tind să separe cele două reacții parțiale în sensul ca electronii 
schimbați trec printr-un circuit exterior de utilizare.

Pentru a asigura desfășurarea acestui proces, este indispensabilă realizarea 
unui element conținând un anod, un catod și un electrolit care poate fi alimentat 
direct cu un combustibil, și cu aer. Oxigenul necesar arderii combustibilului este 
ionizat la catod; ionii migrează apoi în electrolit pentru a ajunge la anod unde se 
produce oxidarea combustibilului.

Avantaje:
 nu există lichid coroziv liber în celulă
 celula este ușor de fabricat
 sunt apte să reziste la diferențe mari de presiune
 problemele de coroziune a materialelor sunt minime
 au demonstrat o durată lungă de viață

Dezavantaje:
 electrolitul polimeric fluorinat este scump și celula are un preț ridicat
 pentru o funcționare eficientă managementul apei în membrană este critic 
 toleranța la CO este scăzută 
 trebuie demonstrată o performanță ridicată pe termen lung, cu o încărcare 

scăzută cu catalizator de platină în electrozi, în vederea reducerii costurilor.
O pilă de combustie care folosește drept combustibil hidrogenul, iar ca oxidant 

oxigenul poate fi de tip acid sau alcalin, în funcție de tipul electrolitului utilizat. 
Electrozii joacă și rolul de catalizatori și pot fi realizați:
 pentru electrodul de hidrogen – din platină neagră, paladiu, iridiu etc. ; 
 pentru cel de oxigen – din nichel, aliaje Ni-Ag etc.

Pilele de tip PEMFC au primit o atenție specială datorită nevoii industriei de 
automobile de a găsi un înlocuitor pentru motorul cu combustie internă. Ele fur-
nizează o mare densitate de putere care conduce la volum, greutate și cost scăzute.

Datorită funcționării la temperaturi scăzute, permit porniri mai rapide și răs-
punsuri imediate la schimbările de cerere de putere. Aceste regimuri de temperatură 
scăzută oferă atât avantaje cât și dezavantaje. Pe lângă pornirea rapidă de la condiți-
ile ambientale când este folosit hidrogenul pur, dezavantajul este că pentru inițierea 
reacției electrochimice este necesară platina drept catalizator. Mai mult, monoxidul 
de carbon la temperaturii sub 150°C se leagă puternic de platină, ceea ce reduce 
locurile disponibile pentru chemisorbția hidrogenului și pentru electrooxidare.

3. AUTOMOBILUL ELECTRIC ȘI HIBRID
Automobilele convenționale cu motoare de combustie internă furnizează o 

bună performanță și asigură un timp de operare lung utilizând avantajul densității 
de energie înaltă a combustibilului petrolier. Dar dezavantajele mult mai impor-
tante ca economia proastă a combustibilului și poluarea fac ca preocuparea să fie 
pentru alte soluții alternative de propulsie.
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O primă alternativă o constituie propulsia hibridă.
Automobilelehibride cu motoare cu combustie internă reprezintă o combi-

nație dintre un automobil electric și unul convențional. Principiul de bază al tu-
turor vehiculelor hibride constă în utilizarea unui dispozitiv temporar de stocare 
a energiei (de obicei o baterie), care permite motorului principal să opereze la un 
nivel apropiat de eficiența maximă.

Un vehicul care are două sau mai multe surse de putere diferite sunt numite 
hibride. Dar concepția se rezumă la două surse de putere diferite pentru că altfel 
se complică nejustificat.

VEH serie are două surse de putere și alimentează un singur motor electric. 
Configurația este detaliată în Fig. 3.

Modalitățile de operare sunt:
 Modul de tracțiune doar electric: Motorul este oprit și vehiculul este deservit 

doar de bateri;
 Modul de tracțiune doar de motor: Puterea transmisă vine doar de la mo-

tor-generator către roți;
 Modul de tracțiune hibrid: Puterea transmisă este de la motor-generator și de 

la baterii, cuplate electric;
 Motor de tracțiune cu mod de încărcare a bateriilor: Motorul-generator ali-

mentează bateriile pentru a se încărca și totodată utilizat pentru propulsarea 
vehiculului;

Fig. 3. Configurație în serie a unei transmisii hibride

 Modul de frânare regenerativ: Motorul-generator este oprit și motorul de 
tracțiune este operat ca generator acționat de cinetica vehiculului sau energia 
potențială. Puterea generată este utilizată pentru încărcarea bateriilor pentru 
o reutilizare ulterioară;

 Modul de încărcare a bateriilor: motorul de tracțiune nu primește putere iar 
motorul-generator este operat doar pentru încărcarea bateriilor;
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 Modul de încărcare hibrid al bateriilor: amândouă motor-generator și motorul 
de tracțiune operează ca generatoare în frânare pentru încărcarea bateriilor.

4. CONFIGURAȚII POSIBILE PENTRU VEHICULELE 
ELECTRICE

Cea mai simplă soluție de vehicul electric, a fost înlocuirea sistemului de 
propulsie cu motor termic, cu unul electric. S-au înlocuit și elementele auxiliare 
cu unele adecvate noii soluții: rezervorul de combustibil s-a înlocuit cu un pachet 
de baterii, rezervor de hidrogen sau pilă de combustie, s-a adoptat un sistem de 
climatizare adecvat, s-a adoptat raportul de transmisie din cutia de viteze, etc.

Așa numitele VEB (Vehicule Electrice pe Baterii) sunt adecvate pentru ve-
hiculele de interior, tunele, urbane, etc. Datorită anduranței scăzute a pachetelor 
de baterii nu este posibilă utilizarea lor la automobilele private sau la vehicule cu 
rulaj zilnic mare. Ultimele realizări, cum sunt bateriile Li-Ion și o serie de extin-
deri ale pilelor de combustie, au reintrodus conceptul VEB putând fi explorate 
noi domenii de aplicație.

Datorită torsiunii mari a motoarelor electrice și controlului mai facil asupra 
vitezei, aceste vehicule sunt ușor de operat în mediile urbane și de teren. Vehiculele 
electrice pure pot suferi de o anduranță limitată. Utilizate la temperaturi joase, 
capacitatea bateriilor neîncălzite este mult mai redusă (în funcție de tipul bateriei). 

În principiu au fost stabilite două metode de alimentare a bateriilor:
 alimentare conductivă (priză); 
 alimentare inductivă.

Distribuirea energiei electrice se face din rețeaua curentă – deși aceasta nu 
este adecvată pentru siguranțele fuzibile casnice cu încărcare rapidă. Alimentarea 
de la rețeaua electrică este cea mai eficientă – stocarea intermediară în baterii nu 
este adecvată.

În afară de alimentarea de la rețea, pot fi utilizate surse alternative precum 
energia eoliana sau solar. Cu toate acestea, în zonele urbane cu străzi înguste 
nu există spațiu suficient pentru a obține o cotă semnificativa de energie solară.

Stocarea energiei la bord se poate face pe termen scurt, mediu și lung, utilizând 
ultra capacitoare, bateriile Ni-Mh cu auto descărcare mare sau bateriile cu stoca-
re electrolitică separată (așa numitele baterii de alimentare) fără auto descărcare.

Ca o concluzie se poate spune că vehiculul electric, reprezintă o soluție de ve-
hicul mult mai flexibilă. Pe lângă un șasiu și o caroserie realizate pe principii iden-
tice cu vehiculele clasice cu motoare termice, există câteva elemente componente 
specifice și anume: sursele de energie (S), sistemul de propulsie (P), transmisia (T).
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REZUMAT

Această lucrare intitulată SISTEME NECONVENȚIONALE DE PROPULSIE 
PENTRU AUTOVEHICULE tratează alte sisteme de propulsie al autovehiculelor 
în afara sistemelor clasice. Un vehicul care are două sau mai multe surse de putere 
diferite sunt numite hibride. Automobilele convenționale cu motoare de combustie 
internă furnizează o bună performanță și asigură un timp de operare lung utilizând 
avantajul densității de energie înaltă a combustibilului petrolier. Dar dezavantaje-
le mult mai importante ca economia proastă a combustibilului și poluarea fac ca 
preocuparea să fie pentru alte soluții alternative de propulsie. O primă alternativă 
o constituie propulsia hibridă care este prezentată în această lucrare.

Prezenta lucrare este divizată în 4 capitole în care se tratează hidrogenul pur-
tător de energie, pilele de combustibil, automobilul electric și hibrid și configurații 
posibile pentru vehiculele electrice.

Consider că este o lucrare interesantă fiindcă prezintă aspecte noi și de viitor 
care se vor implementa nu peste mulți ani nu numai în cercetare cât și în producția 
de serie mare și de masă.
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STIMULAREA ACTIVITĂȚII CREATOARE A ELEVILOR

Prof. ing. Maria Carolina Halați, Prof. Boariu 
Camelia, Gimnaziul „Florea Bogdan” Reghin 

Fiecare copil dispune de un potențial creativ respectiv de anumite trăsături 
sau însușiri favorizante actului creator. Deosebirile se exprimă prin intensitatea 
cu care se manifestă acest potențial și prin domeniul în care se aplică.

Caracterul ei general ne conduce spre ideea posibilității și necesității educării 
abilităților creative. Ca urmare, preocupările actuale sunt tot mai mult orientate 
spre identificarea factorilor implicați și găsirea unor modalități de rezolvare și 
antrenare a creativității individuale și de grup.

Identificarea elementelor potențialului creativ presupune multă atenție și pre-
ocupare din partea dascălului.

   

La nivelul școlii se realizează cu precădere prin observații curente la lec-
ții și în afara lor. Cercetările întreprinse în acest sens au dus la conturarea unui 
portret al elevului creativ. Îmbinând descrierile din literatura de specialitate cu 
propriile cercetări, Ana Stoica consideră că elevul creativ s-ar caracteriza prin 
următoarele condiții:

– capacitate de pătrundere și prelucrare a materialului;
– posibilitatea restructurării personale și rapide a datelor;
– spirit independent și critic;
– preferința pentru complexitate;
– dispoziția de a-și asuma riscuri;
– relativa indiferență pe care o produce profesorilor și colegilor;
– este curios și activ.
Un alt criteriu de apreciere a creativității este randamentul școlar al elevilor. 

Cercetările întreprinse în această direcție evidențiază că notele, ca măsură a ran-
damentului școlar nu reflectă pe deplin nivelul creativității. Rezultatele școlare 
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consemnate în note, se întemeiază preponderent pe memorare, reproducere, repeta-
re, structuri algoritmice în timp ce creativitatea presupune intuiție, fantezie, origi-
nalitate etc. Pentru a fi educatặ, creativitatea trebuie mai întâi cultivatặ. Motivația 
este nota primitặ pentru un rặspuns și mai ales satisfacția elevului rezultând din 
bucuria de a fi rezolvat el singur problema. Aceasta este o componentặ a creati-
vitặții ce trebuie luatặ în seamă ori de câte ori o cere practica.

Uneori este de ajuns un zâmbet, o mângâiere, un cuvânt bun ca elevul să-și 
descrețească fruntea și să pornească pe drumul investigării.

Dezvoltarea activității se realizează prin activitățile care solicită indepen-
dența, investigația, originalitatea. Pentru cultivarea creativitặții elevilor, pro-
fesorul însuși trebuie să fie creativ. De aceea o lecție nu trebuie să fie identică 
cu alta, pentru a stârni interesul, dorința de participare a elevilor la desfășu-
rarea acesteia.

Elevii sunt atrași de acele probleme care le solicită mai multe eforturi. 
Satisfacția va fi pe măsura efortului depus. Elevii slab dotați se vor ralia și ei 
efortului colectiv depus. Pentru a reuși să-și îndeplinească sarcinile, profesorul va 
munci mai mult cu ei, îi va îndruma pas cu pas, va formula chiar cerințe speciale, 
potrivite nivelului lor, pentru a avea și ei satisfacția finală.

   

Un mediu ce provoacă și în același timp recompensează comportamentul cre-
ativ poate facilita apariția unor comportamente originale, în sarcini diferite decât 
cele, pentru care a fost antrenată o persoană. Deși relația dintre antrenamentul 
creativității și creativitatea din viața reală este controversată, un asemenea antre-
nament are o valoare stimulativă.

Aceasta înseamnă că trebuie să-i învățăm deprinderea de-a se întreba, precum 
și pe aceea de a utiliza întrebările pentru a descoperi a testa și a formula concluzii. 
Copiii au nevoie să fie învățați cum:

– să formuleze o întrebare;
– să se joace cu ea;
– s-o întoarcă pe toate fețele privind-o din diverse unghiuri;
– s-o reformuleze;
– să-și asume rolul de investigator dincolo de a primi răspunsuri imediate, 

tip clișeu de la profesor ori părinte.
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Copiii creativi pot observa multe relații și semnificații, iar utilizarea ideilor 
copiilor crește interesul, creează entuziasm și stimulează efortul. Întreaga atitu-
dine a copilului poate fi schimbată când acesta vede că profesorul este mulțumit 
de ideile sale, astfel el se relaxează și devine capabil să gândească.

Un rol important în cultivarea personalității la elevi îl are climatul de muncă 
didactică. Acest climat este rezultatul relațiilor profesorului cu elevii, a comporta-
mentului său, a atitudinii sale față de elevi, față de prestațiile lor școlare. Climatul 
optim al creativității se realizează în clasele în care profesorul știe să instituie 
între el și elevi niște relații de tip democratic, în cadrul cărora el se comportă ca 
un consultant cu mai multă experiență. Într-o asemenea clasă se instalează „o at-
mosferă” de cooperare între profesor și elevi și între elevii înșiși. În plan metodic 
aceasta se va reflecta prin utilizarea cu precădere a strategiilor euristice, întrebările 
circulând nu numai de la profesor la elevi, ci și de la elevi spre profesor și chiar 
de la elev la elev. Efectele acestor relații și ale acestui stil de muncă vor apărea 
în planul formării personalității elevului, care se vor caracteriza prin inițiativă, 
încredere, curaj, simț de răspundere, spirit creator, etc. adică acele trăsături care 
sunt caracteristice unei personalități creatoare.

Pentru a crea o atmosferă plăcută în clasă și pentru a stimula creativitatea, un 
profesor poate să-și înceapă ora cu o frază neconvențională, de exemplu:

 - Alcătuiți o reclamă pentru computer;
 - Ce perfecționări puteți imagina în dotarea casei viitorului? 
 - Enumerați 10 întrebuințări neobișnuite pentru o șurubelniță, o pubelă, o ini-

mă de plastic;
 - Dacă ați fi extratereștri și ați întâlni o cascadă (neavând această noțiune) ce 

ați crede că reprezintă? 
 - Descrieți un comportament pe care-l faceți cu o anumită frecvență și la care 

ați vrea să renunțați. Imaginați 5 mijloace prin care ați putea să renunțați la 
acest comportament. Descrieți ce altceva ați putea să faceți în locul compor-
tamentului în cauză.

 - Același exercițiu pentru comportamentul unui coleg;
 - Sugerați câteva mijloace pentru a trezi oamenii dimineața în afara ceasului 

deșteptător.
 - Dacă ați fi redactor la revista școlii ce rubrici ați mai introduce pentru a crește 

interesul cititorilor față de revistă.
 - Cum am putea opri timpul în loc.
 - Imaginați un dialog umoristic între un campion și linia de sosire.
 - Sugerați cel puțin 6 idei prin care s-ar putea face mai agreabilă sala de clasă 

în care învățați.
 - Enumerați cât mai multe invenții inutile (de exemplu: ochelari pentru cârtițe, 

lesă pentru vampiri)
 - Enumerați cât mai multe imposibilități. (să dai cu capul de soare, să cazi pe 

gânduri și să-ți rupi mâna, ...) 
 - Dacă ar trebui să faci o selecție pentru evaluarea capacității creative, care sunt 

cele mai importante trei chestiuni pe care le-ați pune candidaților? 
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Numai o personalitate creativă, ca structură, se poate exprima într-un com-
portament creativ, de aceea, unul dintre obiectivele principale ale educației este 
acela al formării în fiecare elev a unei personalități creatoare, sau, astfel spus, 
cultivarea acestei dimensiuni (creativitatea) în personalitatea fiecărui elev.

În acest sens folosesc tot mai des metoda lucrărilor practice care constă în 
efectuarea de către elevi a unor sarcini cu caracter aplicativ: de proiectare, de 
execuție, de fabricație, de reparație. Prin această metodă se realizează: învățarea 
de priceperi și deprinderi; achiziționarea unor strategii de rezolvare a unor pro-
bleme practice; consolidarea, aprofundarea și sistematizarea cunoștințelor și nu 
în ultimul rând stimularea creativității.

Lucrările practice se desfășoară individual sau în grup, într-un spațiu școlar 
specific (atelier, lot școlar, sala de clasă), înzestrat cu mijloace și echipamente 
tehnice.
Avantajele folosirii acestei metode sunt:
 elevul este pus în situația de a dobândi cunoștințele printr-un efort propriu 

de investigație experimentală;
 elevii sunt angajați în activitate concretă, creatoare;
 le este stimulată motivația de a realiza produsul finit,
 solicită concomitent gândirea, imaginația,
 se obișnuiesc cu lucrul în echipă,
 dezvoltă spiritul de observație, gândire, logică, creativitate;

Lucrările practice sunt orientate spre aplicarea cunoștințelor, spre transfor-
marea într-un fel oarecare, a realității, a stării de existență a lucrurilor și fenome-
nelor, în scopuri utile

Orientarea cunoștințelor și capacităților spre o activitate cu finalitate produc-
tivă urmărește transformarea realității abordate la nivel concret în condițiile unei 
munci efective realizabilă în cabinet, atelier sau sala de clasă.

Activitatea elevilor are în acest caz un grad sporit de complexitate și de 
independență.

Câtă vreme creația era socotită un privilegiu dobândit ereditar de o minori-
tate, școala nu s-a ocupat în mod special de acest aspect, deși, e drept, s-au creat 
ici colo clase speciale pentru supradotați. Pe lângă efortul tradițional de educare 
a gândirii critice, stimularea fanteziei apare și ea ca un obiectiv major. Aceasta 
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implică schimbări importante, atât în mentalitatea profesorilor, cât și în ce privește 
metodele de educare și instruire.

În primul rând, trebuie schimbat climatul, pentru a elimina blocajele culturale 
și emotive, puternice în școala din trecut. Se cer relații distinse, democratice, între 
elevi și profesori, ceea ce nu înseamnă a coborî statutul social al celor din urmă. 
Apoi, modul de predare trebuie să solicite participarea, inițiativa elevilor – e vorba 
de acele metode active, din păcate prea puțin utilizate în școala românească. În 
fine, fantezia trebuie și ea apreciată corespunzător, alături de temeinicia cunoș-
tințelor, de raționamentul riguros și spiritul critic.

      

A fi creativ înseamnă a avea mai multe șanse de a reuși în plan profesional 
și social, dar și personal mai ales în societatea în care trăim. Pe de altă parte, cre-
ativitatea nu este o materie care se învață la școală și, aparent, nu există o rețetă 
pe care o poți aplica pentru a stimula creativitatea copiilor.

BIBLIOGRAFIE: 
1. Buta Viorel, Logică și creativitate, 1992, București, Editura Militară, 

București, p. 25-30; 
2. Gârboveanu M. Stimularea creativității elevilor în procesul de învățământ, 

1994, Editura Didactică și Pedagogică, București, p. 78-82, 
3. Găvenea A. Cunoașterea prin descoperire în învățământ, 1975, Editura 

Didactică și Pedagogică, București, p. 122-142 
4. Roco, Mihaela, Creativitatea individuală și de grup, 1979, Editura Academiei 

RSR, București, p. 36-43.

REZUMAT

Fiecare copil dispune de un potențial creativ respectiv de anumite trăsături 
sau însușiri favorizante actului creator. Identificarea elementelor potențialului 
creativ presupune multă atenție și preocupare din partea dascălului.

În acest sens folosesc tot mai des metoda lucrărilor practice care constă în 
efectuarea de către elevi a unor sarcini cu caracter aplicativ: de proiectare, de 
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execuție, de fabricație, de reparație. Prin această metodă se realizează: învățarea 
de priceperi și deprinderi; achiziționarea unor strategii de rezolvare a unor pro-
bleme practice; consolidarea, aprofundarea și sistematizarea cunoștințelor și nu în 
ultimul rând stimularea creativității. Activitatea elevilor are în acest caz un grad 
sporit de complexitate și de independență.

A fi creativ înseamnă a avea mai multe șanse de a reuși în plan profesional 
și social, dar și personal mai ales în societatea în care trăim.
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STUDIUL ELEMENTELOR ÎN CIRCUITE DE 
CURENT ALTERNATIV MONOFAZAT

Profesor Gherman Gheorghe, Liceul Tehnologic 
„Electromureș”, Tîrgu-Mureș, județul Mureș.

1.Obiectivele lucrărilor:
Lucrările urmăresc utilizarea metodei industriale, folosind ampermetru, volt-

metru și wattmetru pentru măsurarea tensiunii, curentului, puterii, determinarea 
parametrilor consumatorului și ridicarea caracteristicilor U = f(I) și U = f(I).

2.Prezentarea teoretică.
Metoda industrială este simplă, rapidă, dar prezintă erori destul de mari da-

torită erorilor aparatelor folosite, respectiv erorilor de calcul.
3.Desfășurarea lucrărilor.
Se va realiza montajul din figura 4.11.

Figura 1.Schema de montaj.

Aparatura utilizată se compune din: V-voltmetru (MAVO-35); A-ampermetru 
(MAVO-35); 

W-wattmetru electrodinamic și AT – autotransformator având I = 8 A.
a. receptor: rezistență tubulară.
Se reglează din cursorul autotransformatorului și se măsoară tensiunea, cu-

rentul și puterea.
Valorile măsurate și calculate sunt trecute în tabelul nr. 1, iar reprezentarea 

grafică U = f(I) și 
P = f(I) sunt în figura 2. 
Tabelul nr. 1Valori  

m surate 
U  97 123 145 163 177 193 214 
I  0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 
P  47,5 73 100 129 158 192 234 

Valori 
calculate 

Z  194 205 207,14 203,75 196,66 193 194,5 
S  48,5 73,8 101,1 130,4 159,3 193 235,4 
cos  0,979 0,989 0,989 0,989 0,991 0,994 0,994 
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Rezultă o medie aritmetică a lui cos φφ = 0, 989 în cazul rezistenței tubulare.

Diagrama fazorială a puterilor este prezentată în figura 4. a.

Figura 2. Caracteristicile rezistenței tubulare U= f(I) și P = f(I).

b.  receptor: bec cu incandescență.
Se reglează din cursorul autotransformatorului și se măsoară tensiunea, cu-

rentul și puterea.
Valorile măsurate și calculate sunt trecute în tabelul nr. 2, iar reprezentarea 

grafică U = f(I) și P = f(I) sunt în figura 3. 
Tabelul nr. 2
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Figura 3.Caracteristicile becului cu incandescență U = f(I) și P = f(I).

a b
Figura 4. Diagrame fazoriale ale puterilor: a-rezistență tubulară; b-bec.

c. receptor: bobină BIA-LFA 20, având cos φφ = 0, 35.S-a utilizat schema 
din figura 5.

Se reglează din cursorul autotransformatorului și se măsoară tensiunea și 
curentul.

Valorile măsurate și calculate sunt trecute în tabelul nr. 3, iar reprezentarea 
grafică U = f(I) și P = f(I) sunt în figura 6.

a b
Figura 5. a-amonte; b-aval
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Figura 6. Caracteristicile bobinei U = f(I), P = f(I) și S = f(I).

d. receptor inductiv: înfășurarea primară a transformatorului TMA-1000 VA, 
220/24V.

S-a utilizat schema din figura 1.
Se reglează din cursorul autotransformatorului, se măsoară tensiunea, cu-

rentul și puterea.
Valorile măsurate și calculate sunt trecute în tabelul nr. 4.
Reprezentarea grafică U = f(I), S = f(I) și P = f(I) sunt în figura 7. 

Tabelul nr. 4
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BIBLIOGRAFIE
1. Pop Sever-Augustin, 1992, Bazele electrotehnicii, Îndrumător de laborator, 

Universitatea Tehnică din Tîrgu-Mureș, pag. 6 și 7.
2. Preda Marius, Cristea Paul, 1980, Bazele electrotehnicii. Circuite electrice, 

Întreprinderea Poligrafică Cluj, pag. 211.
3. Dumitru Radu, 1996, Electrotehnică. Circuite electrice, Centru de multipli-

care Timișoara, UPT pag. 98.

REZUMAT

Este o lucrare de laborator ce permite dobândirea abilităților practice de utili-
zare a aparatelor, de citire a indicațiilor aparatelor, de prelucrare a datelor obținute 
în urma experimentului pentru rezolvarea problemelor practice și de realizare a 
graficelor utilizând programul Word.

În lucrarea de laborator am măsurat cu ajutorul aparate analogice (ampermetre, 
voltmetre și wattmetre), parametrii electrici, tensiunea la bornele unui receptor, 
curentul electric, și puterea activă consumată.

Valorile parametrilor măsurați s-au utilizat pentru determinarea prin calcul a 
impedanței, a puterii aparente și a defazajului dintre tensiune și curent.
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INDIVIDUALIZAREA ȘI DIFERENȚIEREA 
INSTRUIRII – FACTORI IMPORTANȚI ÎN 

FORMAREA ATITUDINILOR DE ÎNVĂȚARE.

Panico Vasile, conferențiar universitar, doctor 
în pedagogie, UST; Nour Alexandra, grad 

didactic I, lector universitar, UST

Învățământul diferențiat și individualizat, potrivit cu forțele intelectuale ale 
copiilor, cu aptitudinile și cu nivelul lor de pregătire, reprezintă o preocupare 
constantă a pedagogiei.

Individualizarea actului didactic la nivelul celor trei verigi, predare-învă-
țare-evaluare, este o acțiune pedagogică ce are loc în condițiile învățământului 
organizat pe colectivități școlare și constă în măsuri care urmăresc să adapteze 
educația la posibilitățile intelectuale ale fiecărui copil. Ea se realizează cu ajutorul 
unui conținut instructiv-educativ diferențiat și al unor tehnici didactice variate, 
adaptabile fiecărui copil, într-o ambianță școlară organizată pe colectivități; este 
necesară în condițiile instrucției pe colectivități (grupe / clase) deoarece nu toți 
elevii reușesc să facă față exigențelor conținutului învățământului actual.

Învățarea individualizată consideră atât elevul, cât și învățătorul, ca fiind cei 
care construiesc o bază de cunoștințe împreună. Ea este necesară pentru anumiți 
copii din clasă, vizându-i în mod deosebit pe cei care au un potențial superior sau 
pe cei cu deficiențe de orice fel, rolul primordial în cunoașterea acestora avându-l 
învățătorul. Acesta are la îndemână o paletă largă de strategii corespunzătoare 
stilului de învățare și nevoilor fiecărui copil:

Învățarea diferențiată are ca scop eliminarea unor lacune din cunoștințele și 
deprinderile însușite de copii, atingerea performanțelor minimale acceptate, iar 
rolul cel mai important în acest tip de învățare îl are îmbogățirea și aprofunda-
rea cunoștințelor acelor copii capabili de performanțe superioare. Descoperirea 
copiilor capabili de performanțe trebuie să constituie o prioritate în activitatea 
educațională, deoarece aceștia vor fi potențialii olimpici, oameni de știință, etc.

Dezvoltarea unui sistem de acțiuni pentru fiecare elev în baza trăsăturilor 
individuale de vârstă – aceasta este o provocare pentru cadrele didactice pentru a 
pune în practică realizarea instruirii individualizată. Principala sursă de elemente 
ale acestui sistem este de a studia elevul.

Un studiu sistematic al copilului ar trebui să fie început cu studiul condițiilor 
familiei, următoarea secțiune în sistemul de studiere a copilului reflectă nivelul 
aproximativ de dezvoltare în ansamblu atât cognitiv cât și disponibilitatea pentru 
învățare: caracteristicile atenției și percepției, vocabularul elevului, nivelul de lec-
tură, și abilitatea de a calcula, a scrie, aptitudinile independente, interesul pentru 
școală și pentru învățare, posedarea manerelor de comportament, atitudinile față 
de colegi și poziția lui în colectiv.
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Datorită prezenței unor diferențe individuale ale elevilor apare întrebarea, 
cum se organizează activități educaționale, astfel încât acestea să activizeze fie-
care elev. Rezolvarea acestei probleme este o preocupare majoră a individualiză-
rii procesului didactic. Necesitatea de a pune în aplicare principiul de abordare 
individuală este asociată cu contradicțiile semnificative între obiectivele comune 
pentru toți elevii dintr-o clasa sau alta, cu conținutul și abilitățile individuale a 
fiecărui copil, între forma colectivă a procesului de învățământ și caracterul in-
dividual al însușirii materialului didactic și al dezvoltării copiilor etc. Același tip 
de contradicții există între obiective, conținuturi, forme de învățământ și de apti-
tudini individuale, abilitățile și interesele copilului.

În practică pedagogică, aceste diferențe sunt exprimate prin faptul ca, de 
exemplu, conținutul didactic planificat de către profesor la lecție – „doza” educa-
țională – pentru unii copii ar putea să nu fie suficientă, pentru alții foarte mare, 
pentru alții optimală. De regulă, tempoul mediu de lucru ales de profesor la lec-
ție este normal doar pentru o anumită parte din elevi, pentru alții este prea rapid 
și prea lent pentru al treilea grup. Una și aceeași problemă pentru unii copii este 
destul de dificilă, aproape de nerezolvat, dar pentru alții-o întrebare ușoară. Unul 
și același text unii copii îl înțeleg după prima lectură, alții necesită repetare, iar ai 
treilea necesită explicații. Cu alte cuvinte succesul de învățare, ritmul de posesie, 
durata asimilării cunoștințelor, nivelul de dezvoltare a copilului nu depinde numai 
de implicarea profesorului, ci și de abilitățile cognitive și capacitățile elevului, in-
fluențate de mai mulți factori, inclusive și de caracteristicile percepției, memoriei, 
activitatea cognitivă, în cele din urmă, dezvoltarea fizică.

De aici rezultă că în fața fiecărui profesor se pune problema-de a neutrali-
za efectele negative ale unor astfel de conflicte, consolidarea celor pozitive, care 
sunt-crearea condițiilor pentru care ar fi posibil să se folosească la maxim po-
tențialul fiecărui copil prin utilizarea diverselor metode eficiente. Soluția acestei 
probleme ar fi individualizarea și diferențierea instruirii elevilor.

Dezvoltarea unui sistem de acțiuni pentru fiecare elev în baza trăsăturilor 
individuale de vârstă – aceasta este o provocare pentru cadrele didactice pentru a 
pune în practică realizarea instruirii individualizată. Principala sursă de elemente 
ale acestui sistem este de a studia elevul.

Un studiu sistematic al copilului ar trebui să fie început cu studiul condițiilor 
familiei, următoarea secțiune în sistemul de studiere a copilului reflectă nivelul 
aproximativ de dezvoltare în ansamblu atât cognitiv cât și disponibilitatea pentru 
învățare: caracteristicile atenției și percepției, vocabularul elevului, nivelul de lec-
tură, și abilitatea de a calcula, a scrie, aptitudinile independente, interesul pentru 
școală și pentru învățare, posedarea manerelor de comportament, atitudinile față 
de colegi și poziția lui în colectiv.

Firește, rezultatele studiului elevilor, care în principal se efectuează prin meto-
da convorbirilor sunt de obicei aproximativ – obiective. Să atragem atenția asupra 
caracteristicilor pe care în primul rând trebuie să le luam în considerare în procesul 
individualizării învățământului și problemele de diagnosticare a acestor caracteristici.

Mai întâi de toate, aici ne referim la proprietatea complexă – nivelul dezvoltă-
rii mentale ale elevului. Capacitățile de învățare sau aptitudinile de învățare, prin 
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definiție se caracterizează prin capacitatea mentală a elevului, adică „capacitatea 
de a ajunge într-o perioadă mai scurtă la un nivel mai ridicat de însușire. „ Criteriile 
de determinare a capacității de învățare sunt viteza de asimilare, flexibilitatea 
procesului de gândire și relația dintre componentele concrete-abstracte în gândire.

În cadrul lecției pedagogul trebuie să se ocupe cu formarea de interese cogniti-
ve. Interesele educaționale în procesul de învățare trebuie să fie luate în considerare 
din două puncte de vedere: 1) interesul determinat în procesul de învățare lucru 
care crește motivația de a lucra în mod activ, 2) integrarea deja existentă, a inte-
reselor individualizate și formarea altor noi. Interesele au un caracter individual.

O metodă principală de diagnosticare a capacităților mintale ale elevilor este 
metoda de testare. În acest caz, elevilor le sunt prezentate sarcini care nu sînt 
asociate cu materialul. Punerea în aplicare a acestora necesită implicarea diferi-
telor, procese cognitive, privind calitatea punerii în aplicare a sarcinilor propuse 
și abilităților mentale definite ale elevilor.

În diagnosticarea capacităților mentale apare un alt aspect important, care 
demonstrează că în testele pentru determinarea abilităților mintale se face dia-
gnostica la gradul de dezvoltare a copilului la momentul dat, dar nu poate fi fo-
losit pentru a defini zona de dezvoltare proximă. Prin urmare de aici rezultă ca 
este foarte important a face concluzii că: copiii diferă nu numai prin nivelul de 
dezvoltare enumerat, dar și prin potențialele posibilități ale sale de dezvoltare.

Unul din cele mai efective și comode metode de diagnosticare a cunoștințelor, 
a abilităților și a competențelor, în comparație cu alte metode de control sunt testele.

Testul la obiect este format din sarcini scurte, în care un elev trebuie să reac-
ționeze sau să răspundă la ea sau o combinație răspunsul gata care este propus (se-
lectarea răspunsului corect, combinarea elementelor necesare, și așa mai departe).

Problema care face obiectul testelor în practica școlară modernă, este foar-
te relevantă. Acest lucru se datorează necesității de testări obiective. Utilitatea 
testelor de evaluare la un obiect pentru diagnosticul de cunoștințe și obiectivi-
tatea lor rezultă din faptul că acest tip de control permite întrebări voluminoase 
din întreaga materie al obiectului, și în afară de aceasta rezultatele bune pot fi 
comparate între ele. Toate acestea împreună permit, stabilirea intervalului dintre 
diferențele individuale. Unele părți au cunoștințele, aptitudinile și abilitățile, iar 
testul obiectiv pentru a diagnostica încă nu pot exista, de exemplu capacitatea de 
a exprima verbal gândurile, precum și profunzimea cunoștințelor în subiect; sunt 
limitate de asemenea și posibilitatea de a verifica cunoștințele anterioare, precum 
și capacitatea de a rezolva problemele.

Pentru a studia interesele cognitive cele mai frecvente metode sunt obser-
varea, conversația, compoziția și forma. Pentru a studia interesele sunt utiliza-
te deasemenea și diagnosticul cunoștințelor. În acest caz, pornim de la faptul că 
elevul interesat în orice domeniu al cunoașterii, are relativ mai multe cunoștințe. 
De exemplu, diagnosticul de cunoștințe anterioare poate fi folosit pentru a studia 
interesele elevilor.

Un studiu mai amplu al motivației educaționale, la moment este efectuat în 
principal în lucrările de psihologie. Studiul de motivație în practica școlară se 
întâlnește foarte rar. Unele informații pot fi obținute din conversațiile de zi cu 
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zi, din observații, și de la lucrările scrise pe o tema special selectată. Informații 
despre motivație prevede, de asemenea, îndeplinirea independentă a sarcinilor 
individualizate, în special în acele cazuri, când un elev are posibilitatea de a ale-
ge între diferite subiecte.

Deci, profesorul ar trebui să ia în considerare diferențele dintre elevi și diferite 
tipuri de cunoștințe. Metoda aleasă trebuie să ducă la dezvoltare.

Procesul de învățare este un sistem de interacțiuni între profesori și elevi. 
Organizarea procesului de studiu este, prin urmare, o interacțiune între profesor și 
elevi, în conformitate cu obiectivele de formare. Gestionarea procesului de studiu 
al elevilor – înseamnă determinarea scopului, evidențierea subiectelor, realizarea 
planului, organizarea elevilor pentru efectuarea sarcinilor, efectuarea controlului 
operațional, corectarea procesului de organizare a învățăturii, acordarea sprijinu-
lui copiilor în dificultate, elaborarea concluziilor cu privire la activitate. Desigur, 
organizarea și gestionarea procesului educațional al elevilor este foarte complex, 
voluminos și multilateral, de aceea în munca noastră ne vom limita la cele mai 
specifice și problematice părți ale sale, care sunt caracterizate prin diferențiere și 
individualizare de învățare.

Este evident că cele mai dificile problemele cu care se confruntă profesorul 
angajat în procesul de diferențiere și individualizare a procesului didactic, este 
întrebarea despre modul în care se diferențiezează un copil, prin ce criterii se evi-
dențiază caracteristicile, prin ce mod se determina nivelul inițial, nivelul de start 
de dezvoltare de la care trebuie de început în organizarea procesului de învățare 
și de asemenea în ce direcție anume vor fi mai importante în lucrul cu copiii. Mai 
sus am dovedit necesitatea de a continua, în procesul organizațional cu privire la 
dezvoltare învățământului bazat pe individualizare, de nivelul atins de dezvolta-
re al fiecărui elev. Am subliniat faptul că acest mod necesar implică cerința de 
a identifica nivelul fiecărui elev. Anume cu aceasta întrebare despre principiile 
de caracteristici tipologice ale elevilor se confruntă profesorul când pune în apli-
care prima individualizare diferențiată a învățământului. O tipologie a elevilor 
mai noua și mai completă, aparent, trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

a) Criteriile ar trebui să includă diferențele tipice individuale care sunt ca-
racteristice elevilor de orice nivel de realizare, precum și orice grup de vârstă;

b) Următoarele criterii ar trebui să fie suficiente în general;
c) Aceste criterii ar trebui să fie disponibile, deoarece profesorii nu au întot-

deauna echipamente speciale și pregătire psihologică.
Astfel, pentru a asigura o situație academică avansată în clasa de elevi, este 

necesar de a studia particularitățile de vârstă a elevilor manifestând atitudine di-
ferențiată față de ei.

Instruirea diferențiată poartă valențe formative (dezvoltarea gândirii, imagi-
nației, memoriei, voinței) și educative (educarea interesului față de lumea încon-
jurătoare, față de cunoștințe, simțul responsabilității).

Instruirea diferențiată reprezintă o formă de divizare a clasei de elevi în grupe 
comparativ omogene după nivelul de dezvoltare.

În grupul I se includ elevi cu capacități instructive avansate (nivel înalt de 
dezvoltare intelectuală și productivitate a muncii sporită). Acești elevi studiază 



411Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

conținuturi cu grad înalt de complexitate, care necesită priceperi de a aplica cu-
noștințe în situații noi și să aibă atitudine creativă față de soluționarea diverselor 
probleme instructive.

În grupul al II – a se includ elevii cu capacități medii (nivel mediu al pro-
ductivității muncii). Acești elevi efectuiază sarcini propuse de elevii din grupul 
I, dar sub ghidarea cadrului didactic sau după careva explicații din partea elevi-
lor mai pregătiți.

În grupul al III – a se includ elevii cu capacități instructive scăzute. Acest 
grup necesită delimitare exactă a sarcinilor instructive, un număr mare de lucrări 
pregătitoare și explicații suplimentare în timpul activităților didactice. Dacă cadrul 
didactic manifestă atitudine diferențiată față de acești elevi slab pregătiți, atunci 
nu mai este nevoie de meditații după orele de bază. Astfel se rezolvă și problema 
deficitului de timp liber la elevi.

În cazul instruirii diferențiate este posibilă migrarea elevilor dintr-un grup 
în altul. Această migrare este condiționată de schimbarea nivelului de dezvoltare 
a elevului, vitezei de lichidare a lacunelor, creșterea nivelului intelectual, ce se 
manifestă prin trezirea interesului față de obținerea cunoștințelor la învățătură.

Așa dar, în cazul instruirii diferențiate se iau în cont particularitățile indivi-
dual-tipologice ale elevilor sub formă de grupare a elevilor și proiectare diversă 
a activității didactice.

Propunem în continuare un scenariu orientativ al unei lecții, în care se ține 
cont de individualizare și diferențiere în instruire, structurat pe anumite etape.

Tipul lecției: Explicarea conținuturilor noi.
Etapa I. Reactualizarea cunoștințelor prin intermediul unei lucrări indepen-

dente cu diferite grade de dificultate.
Primul grup efectuiază lucrare independentă cu caracter creativ, care necesită 

conștientizarea cunoștințelor. De asemenea, primul grup urmărește după activitatea 
grupului al II-lea și al III-lea, acordându-le ajutor în caz de necesitate. Tot primul 
grup pregătește fișe generalizatoare pentru elevii din grupul al II-lea și al III-lea.

Al II-lea grup aplică diverse reguli, conducându-se după scheme-reper efec-
tuate de elevii din primul grup. Tot al II-lea grup, verifică îndeplinirea temei de 
acasă de către elevii grupului al III-lea, totodată repetând regulile necesare pentru 
însușirea conținuturilor care vor fi propuse ulterior.

Grupul al III-lea aplică regulile învățate în practică, efectuează lucrarea in-
dependentă conducându-se după schemele-reper, reactualizează materialul ce se 
referă la tema nouă.

Etapa a II-a. Explicație frontală a materiei de studiu întregii clase de către 
învățător cu analiza metodelor de aplicare a noilor cunoștințe în practică (parti-
cipă toate grupurile).

Etapa a III-a. Testarea calității însușirii cunoștințelor de către elevii din toate 
grupurile și priceperea de a aplica în practică cunoștințele achiziționate.

Grupul I efectuiază lucrare independentă cu scopul aprofundării și extinderii 
cunoștințelor, care necesită nu numai exersare, dar și aplicarea noilor cunoștințe 
în situații necunoscute. Acești elevi nu trebuie să-și irosească puterile pentru o 
reactualizare inutilă.
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Pentru elevii din grupurile II și III, cadrul didactic mai explică încă o dată 
materia nouă, utilizând scheme-reper.

Elevii din grupul al II-lea, în continuare, efectuiază lucrarea independentă 
după modele sau scheme-reper.

Elevii din grupul al III-lea prelucrează în continuare materia teoretică pre-
dată, și anume:
1. Studiază conținutul teoretic expus în manualul școlar sau în alte surse 

didactice;
2. Efectuiază exerciții sub ghidarea cadrului didactic, astfel însușind abilități 

de activitate instructivă.
Etapa a IV-a. Verificarea rezultatelor lucrării independente.
Această procedură se începe de la grupul al III-lea, continuă cu grupul al II-

lea și se încheie cu grupul I.
Grupul al III-lea audiază de 2 ori sarcina ce se referă la tema nouă. Rezultatele 

îndepliniri lucrării independente de către grupul I, sunt ascultate de către elevii 
grupurilor II și III.

Etapa a V-a. Lucrare independentă comună.
Li se propune tuturor grupurilor o lucrare independentă unificată. Apoi fi-

ecărui grup i se propune o sarcină suplimentară de diferit grad de dificultate.
Etapa a VI-a. Tema pentru acasă.
Se propune temă pentru acasă de două tipuri: diverse după complexitate și 

după conținut.
Divizarea clasei în grupuri înlesnește verificarea reciprocă a grupurilor și 

ridică gradul de responsabilitate pentru realizarea sarcinilor didactice, deoarece 
evaluarea elevilor în timpul lecției, de asemenea, are loc în grup.

Astfel, atitudinea diferențiată în instruire față de elevi, în procesul didactic 
contribuie la pregătirea elevilor mai slabi la învățătură pentru percepția materi-
ei noi, la timp să lichideze lacunele existente, să utilizeze mai mult capacitățile 
cognitive ale elevilor, mai ales a celor pregătiți și permanent să susțină interesul 
sporit față de obiectul de studiu.
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TENDINȚE ÎN DEFINIREA PRINCIPIILOR 
FUNDAMENTALE ALE EDUCAȚIEI

Conf. univ. dr. Adina Glava; Universitatea 
„Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

Prezența într-o lucrare de pedagogie a unui discurs destinat normativității 
educației este obligatorie, așa cum absolut necesară este și reflecția permanen-
tă pe care teoreticienii și practicienii educației trebuie să o facă asupra valorilor, 
ideilor, teoriilor și modelelor în care cred și care au gradul de generalitate și apli-
cabilitate, respectiv gradul de certificare practică pentru a putea fi considerate 
norme fundamentale ale educației și ale procesului didactic.

Literatura pedagogică recentă include prezentări pertinente ale unor seturi de 
norme generale, menite să orienteze și să justifice deciziile educaționale. Eforturile 
teoreticienilor au fost focalizate în special pe definirea unei normativități didac-
tice, înțelese drept ansamblu de „teze fundamentale, norme generale care stau la 
baza proiectării, organizării și desfășurării activităților de predare – învățare, în 
vederea realizării optime a obiectivelor educaționale” (Preda, în Ionescu & Bocoș, 
coord. , 2009, p. 111). Recunoscând importanța principiilor didactice, autorii nor-
mativității procesului de învățământ apreciază că „atunci când avem în vedere 
aspectele cele mai generale, cu aplicabilitate largă în toate domeniile educației, se 
poate vorbi despre principiile fundamentale ale educației” (Preda, 2009, p. 111). 

Intenția noastră în textul de față este aceea de a analiza contribuțiile existente 
în literatura pedagogică clujeană a ultimelor două decenii cu privire la preciza-
rea și conturarea normativității didactice, pentru a evidenția o serie de tendințe 
în definirea și teoretizarea principiilor generale ale educației și a normativității 
specifice diferitelor realități ale sistemului și procesului educațional.

Tendințe generale în formularea principiilor educaționale 
O privire de ansamblu asupra discursului referitor la normativitatea educa-

țională ne permite să identificăm drept definitoriu momentul apariției lucrării 
Didactica modernă, coordonată de profesorii M. Ionescu și I. Radu (1995), care 
propune o viziune inedită și pertinentă în raport cu mutațiile din practica educa-
țională asupra principiilor didactice, revalorizând principiile clasice ale didacti-
cii din perspectiva teoriilor psihologice referitoare la dezvoltarea și învățarea la 
vârstele de creștere. Se deschide astfel o primă tendință în definirea principiilor 
educaționale, aceea a fundamentării acestora în cadrul teoriilor psihopedagogice, 
explicative pentru procesele complexe de dezvoltare și învățare.

Această tendință majoră este continuată și în cadrul unei contribuții mai re-
cente a profesorului V. Preda la explicitarea domeniului, inclusă în volumul Tratat 
de didactică modernă (coord. Ionescu & Bocoș, 2009), unde principiile didactice 
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sunt definite în viziunea teoriilor constructiviste. Sunt evidențiate aici importanța 
medierii învățării, a antrenării metacogniției în procesul de studiu, a asigurării 
unor condiții care să favorizeze transferul cunoștințelor, al respectării și cultivării 
stilului de învățare în relație cu necesitatea adaptării stilului de predare, a dezvol-
tării motivației cognitive pentru asigurarea învățării eficiente. O atenție specială 
este acordată luării în considerare a particularităților (aici, metacognitive) elevilor 
cu cerințe educative speciale, o contribuție care deschide tendința formulării prin-
cipiilor educaționale și din perspectiva diferențelor interindividuale, concretizată 
și în setul de principii generale ale învățării școlare propuse de profesorul V. Chiș 
în lucrarea recentă de Fundamente ale pedagogiei (2014). 

O a doua tendință majoră este aceea a definirii unei normativități generale a 
educației, pornind de la principiile clasice și moderne ale didacticii și având ca și 
surse principale (Chiș, 2014) cercetarea pedagogică și practica educațională. Având 
în vedere aceste surse, V. Chiș (2014) definește un set de principii fundamentale 
pentru ghidarea învățării școlare eficiente, principii care recunosc importanța 
majoră pe care o au în învățare factorii cognitivi și metacognitivi, factorii afec-
tiv – motivaționali, factorii conativi și sociali, dar și diferențele interindividuale. 
Sunt principii care afirmă necesitatea focalizării pe particularitățile individuale 
și de vârstă, pe importanța învățării acționale și experiențiale, pe semnificația 
participării conștiente și interactive la cunoaștere, și subliniază o serie de aplicații 
imediate și paradigmatice precum: adaptarea curriculară, intervenția educațională 
personalizată, accelerarea modificabilității cognitive.

Orientări de nuanță în definirea normativității educaționale
Fundamentarea principiilor didactice și a celor generale ale educației pe cer-

cetări recente din domeniul psihologiei educaționale și a învățării reprezintă un 
indicator al nevoii de centrare a procesului didactic pe elev și pe procesul de în-
vățare, pe de-o parte, dar și pe demersurile de formare, prin intermediul norma-
tivității didactice, a viziunii profesorului.

Semnificația de ansamblu și implicațiile, respectiv rolul practic al normativi-
tății didactice sunt subliniate în lucrările recente ale școlii de pedagogie clujeană 
(Ionescu, 2011; Chiș, 2014) și este, în înțelegerea noastră, o tendință ce se înscrie 
în preocuparea pentru asigurarea pragmatismului în discursul teoretic. Astfel, V. 
Chiș (2014) evidențiază relevanța principiilor generale ale educației pentru pro-
cesul de predare și evaluare, dar și pentru procesul de proiectare și management 
curricular, propunând recomandări generate de principiile învățării eficiente, care 
ne conduc la înțelegerea normativității educaționale în egală măsură ca pe un 
cadru ideatic reglator, dar și ca pe o provocare permanentă pentru eficientizarea 
procesului educațional.

Focalizarea pe cercetare și pe practica educațională în identificarea, formu-
larea și explicitarea principiilor educației, ne permite să evidențiem o nuanță în 
definirea principiilor, anume formularea lor în sensul încurajării și susținerii re-
flecției, ca instrument de dezvoltare profesională continuă a cadrului didactic. 
Reflecția este considerată azi drept competență fundamentală a profesorului, res-
ponsabilă de capacitatea acestuia de a se adapta la realitățile educaționale diverse. 
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Definirea pragmatică a principiilor educației contribuie la formarea și antrenarea 
gândirii specialistului, prin aceea că sistemul principiilor educaționale oferă un 
cadru pertinent pentru înțelegerea, explicarea, selectarea, generalizarea realită-
ților și practicilor școlare.

Formularea unor principii cu un grad ridicat de generalitate permite și obligă 
la nuanțări și precizări în funcție de obiectivele, conținuturile, formele de realizare, 
metodologia diverselor domenii și nivele ale educației (Preda, 2009). Considerăm 
această afirmație drept definitorie pentru o orientare recentă în normativitatea 
educațională, vizibilă în contribuțiile pedagogice ale ultimilor ani. Este vorba des-
pre preocuparea de definire, pe fondul setului general de principii ale educației, 
a unor seturi de principii care interesează nivele diferite ale educației. În această 
orientare înscriem preocuparea pentru definirea principiilor educației preșcolare 
(Glava & Glava, 2002), efortul de identificare a unei epistemologii pentru proce-
sul de construcție a cunoștințelor de pedagogie și pentru formarea profesională 
în didactica disciplinelor pedagogice (Bocoș, 2007), dar și preocuparea pentru 
nuanțarea principiilor didactice în relație cu diferențele interindividuale și cu apli-
cație pentru elevii cu dificultăți de învățare și dizabilități cognitive (Preda, 2009). 

Definirea unei normativități a procesului educațional reprezintă înainte de 
toate declararea unui crez profesional și formularea unei viziuni cu valoare axio-
logică referitoare la educație. Tendințele și nuanțele identificate în definirea prin-
cipiilor educaționale evidențiază accente, zone nevralgice, probleme de actualitate 
în sistemul și procesul educațional, care necesită abordări sistemice și redefiniri 
ale paradigmelor educaționale.
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REZUMAT

Normativitatea educațională reprezintă un cadru complex, teoretic și aplicativ, 
pentru explicitarea, justificarea, selectarea și generalizarea practicilor educațio-
nale curente. Intenția noastră este aceea de a evidenția contribuțiile existente în 
literatura pedagogică clujeană a ultimelor două decenii cu privire la precizarea și 
conturarea normativității didactice, pentru a formula o serie de tendințe în defi-
nirea și teoretizarea principiilor generale ale educației și a normativității specifice 
diferitelor realități ale sistemului și procesului educațional.
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RELAȚIA TRIPARTITĂ:  
PROFESOR-ELEV-PĂRINTE

Tamara Munteanu, lector universitar, prodecan USR RM

În relația profesor – elev – părinte unul dintre aspectele esențiale este cola-
borarea dintre profesor și părinte. În ultima perioadă, acest „parteneriat” este tot 
mai fragil: profesorii vorbesc tot mai frecvent despre neimplicarea părinților, iar 
părinții critică școala și situația generală a învățământului.

Un pas important pentru unificarea celor două „tabere” ar fi dialogul con-
stant. În prezent, contactul părinților cu școala este foarte limitat, mai ales după 
ce elevii trec în ciclul școlar gimnazial sau la liceu, părinții venind la școală doar 
în situații excepționale și prin asta înțelegând situații negative [5; 9].

Cel mai adesea, această absență a părintelui este motivată prin lipsa de timp 
sau numeroasele responsabilități care îl împiedică să păstreze un contact perma-
nent cu dirigintele sau profesorii. Totodată, lipsa de implicare este determinată și 
de faptul că foarte mulți părinți consideră că răspunderea educației nu mai este în 
mâinile lor, ci în mâinile profesorilor. Alții, deși prezenți, cred că este important să 
se intereseze doar de randamentul școlar, uitând că rolul școlii nu este doar acela de 
a învăța în sensul de transmitere de cunoștințe, ci de a pregăti pentru viață [5; 1].

Colaborarea școală-familie nu trebuie să fie exclusiv o inițiativă a școlii, ci 
ar trebui să fie rezultatul unui acord nescris în care ambele părți își iau angaja-
mentul de a-și susține eforturile pentru formarea copiilor. Cu siguranță acordul 
dintre profesor și părinte trebuie încheiat încă de la intrarea copilului în școală și 
menținut și dezvoltat pe întreaga perioadă până la terminarea liceului. Cum pu-
tem găsi modalități de a implica părinții pe măsură ce copiii lor cresc? Ce ar putea 
face diriginții sau consilierii școlari? 

Când profesorul și părintele fac front comun, beneficiarul este elevul. 
Parteneriatul dintre profesor și părinte este un parteneriat pentru educație și pen-
tru o formare disciplinată, socială și morală a copilului [4].

Comunicarea între cele două categorii implicate nu trebuie să fie limitată. 
Pot fi angajați în discuții și bunicii, unchii, mătușile, frații, surorile și prietenii 
apropiați ai familiei. Important este ca fiecare copil să aibă un adult interesat de 
progresul său școlar.

Vom prezenta câteva beneficii ale comunicării, avantaje pentru toți cei an-
gajați în acest proces.

Părinții:
• să își pregătească copiii pentru a învăța. Să le prezinte școala ca fiind inte-

resantă și importantă;
• să discute cu profesorii copiilor lor. Să stabilească o relație adecvată cu 

ei. Să conștientizeze faptul că fiecare are de învățat de la celălalt. O convorbire 
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telefonică scurtă sau o întâlnire la școală sau acasă la copil îi pot uni pe amân-doi, 
în scopul de a-1 ajuta pe copil;

• să participe la evenimentele din școală. Ședințele cu profesorii, evenimen-
tele sportive și jocurile în școală – toate le oferă șansa de a-i cunoaște pe profe-
sorii copilului lor. Mai mult de-atât, copilul va fi foarte mândru când părinții săi 
merg la școală;

• să fie pregătiți. Să cunoască profesorii, orarul copilului și regulile din școală. 
Să știe ce tip de temă i se dă și în cât timp trebuie să finalizeze;

• să discute permanent cu copilul despre ce se întâmplă la școală. Să-i pună 
întrebări specifice, legate de activitatea din clasă, de profesori și de alte acțiuni 
suplimentare;

• să creeze acasă un mediu bun de învățare. Să sprijine învățarea, prin desfă-
șurarea de activități zilnice cu copilul. Să citească cu el. Să-i verifice tema. Să-i 
limiteze accesul la TV sau la jocurile video;

• să observe și să asculte. Să discute cu prietenii copilului pentru a avea o 
vedere de ansamblu a ceea ce se întâmplă la școală. Să cunoască și rezultatele 
altor elevi, pentru a putea să conștientizeze nivelul la care se află propriul copil;

• să ceară și sfatul profesorilor. Aceștia știu mai multe despre dezvoltarea 
copilului și își petrec mult timp cu el;

• să le ofere informații utile profesorilor. Schimbarea condițiilor familiale, 
cum ar fi divorțul, boala părinților sau chiar moartea unui animal preferat pot 
determina tulburări de concentrare în învățare;

• să ceară angajatorului lor să sprijine eforturile sale îndreptate spre educația 
copilului. Politici familiale „prietenoase”, cum ar fi un orar mai flexibil, ore de 
pauză mai multe și săptămâni comprimate de lucru oferă angajaților câteva ore 
în timpul zilei de școală, pentru a se implica în activitățile de aici. Orele libere 
obținute pot fi folosite pentru a merge mai târziu la slujbă sau pentru a veni mai 
devreme acasă;

• să se ofere voluntari. Să ceară membrilor comunității să procedeze în mod 
similar. Implicarea adulților îmbunătățește activitatea școlii. Fiecare acțiune din 
școală trebuie făcută cu entuziasm;

• să se implice în organizațiile care sprijină colaborarea părinte-profesor și 
în reforma școlii. Să învețe cum funcționează consiliul școlii respective. Să ajute 
conducerea la stabilirea de reguli. Să ceară sfatul unui profesor, al directoru-lui 
sau al altui părinte în legătură cu modul în care se pot implica [2; 8].

Părinții și profesorii, împreună:
• să aibă expectații ridicate și să-i laude adesea pe copii;
• să stabilească obiceiuri bune de învățare. Să-i ajute pe copii să își planifice 

activitățile și să le dezvolte interesul în diverse domenii;
• să se angajeze în discuții unii cu alții, fie personal, fie la telefon, pentru că 

dacă apare o situație dificilă le va fi mai ușor s-o discute, dacă anterior au stabilit 
o relație bună;

• să discute personal, la telefon sau să trimită note scrise, când există prob-le-
me sau când apar aspecte bune;
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• să folosească fax sau e-mail, dacă există acasă și la școală, pentru a ușura 
comunicarea;

• să se aibă în vedere și stabilirea de întâlniri în locuri convenabile ambelor 
părți, dacă nu este posibil să se vadă la școală;

• fiecare să elaboreze o listă cu întrebări și să o prezinte. Nici unul nu trebuie 
însă să comenteze asupra ideilor celuilalt;

• nu trebuie să se uite că părinții și profesorii au cea mai mare influență asu-
pra tinerilor. Fiecare să încerce să ofere oportunități de învățare. Să lucreze ca 
parteneri [11].

Profesorii:
• să-i determine pe părinți să înțeleagă că ușa le este deschisă și că întotdeau-

na vor fi bine primiți, dacă doresc să intre în clasă și să-i vadă pe copii la lucru;
• să mențină fluxul comunicațional pozitiv. Să trimită lunar câteva însemnări 

părintelui, prin care acesta este înștiințat în legătură cu activitățile clasei. Să dea 
„veștile bune” personal sau să le telefoneze părinților de câteva ori pe an;

• să caute oportunități pentru discuții informale. Să meargă pe terenul de 
joacă în fiecare zi câteva minute, pentru a le oferi oportunitatea părinților de a-1 
cunoaște. Să participe la evenimentele comunității;

• să învețe despre cultura, viața, locul de muncă al celor din familii, pentru a 
realiza impactul tuturor acestora asupra copiilor. Să fie receptivi la alți membri ai 
familiei sau prieteni apropiați ai acestora, care sunt interesați de educația copiilor;

• să explice clar politica de atribuire a temelor sau de stabilire a regulilor clasei;
• să descrie părinților modul în care vor fi împlinite obiectivele educative 

pro-puse;
• să spună fiecărui părinte ceva special despre copilul său, astfel încât acesta 

să înțeleagă motivele pentru care profesorul crede că elevul va avea succes;
• să ceară părinților să se înscrie ca voluntari. Dacă aceștia nu pot fi prezenți 

în timpul orelor de școală, atunci să le solicite sprijinul în proiecte, care se pot 
realiza în afara orarului obișnuit;

• să-i informeze pe părinți în legătură cu problemele curente ale învățămân-
tu-lui. Să le explice structura consiliului școlii și politicile școlare. Să le ofere un 
glosar de termeni și să evite folosirea lor, dacă părinții nu-i stăpânesc încă;

• să participe la organizațiile care sprijină colaborarea profesor – părinte. 
Să le ajute să se centreze pe scopuri specifice și să le dezvolte. Să atragă atenția 
asupra nevoilor unor familii, care nu sunt prezente la ședințele cu părinții, dar ai 
căror copii vin totuși la școală;

• să caute seminarii de dezvoltare profesională sau literatură despre modul în 
care pot fi contactați părinții. Să ceară directorului sau consiliului școlii să fur-
nizeze instruire inițială în domeniul implicării părinților în școală, precum și cea 
referitoare la rolurile educatorilor;

• să-i ajute pe părinți să înțeleagă importanța sprijinului lor. Să mulțumească 
acestora pentru implicare și să explice care vor fi avantajele acțiunilor lor pentru 
copil și pentru școală [7].

Elevii de azi sunt mult mai libertini, iar comunicarea elev-profesor se face 
mult mai ușor. Cu o condiție însă, ca ea sa nu fie prost înțeleasă, mai ales când 
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profesorul e foarte tânăr. Daca încerci să te apropii prea mult de ei și dacă-i dai un 
deget, elevul iți poate lua toata mâna. Metoda pedagogică s-a schimbat datorită 
comunicării, învățarea e interactivă, poți veni cu propriile tale idei și poți aduce 
permanent completări [10; 6].

Părinții și cadrul didactic au un interes comun în obținerea unor rezultate 
bune la învățătură de către elev și de aceea trebuie să fie căutat mereu un liant de 
stimulare și comunicare pozitivă între acești factori: părinți, elev, cadrul didactic. 
Având aceste condiții realizate, elevul îți va concentra atenția asupra studiului, 
părinții vor realiza că efortul depus în creșterea și educarea copilului nu este za-
darnic iar cadrul didactic are satisfacția unei munci împlinite [3].

Cadrele didactice au o mare parte a meritului de a oferi societății oameni de 
bază, cu capacitatea de a discerne binele de rău și să descopere anumite afinități 
ale elevilor pentru o anumită muncă în cadrul unei societăți dezvoltate, încurajân-
du-le alegerea unui domeniu potrivit cu aptitudinile lor.

Este astfel evident că părinții și profesorii împărtășesc o responsabilitate 
uriașă. Împreună oferă copiilor dorința de a învăța și a munci din greu. O bună 
comunicare între ei este esențială succesului, în scopul motivării copiilor pentru 
învățare și al creșterii interesului lor în această direcție.
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SĂNĂTATEA MENTALĂ CA OBIECT DE STUDIU

Mihai A., Conferențiar, disciplina Psihiatrie, 
departamentul M4, UMF Tg Mures, jud. Mures; 
Stoica M., Conferențiar, Facultatea de Psihologie, 

Universitatea Dimitrie Cantemir, Tg Mures, jud. Mures

Introducere
Sănătatea mentala este o temă de profund interes atât pentru fiecare mem-

bru al comunității dar în special pentru cadrele medicale. Studiul sănătății men-
tale cuprinde atât definirea componentelor acesteia, factorii protectori și de risc 
la adresa ei cât și metodele de prevenire și detectare precoce a bolilor psihice. În 
ciuda interesului internațional pentru acest subiect, în curricula educației medi-
cale din România, sănătatea mentală ca subiect de studiu este puțin reprezentată.

Sănătatea mentală este o stare completă de bine fizic, mental și social și nu doar 
absența bolii sau infirmității. (OMS, 1986; OMS, 2004) Alte definiții nu se rezumă 
doar la definirea acesteia ca la o stare de bine subiectiv, dar și ca la o stare care per-
mite fiecărui individ să-și exprime propriul potențial prin funcționarea în diferite 
roluri atât în familie, cât și la locul de muncă și în comunitate. Prin aceste roluri 
persoana își aduce contribuția la binele comunității din care face parte. Astfel, sănă-
tatea mentală contribuie la menținerea echilibrului psiho-socio-somatic al persoanei 
și este o condiție a funcționării optime de zi cu zi, dar și ca promotor al comunității.

Sănătatea a fost divizată didactic în mai multe componente: sănătate soma-
tică sau fizică, sănătate psihică (emoțională și intelectuală) cunoscută ca sănătate 
mentală și o sănătate socială, la care unii autori adaugă și o sănătate spirituală. 
(UCR, 2012) Aceste componente contribuie la îndeplinirea condiției de stare de 
bine a persoanei. În realitate ele se întrepătrund și influențează reciproc astfel 
încât unii autori neagă existența lor separată. O stare de boală va avea un impact 
mai mare sau mai mic, dar acesta va viza toate componentele sănătății.

Menținerea sănătății mentale este atât sarcina fiecărui individ cât și a me-
dicilor, deoarece prevenția afecțiunilor medicale este una din sarcinile de baza 
a acestora. Încă din antichitate, Hipocrate sublinia faptul că e mai bine sa previi 
o boală decât să o tratezi. (Howard DH et al, 2010) Rolul medicului include nu 
numai diagnosticul și tratamentul, dar și prevenția diferitelor afecțiuni medica-
le. Prevenția primară se referă la prevenirea apariției bolii. Menținerea sănătății 
mentale prin recunoașterea factorilor de risc și prin promovarea factorilor pro-
tectori este un prim pas spre o viață mai împlinită. Prevenția secundară constă 
în prevenția apariției complicațiilor diferitelor afecțiuni, iar cea terțiară constă în 
prevenția recăderilor după vindecare.

Studiul de față a dorit să evidențieze locul pe care îl ocupa sănătatea mentală, 
ca obiect de studiu, în pregătirea medicilor din România.
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Material și metodă
Studiul s-a desfășurat în doua etape: una de evaluare a curriculei de predare 

în învățământul universitar medical din România prin examinarea programelor 
de predare disponibile pe paginile de internet ale diferitelor universități din țară, 
iar a doua parte a constat în intervievarea unui lot de studenți și cadre didactice 
din aceste unități de învățământ referitoare la studiul sănătății mentale.

În prima etapă am studiat curricula medicala a șase facultăți de medicină din 
România referitoare la prezența sănătății mentale ca obiect de studiu. S-a utilizat 
inițial un motor de căutare pentru cuvinte cheie precum: sănătate, prevenție afec-
țiuni psihice, sănătate mentală, sănătate mintală, prevenție alcoolism, prevenție 
depresie, viața sănătoasă, etc. Ulterior au fost studiate în detaliu 60 de programe 
de predare la diferite discipline din cadrul acestor facultăți de medicină căutând 
să identificăm orice teme referitoare la acest subiect.

Partea a doua a studiului a constat în distribuirea un chestionar cu 11 itemi 
referitor la opinia privind necesitatea studiului acestei tematici. (vezi Fig. 1) 
Întrebarea 11 a fost una deschisă referitoare la factorii care ar împiedica acestui 
subiect în programa de predare universitară și alte comentarii. Acest chestionar a 
fost distribuit la 250 de studenți și la 100 de cadre didactice. În fiecare universi-
tate a fost identificată o persoana de contact care a contribuit la colectarea datelor 
din centru medical respectiv. Chestionarul a fost administrat prin telefon, email 
sau interviu față în față cu persoana respectivă. Au fost incluși în studiu doar per-
soanele care au acceptat participarea și s-a asigurat confidențialitatea acestora.

Q1 Este sănătatea mentală introdusă a obiect de studiu în curricula 
de predare a universității dvs. ? 

Q2 Se găsesc cursuri de sănătate mentală în cadrul altor discipline 
de predare? 

Q3 Se discută subiecte de prevenție primară în bolile psihice? 

Q4 Se discută subiecte de prevenție secundară sau terțiară în bolile 
psihice? 

Q5 Se predau informații despre prevenția dependențelor de alcool, 
tutun, droguri? 

Q6 Se predau informații despre prevenția suicidului, depresiei? 

Q7 Se predau informații despre prevenția psihozelor, nevrozelor, 
demenței? 

Q8 Considerați utilă instruirea în acest domeniu în cadrul facultății 
de medicină? 

Q9
Considerați utilă instruirea în acest domeniu doar după 
terminarea universității, în cadrul pregătirii postuniversitare ca 
rezident în psihiatrie? 

Q10 Ați dori să primiți informații despre acest subiect? 
Fig. 1. Itemii chestionarului aplicat
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Rezultate și discuții
Au fost abordați un lot de 250 studenții din anii terminali și un lot format 

din 100 cadre didactice din cadrul acestor facultăți. Rata de răspuns în lotul 
studenților a fost de 79, 2% (198) în timp ce rata de răspuns a cadrelor didac-
tice a fost de 58% (58), predominând răspunsurile de la asistenți universitari, 
șefi de lucrări, lectori și doar câteva răspunsuri de la conferențiari și profesori 
universitari. Rata de răspuns redusă în rândul cadrelor didactice poate de ase-
menea să ne indice interesul diminuat pentru acest subiect, dar și gradul de 
suprasolicitare profesională, majoritatea fiind foarte ocupați. Studiul s-a des-
fășurat în iunie 2012.

Rezultatele au arătat că despre sănătatea mentală se predau 2-4 ore în 
patru facultăți de medicină în cadrul disciplinelor de igienă, pneumologie, 
știința comportamentului, psihologie, dar nu la psihiatrie. Studenții au subli-
niat faptul că primesc informații referitoare la prevenția diferitelor afecțiuni 
somatice, dar foarte puține sau aproape de loc despre cum să prevină bolile 
psihice și să mențină sănătatea psihică. Unii au comentat că au fost în contact 
cu acest informații în timpul învățământului preuniversitar. Date despre pre-
venția secundară și terțiară a bolilor psihice se regăsesc în curricula de pre-
dare la disciplina de psihiatrie la toate facultățile evaluate, după afirmațiile 
studenților, acestea fiind incluse în cursul alocat diferitelor boli psihice, dar 
nu sunt informații despre prevenția primară și sănătatea mentală. Studenții au 
declarat că au participat sau au fost informați de existența unor mese rotunde 
pe aceasta temă organizate de diferite fundații sau organizații non-guverna-
mentale, dar acestea sunt organizate ocazional și nu întotdeauna primesc in-
formațiile în timp util. Atitudinea studenților a fost foarte deschisa spre acest 
obiect de studiu exprimându-și interesul și dorința de a primi mai multe in-
formații. (vezi Fig. 2)

Fig. 2. Rezultate comparative studenți versus cadre didactice
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Ca și factori care intervin și împiedică introducerea acestui obiect de studiu 
în învățământul medical, după opinia cadrelor didactice este volumul mare de in-
formații ce este inclus în programele de predare, numărul redus de ore de predare 
la disciplina de psihiatrie, accentul pus pe predarea substratului neuro-biologic 
al afecțiunilor psihice și mai redus pe planul psiho-social. Problemele actuale din 
studiul sănătății mintale sunt subliniate și de către medicii rezidenți în psihiatrie. 
(Javanovici et al, 2011)

Diverse asociații internaționale au menționat necesitatea studiului sănătății 
mentale și prevenția bolilor psihice în cadrul facultăților de medicină datorită im-
pactului pe care îl au medicii în educația comunității. (GMC, 2009; NHS, 2013) 
Studiul sănătății mentale este subestimat și subreprezentat în programele educa-
tive. Deși organismele internaționale precum Asociația Mondială de Psihiatrie 
recomandă formarea la studenții în medicină a unei perspective și gândiri preven-
tive referitoare la afecțiunile medicale și în special la cele psihice. (WPA, 2002)

La nivel internațional se desfășoară o mișcare amplă de promovare a introdu-
cerii în învățământul pre și postuniversitar sănătatea mentală a obiect de studiu, 
punându-se un accent deosebit și pe psihiatria preventivă.

În ultimul după efectuarea acestui studiu s-au observat unele mici schimbări 
în învățământul universitar românesc, astfel în universitatea din Tg Mureș s-a in-
clus în tematica de predare a asistentelor medicale și a moașelor sănătatea mentală 
ca obiect de studiu. Continuarea acestor inițiative va conduce la îmbunătățirea 
calității învățământului medical și alinierea acestuia la cerințele organismelor 
internaționale. (Rose, 1992, WPA, 2002, RCP, 2010)

Concluzie
În învățământul universitar medical din România sănătatea mentală nu este 

introdusă ca obiect de studiu, unele subiecte din acest domeniu fiind predate în 
cadrul altor discipline de învățământ. Atât pe baza interesului arătat de către stu-
denți și cadrele didactice, dar și ținând cont de recomandările organizațiilor mon-
diale susținem necesitatea studiului sănătății mentale în facultățile de medicină.

Mulțumiri: Studiul de față face parte dintr-un studiu internațional multicentric 
coordonat de Asociația Mondiala de Psihiatrie, secțiunea de educație în psihiatrie 
și secțiunea de psihiatrie preventivă, sub coordonarea Dr Nikos Christodoulou și 
Professor Bulent Coskun.
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REZUMAT

Introducere: Sănătatea mentală este o temă de profund interes atât pentru 
fiecare membru al comunității dar în special pentru cadrele medicale. Studiul să-
nătății mentale cuprinde atât definirea componentelor acesteia cât și metodele de 
păstrare a acesteia și de prevenire și detectare precoce a bolilor psihice. În ciuda 
interesului internațional pentru acest subiect, în curricula educației medicale din 
România, sănătatea mentală, ca obiect de studiu este puțin reprezentată.

Metodă: Am utilizat două direcții de cercetare: 1. Am studiat curricula me-
dicala a șase facultăți de medicină din România referitoare la prezența acestui 
subiect, 2. am distribuit un chestionar referitor la opinia referitoare la necesitatea 
studiului acestei tematici, la un lot de 250 studenții din anii terminali ai acestor 
facultăți cât și la un lot format din 15 cadre didactice din fiecare facultate, în to-
tal 100.

Rezultate: Despre sănătatea mentală se predau 2-4 ore în patru facultăți de 
medicină dar la disciplina de igiena și nu la psihiatrie. Date despre prevenția se-
cundară și terțiară a bolilor psihice se regăsesc în curricula de predare dar nu sunt 
informații despre prevenția primară și sănătatea mentală.

Concluzii: susținem necesitatea studiului sănătății mentale în facultățile de 
medicină.



426 Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

PERSPECTIVE ALE EDUCAȚIEI INCLUZIVE ASUPRA 
COPIILOR CU DIFICULTĂȚI DE ÎNVĂȚARE

Denisa MANEA

Școala incluzivă se consideră a fi o soluție viabilă la problemele educaționale 
cu care se confruntă azi sistemul de învățământ. Educația incluzivă presupune 
determinarea și angajarea responsabilă de resurse pentru a veni în întâmpinarea și 
sprijinul nevoilor personale ale fiecărui educabil. Din ce în ce mai mult ne întâl-
nim în spațiu școlar cu elevi care prezintă dificultăți de învățare. Prin dificultăți 
de învățare vom desemna o sferă de largă cuprindere, de la probleme trecătoare 
la probleme permanente ale procesului de învățare, de la oscilații determinate 
de piedici de înțelegere sau insuficiența exersării până la probleme care necesită 
sprijin suplimentar.

Studiile demonstrează că încercarea de a corecta sau a reduce dificultățile 
de învățare are o eficacitate limitată dacă nu se subsumă unui demers integrat de 
intervenție cognitivă, de limbaj și exprimare, de socializare, de experimentare și 
control. Condițiile necesare pentru a interveni asupra dificultăților de învățare se 
impun a fi respectate ținând cont de mai multe variabile, respectiv:

a. Cunoașterea copiilor: înțelegerea procesului propriu de dezvoltare a copi-
lului, a evoluției înregistrate în dezvoltarea psihofizică și intelectuală, a nivelului 
achizițiilor de cunoștințe și utilizării de imagini mentale, idei și simboluri, deprin-
derile și priceperile de comunicare verbală și gestuală, limbajul oral și scris, de 
calcul mintal etc. Este important, de asemenea, să știm și ce experiență personală 
are fiecare elev, interesele, sentimentele, mediul său de dezvoltare, punctele sale 
forte și nevoile sale, gradul de socializare și adaptabilitate la nou.

b. Metodologia didactică: se impune, pentru obținerea unui grad de eficiență 
dezirabil în raport cu scopul acțiunii educaționale, focalizarea atenției pe:
» formularea, individualizarea și organizarea unei sarcini didactice pentru fi-

ecare elev, atât din punct de vedere metodic cât și al suportului material;
» proiectarea corectă și stabilirea timpul de execuție pentru fiecare sarcină 

didactică;
» maximizarea șanselor de rezolvare a fiecărei sarcinii de lucru prin exploata-

rea potențialului individual și valorificarea experiențelor elevului;
» corelarea aptitudinilor și interesele elevilor cu situațiile de învățare elaborate;
» implicarea activ-participativă în activitatea școlară a fiecărui elev și susține-

rea motivațională a acestuia;
» stimularea permanentă și valorizarea fiecărui elev de așa manieră încât fie-

căruia să i se ofere posibilitatea de a cunoaște și conștientiză succesul înre-
gistrat printr-un proces de evaluare dinamică și autoevaluare corectă.
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În ceea ce privește nevoile educative de ordin general ce se impun în activita-
tea didactică, acestea se referă la un grad crescut de activism și implicare eficientă 
în actul de învățare pe de o parte și realizarea corelațiilor la nivelul dimensiunilor 
ce vizează: acțiunile de citit-scris, planificare, orientare, organizare și structura-
re, autocontrol și autodeterminare motivațională, asistență de specialitate, pe de 
altă parte. În Tabelul 1 sunt prezentate și explicitate nevoile educative în funcție 
de care se proiectează și organizează activitatea didactică. .

Nevoi educative Conținut și caracteristici
Activism și 
implicare eficientă

Elevii au nevoie de a se implica în procesul de 
predare-învățare cu atât mai mult cu cât procesarea 
informației, elaborarea sau expunerea ei necesită timpi 
diferiți de execuție la nivelul fiecărui elev. Modul în care 
ii implicăm trebuie să fie însă un demers multisenzorial 
explicit, care să le faciliteze învățarea și înregistrarea de 
performanțe. De aceea profesorii nu trebuie să piardă 
timpul cu activități repetitive asupra elementelor pe 
care ei le-au achiziționat, decât în cazul în care acesta 
vizează formarea unui automatism sau dezvoltarea unei 
aptitudini. 

Acțiuni de citit 
– scris

Activitatea de învățare a citit-scrisului se impune de la 
sine, prin însuși caracterul ei indispensabil independenței 
oricărei persoane. Pentru mulți elevi citirea, ortografia 
și calculul matematic prezintă o serie de dificultăți, de 
aceea metodele pentru ca ei să învețe aceste elemente 
trebuie selectate și utilizate cu mare responsabilitate. 

Planificare, 
orientare, 
organizare și 
structurare

Pentru a obține performanțe școlare, a transforma 
achizițiile școlare în beneficii de ordin personal și social, 
unii elevi au nevoie de structură și de o bună orientare. 
Pentru că au dificultăți în a organiza informația care 
vine de la simțuri, și nu posedă capacități de previziune, 
pragmatism, planificare și organizare, trebuie să le 
fie furnizat un cadru structurat de învățare în clasă și 
prevenții permanent în relație cu cele ce urmează, să le 
fie comunicate
clar și limpede expectanțele vizate pentru ei. Metodele și 
tehnicile care să le permită să abordeze programul școlar 
vor avea un caracter de specificitate. Pe termen lung, nu 
le folosește dacă vom reduce regulile și vom simplifica 
programul. De aceea, e mai folositor să îi sprijinim 
să învețe cum să își organizeze activitatea (tehnici 
metacognitive, acțiuni reflexive asupra modului cum 
înțeleg lucrurile, memorizează și exprimă un conținut). 
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Autocontrol și 
autodeterminare 
motivațională

Nevoia în a-și forma și menține o imagine pozitivă 
despre ei înșiși este extrem de puternică la fiecare dintre 
elevi, cu atât mai mult la cei care conștientizează că 
au o anumită problemă. Este nevoie să le determinăm 
aptitudinile și să le înțelegem comportamentele 
apropiindu-ne de sentimentele fiecăruia. Prin 
împărtășirea directă a preocupărilor și sentimentelor 
ei pot să dezvolte siguranță și echilibru, ceea ce le 
va permite să evolueze, să acumuleze și să dezvolte 
comportamente dezirabile, pro-sociale. 

Organizarea 
activității. Asistență 
de specialitate 

Elevii cu cerințe educaționale speciale au nevoie de 
profesori care să înțeleagă modul lor de învățare, să 
manifeste disponibilitate în a angaja competențele 
deținute în folosul sprijinirii necondiționate a procesului 
de învățare. Exemplu: un elev care are un ritm lent se va 
simți dezorientat în fața unui profesor care vorbește rapid 
sau este foarte impulsiv; un elev care deține un potențial 
de învățare ridicat, este introvertit, flegmatic, cu un 
stil de învățare axat pe analiză și sinteză are nevoie de 
sarcini de învățare care să-l valorifice în plan al acțiunii 
independente și nu de grup etc. 

Tabelul 1. Dimensiunile nevoilor educative în abordarea didactică a dificul-
tăților de învățare

Abordare incluzivă a dificultăților de învățare presupune atât cunoașterea și 
înțelegerea problemelor cu care se confruntă unii elevii la un moment dat, respectiv 
inadaptare școlară și sau socială, retard curricular, eșec școlar, cât și implemen-
tarea de strategii eficiente pentru rezolvarea acestora. Din gama soluțiilor oferim 
spre exemplificare următoarele:

 - transformarea sălii de clasă/grupă într-un mediu de învățare interesant, con-
fortabil, liber și plăcut;

 - abordarea unei gamă diversificate de activități formale și nonformale pentru 
realizarea învățării;

 - organizarea flexibilă a predării, învățării și evaluării în funcție de nevoile 
educabililor;

 - construirea de situații de învățare diferențiată;
 - acordarea sprijinului permanent tuturor elevilor în a învăța să învețe con-

structiv și practic-aplicativ;
 - încurajarea activităților de cooperarea în defavoarea competiției;
 - utilizarea de resurse pedagogice variate pliate pe nevoile și interesele elevilor 

(mijloace de învățământ, metode și procedee didactice, forme de organizare 
a activității, tipuri de învățare, strategii de evaluare). 
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Tipurile de intervenție pe care le putem accesa în cazul elevilor cu dificultăți 
de învățare sunt intervenția specializată pentru dizabilitățile de învățare și tulbu-
rările de limbaj (dificultăți severe și medii sau dificultăți specifice) și intervenția 
generală în clasa de elevi. Intervenția specializată se realizează prin adaptarea 
curriculară și individualizare. Termenul de individualizare se referă la tratarea 
individuală conformă cu particularitățile, caracteristicile individuale și generale, 
adecvarea de măsuri pedagogice menite a asigura eficiența învățării.

Avem certitudinea că abordarea incluzivă a dificultăților de învățare susținută 
prin angajarea echipelor pluridisciplinare în identificarea de soluții și rezolvarea 
de probleme pentru fiecare educabil reprezintă o realitate a actului educațional și 
o necesitate a societății contemporane.
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CERCETĂRI PRIVIND EFICACITATEA PROGRAMELOR 
DE FORMARE ȘI A INTERVENȚIILOR EXPERIMENTALE 

ÎN MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI

Asist. univ. dr. Herman Iulia, Universitatea 
„Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea 

de Psihologie și Științe ale Educației

Articolul prezintă o serie de studii și cercetări sintetizate din literatura de 
specialitate internațională cu privire la eficacitatea programelor de formare și a 
intervențiilor experimentale în domeniul managementul clasei de elevi. Sunt ana-
lizate diferite variabile, precum stilurile de predare ale cadrelor didactice, nivelul 
de experiență la clasă (profesori debutanți și profesori cu vechime), comportamen-
tele elevilor, clase speciale și clase din învățământul de masă.

Managementul clasei este un construct complex care integrează diferite as-
pecte precum, conducere, interacțiune, organizarea mediului de învățare, sau a 
relațiilor interpersonale și presupune o coordonare eficientă a tuturor acestor fac-
tori. Pentru debutanți managementul clasei de elevi poate constitui o provocare iar 
pentru profesorii cu experiență poate fi uneori o nevoie de formare (Schönbächler, 
2007).

Potrivit unui studiu calitativ realizat de Martin (2004) care a avut la bază an-
cheta pe bază de interviu, observații sistematice ale activității și comportamentului 
cadrelor didactice debutante precum și analiza portofoliului profesorului. Două 
dintre cele trei cadre didactice cuprinse în cercetare au reușit să depășească difi-
cultățile și să instituie o atmosferă propice studiului. Astfel Martin a identificat 
patru aspecte care au caracterizat debutanții eficienți:

a. cadrele didactice eficiente au conștientizat foarte bine rolul lor de autoritate 
și de persoană responsabilă față de activitatea educațională desfășurată cu elevii;

b. responsabilitatea profesorului viza învățarea socială reflectată în așteptă-
rile față de comportamentul elevilor și în capacitatea lor de impunere a normelor 
sociale;

c. ambele cadre didactice de succes analizau activitatea didactică și doreau să 
înțeleagă comportamentul social al elevilor precum și comportamentul de învățare;

d. profesorii debutanți eficienți erau capabili să perceapă propria implicare 
precum și intensitatea emoțională și să le gestioneze (self-management). 

Cele două cadre didactice care au practicat un management al clasei perfor-
mant au urmat un program de formare în acest sens, curs care nu a fost urmat de 
celalalt debutant. Martin accentuează astfel necesitatea programelor de formare 
în managementul clasei atât pe palierul formării inițiale cât și pe cel al formării 
continue a cadrelor didactice. Aceste programe afirmă autorul ar trebui să ofere 
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profesorului pe lângă instrumente și resurse și posibilitatea de reflectare și solu-
ționare a problemelor legate de interacțiunile sociale din clasă, precum și oportu-
nitatea de a percepe și conștientiza rolul profesorilor și al elevilor în clasă, și nu 
în ultimul rând să dezvolte concepțiile cadrelor didactice referitoare la autoritate 
și responsabilitate, din prisma diferitelor teorii ale managementului clasei.

Diferențierea abordărilor legate de managementul clasei este realizată în 
funcție de diferite puncte de vedere. Burden (1995) clasifică stilurile de discipli-
nă pe trei nivele și anume: control scăzut (ex. analiza tranzacțională a lui Berne 
și Harris), control mediu (ex. tehnicile lui Kounin pentru managementul clasei), 
control ridicat (ex. disciplina asertivă a lui Canter și Canter). Wellenreuther (2004) 
diferențiază între abordarea tradițională (Canter și Canter), managementul clasei 
ca interacțiune constructivă cu clasa (Kounin) și managementul clasei abordat 
ca acțiune planificată (Evertson). Aceste abordări au fost introduse în practi-
ca educațională prin programe de formare inițială, continuă sau de intervenție 
(Schönbächler, 2007). Cele mai multe controverse vizează modelul disciplinei 
asertive a lui Canter (1976; 2001). Susținătorii acestei abordări vin din practica 
școlară, astfel un raport din anii 89 relatează faptul că 78% până la 99% dintre cei 
8700 de profesori participanți la programul de intervenție au înregistrat progrese 
în managerizarea comportamentului elevilor prin aplicarea disciplinei asertive a 
lui Canter (Woolfolk, 2001). 

Alți autori, Emmer și Aussiker (1990) constată ca urmare a evaluărilor reali-
zate pentru aceste programe de management al clasei (disciplina asertivă), faptul 
că efectele asupra comportamentului profesorilor și elevilor sunt neconvingătoare. 
Critici și mai dure aduc Render, Padilla și Krank (1989), sugerând că pregătirea a 
peste o jumătate de milion de profesori din SUA în disciplina asertivă nu a avut 
eficacitate iar dovada efectelor pozitive pe termen lung lipsește (Woolfolk, 2001). 
Chiar dacă implementarea programului disciplina asertivă stopează pe termen 
scurt comportamentele problematice ale elevilor, efectele pe termen lung, sus-
țin criticii, sunt dăunătoare. Disciplina asertivă îi învață pe elevi nu numai să se 
supună necondiționat, ci este și o lecție nefastă despre propria lor stimă de sine. 
Astfel se argumentează că elevii implicați în acest program nu sunt stimulați în 
vederea dezvoltării abilităților lor, acțiunii responsabile și a capacității de a rezolva 
probleme, ci dimpotrivă toate aceste aspecte sunt inhibate sau stopate. Cu toate 
că Render și colaboratorii recomandă prudență în utilizarea acestui program de 
formare la clasele cu elevi fără probleme comportamentale, ei sunt de acord cu 
implementarea disciplinei asertive acolo unde există dificultăți majore sau situ-
ații de criză educațională.

Clasele dificile au constituit cadrul experimental pentru altă abordare forma-
tivă, și anume predarea afectivă versus predarea cognitivă. Studiul a fost realizat 
în Israel în 20 de clase speciale din învățământul elementar și în 32 de clase din 
învățământul secundar, la care predau regulat studenți practicanți. Lecțiile expe-
rimentale aveau o durată de 90 de minute zilnic, timp de trei săptămâni conse-
cutiv, fiind observate sistematic de către dirigintele clasei cu ajutorul unor grile 
de observație. Prima parte a lecției era dedicată predării cognitive iar în cea de a 
doua parte s-a practicat predarea afectivă (accentuarea experiențelor personale). 
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Observațiile au indicat faptul că multe comportamente pozitive (exprimarea gân-
durilor și a emoțiilor, conștiința de sine, sprijinul reciproc) au fost mai frecvente în 
cazul predării afective decât a predării cognitive. De asemenea în cazul predării 
afective au fost înregistrate mai puține comportamente negative ale elevilor (ne-
implicarea în sarcină, vorbitul fără permisiune, deplasarea prin clasă fără permi-
siune, comportamentul agresiv), cu toate că aceste manifestări erau mai degrabă 
așteptate să crească în frecvență datorită efectului de oboseală instalat la finalul 
lecției (Schechtman și Leichtentritt, 2004). 

Că latura emoțională este importantă pentru managementul clasei o indică 
și un studiu norvegian realizat pe 3834 de elevi ai claselor a șasea și a noua, de 
către Bru, Stephens și Torsheihn (2002). Analiza multidimensională relevă faptul 
că acele comportamente disruptive sunt corelate cu percepția asupra managemen-
tului clasei și că sprijinul emoțional acordat de profesor (recunoaștere, apreciere, 
grijă) reprezintă dimensiunea care oferă cele mai pertinente explicații referitoare 
la diferențele dintre clase.

Într-o ancheta bazată pe chestionar realizată de Opdenakker și Van Damme 
(2006), asupra 132 de clase cu profil matematic din Belgia, compară stilul ori-
entat spre conținut cu stilul orientat pe învățare al cadrelor didactice. În timp ce 
stilul orientat spre conținuturi nu produce efecte semnificative, se constată în 
cazul practicării stilului didactic centrat pe învățare, efecte pozitive la nivelul 
relației dintre profesori și clasă, precum și o percepție mai bună a elevilor asupra 
cadrului didactic.

Noile programe pentru managementul clasei împărtășesc această abordare. 
Foarte puternic este exprimată orientarea spre elevi în programul „Consistency 
Management” (Freiberg, Stein și Huany, 1995). Acest program de intervenție pune 
accentul pe implicarea și responsabilizarea elevilor în procesul de management 
al clasei, de exemplu prin introducerea contractului cu clasa „magna charta” sau 
prin delegări ale sarcinilor de management, pe care elevii le preiau (gestionarea 
materialului, colectarea de materiale didactice pentru elevii absenți). 

Freiberg și colaboratorii au implementat și evaluat un astfel de program de 
intervenție la o școală cu elevi cu tulburări comportamentale din SUA, între anii 
1986 – 1990. în cadrul programului cadrele didactice din această școală au fost 
formate la finalul anului școlar și la începutul următorului an școlar timp de două 
zile, referitor la filozofia și metodologia programului „Consistency Management”, 
apoi pe parcursul anului școlar, profesorii au luat parte la un workshop de for-
mare cu durata de șase zile. În paralel elevii școlii au fost evaluați sistematic în 
ceea ce privește cunoștințele și atitudinea lor. Suplimentar au existat înregistrări 
video ale lecțiilor susținute de profesori, cărora li s-au luat interviuri și li s-au ad-
ministrat chestionare de autoevaluare. Elevii din școala de control au fost de ase-
menea evaluați și chestionați. Rezultatele au evidențiat faptul că elevii din școala 
de intervenție au obținut performanțe superioare elevilor din școala de control. 
Efectul a fost puternic mai ales în timpul intervenției și s-a menținut considerabil 
în următorul an școlar. Elevii din școala de intervenție au perceput mediul școlar 
pozitiv în comparație cu elevii din lotul de control și de asemenea și-au apreciat 
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la un nivel superior motivația și competența academică, comparativ cu grupul de 
control (Freiberg, Stein, Huany, 1995). 

Un alt program de formare realizat de Evertson și Harris „Classroom 
Organisation and Management Program” vizează o abordare practică și centra-
tă pe elev și se bazează pe principii precum prevenția în detrimentul interven-
ției; relaționarea instrucției cu managementul clasei; elevul ca participant activ 
la propria dezvoltare precum și colaborare profesională. Programul a fost aplicat 
începând cu 1989 asupra 6000 de profesori din 33 de state americane. Programul 
de formare și intervenție vizează unicitatea fiecărei clasei de elevi, nu prescrie 
rețete, ci formează o anumită gândire în ceea ce privește deciziile de management 
ale cadrelor didactice (Evertson, Harris, 1999). Acest program a fost implementat 
fiind realizate 12 studii cu peste 4000 ore de observare iar mărturiile elevilor și 
ale profesorilor dovedesc eficacitatea programului atât pentru clasele speciale, cât 
și pentru clasele din învățământul de masă.

Concluzii
Programele pentru managementul clasei sunt prin urmare eficiente, foarte 

populare și răspândite mai ales în spațiul nord-american, pe când în România ele 
sunt destul de puțin cunoscute, fiind sporadic incluse în ofertele de formare con-
tinuă ale instituțiilor abilitate.

Considerăm că suntem deficitari în ceea ce privește abordările actuale asu-
pra managementului clasei, cât și în programe pedagogice de formare continuă, 
care să modifice și să dezvolte profesorii la nivel atitudinal și comportamental în 
vederea implementării consecvente a unui plan de management al clasei în acord 
cu noile percepții și nevoi sociale.

Prin urmare suntem de părere că este necesar să verificăm empiric cunoaș-
terea acumulată prin studiile științifice realizate în alte țări, cu scopul de a testa 
și observa funcționalitatea locală și națională a acestor abordări și de a decanta 
apoi aceste modele de intervenție sau programe care își dovedesc eficacitatea în 
cadrul procesului de învățământ.

BIBLIOGRAFIE
1. Bru, E., Stephens, P., Torsheim, T., (2002), Students Perception od Classroom 

Management and Reports of Their Own Misbehavior, Journal of School 
Psychology 40 (4)

2. Burden, P., R., (1995), Classroom Management and Discipline. Methods to 
Facilitate Cooperation and Instruction, White Plains, NY, Longman

3. Canter, L., Canter, M., (2001), Assertive Discipline Positive Behavior 
Management for Todays Classroom (3rd Ed. ) Canter § Associates, Los 
Angeles

4. Emmer, E. T., Aussiker, A., (1990), în Schönbächler, M.T., (2008), 
Klassenmanagement, Haupt Verlag, Bern-Stuttgart-Wien.



434 Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

5. Everston, C. M., Harris, A., (1999), în Schönbächler, M. T., (2008), 
Klassenmanagement, Haupt Verlag, Bern-Stuttgart-Wien.

6. Freiberg, J., Stein, T., Huang, Shwu-Yong, (1995), Effects of Classroom 
Management Intervention on Student Achievement în Inner-City Elementary 
Schools, Educational Research and Evaluation, 1 (1)

7. Martin, S. D., (2004), Finding balance: impact of classroom management con-
ceptions on developing teachers practice, în Teaching and Teacher Education, 
20

8. Opdenakker, Van Damme, (2006), în Schönbächler, M.T., (2008), 
Klassenmanagement, Haupt Verlag, Bern-Stuttgart-Wien.

9. Render, G., Padilla, M., Krank, H. M., (1989), Assertive Discipline: A Critical 
Review and Analysis, în Teachers and College Record, 90 (4)

10. Shechtman, Z., Leichtentritt, J., (2004), Affective teaching: a method to enhan-
ce classroom management, în European Journal of Teacher Education, 27 
(3)

11. Schönbächler, M. T., (2008), Klassenmanagement, Haupt Verlag, 
Bern-Stuttgart-Wien.

12. Woolfolk, (2001), în Schönbächler, M. T., (2008), Klassenmanagement, Haupt 
Verlag, Bern-Stuttgart-Wien



435Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

VOLUNTARIATUL, ÎNTRE NORMATIVITATE ȘI UTILITATE 
– O NOUA PERSPECTIVĂ EDUCAȚIONALĂ -
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Județean Mureș – inspector școlar general-adjunct 

Înțelegerea diversității umane, ar face ca fiecare să fie mai bun și mai indul-
gent cu el însuși, dar și cu ceilalți. Integrarea în societate (comunitate, fie ea și 
școlară) presupune în primul rând ca fiecare individ să fie acceptat așa cum este 
el, cu talentele, dar și tarele sale. De aceea finalul unei bune integrări este inclu-
ziunea. Incluziunea are sensul de „a ajunge să-ți pese de cineva care face practic 
parte din viața ta, pentru că așa simți” (Jupp, apud Gheorghiu, 2008, p. 13). Pasul 
spre incluziune este mult mai greu de făcut, acesta presupunând voluntariat, aju-
tor necondiționat, dezinteres în implicare și fixarea unor scopuri umanitare din 
partea membrilor comunității.

Voluntariatul înseamnă înainte de toate interrelaționare, ceea ce presupune 
reguli. „Regulile care apar și se instituie în interrelaționare sunt de obicei de tip 
informal, sunt extrem de diferite și se suprapun peste alt tip de reguli: cele pe care 
le implică legea, cele pe care le presupune eticheta și cele instituite de morală.” 
(Rășcanu Ruxandra, 2003, p. 27)

Voluntariatul a fost definit de mai mulți autori și de către diferite organiza-
ții astfel: „impulsul de a se orienta spre satisfacerea nevoilor celorlalți fără a se 
gândi la recompense financiare” (Manover), „activitatea desfășurată din proprie 
inițiativă, de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contrapresta-
ție materială” (Consiliul Național al Voluntariatului), „activitatea desfășurată de 
persoane fizice din proprie inițiativă în beneficiul unei alte persoane, în benefi-
ciul unui grup, al comunității sau al societății în general, fără ca persoana care 
desfășoară activitatea să fie remunerată pentru activitatea depusă”. (C. N.V. Pro 
Vobis Cluj-Napoca) (apud Gheorghiu, 2008, p. 153)

România din 2002, prin implementarea unui plan național de acțiune pentru 
implementarea Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară care presupune vo-
luntariatul tinerilor (mai ales a celor din licee) pentru integrarea persoanelor cu 
handicap, sau defavorizate social,  recunoaște acțiunea comunitară ca reprezentând 
în esență o activitate voluntară, certificată în curriculum-ul liceelor și care per-
mite elevilor de astăzi să devină cetățeni informați, practici și devotați ai zilei de 
mâine. Scopul ei este acela de a urmări formarea și implicarea tinerilor în spiritul 
valorilor sociale. Moto-ul Acțiunii Comunitare, care invită tinerii la respectarea 
acestor valori sociale și interculturalitate este următorul:

„Dacă mi se spune – eu uit,
Dacă cineva mă învață – îmi amintesc,
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Dacă mă implic – eu învăț”
Voluntarii care participă la acest program al Acțiunii Comunitare, încearcă să 

satisfacă necesitățile comunității, învață: să se cunoască pe ei înșiși, lucruri despre 
alți membri ai aceleiași comunități, să recunoască rolul pe care ei îl au în comu-
nitatea lor. Voluntariatul presupune: parteneriat, învățare, distracție și cooperare.

Acțiunea Comunitară poate fi organizată de un profesor la nivelul instituției, 
iar implicarea elevilor reprezintă o experiență de natură să le formeze caracterul 
și este un beneficiu reciproc pentru toți cei implicați, voluntariatul constituind o 
formă de practică socială, de practică democratică. Din această perspectivă volun-
tarii își îmbunătățesc capacitatea de a înțelege și de a conștientiza nevoile altora 
și au experiența unor beneficii de pe urma angajării în activități solicitante care 
pot avea cu adevărat un impact pozitiv asupra vieții altora. Astfel ei își dezvoltă 
un mai mare simț al respectului de sine și al încrederii în sine, își îmbunătățesc 
aptitudinile psihice, fizice și sociale și devin mai conștienți de apartenența lor la 
comunitate, mai ales la această vârstă bulversantă, cea a adolescenței.

Tinerii liceeni implicați în activitățile voluntare au beneficii și din perspectiva 
activității de grup. Această formă de activitate oferă experiențe valoroase, elevii 
descoperind în comun valori-atitudini ca: întrajutorarea, cooperarea, solidarita-
tea, responsabilitatea împărțită, decența, onoarea, respectarea promisiunilor, res-
pectul reciproc, toleranța față de diferențe, înțelegerea empatică și compasiunea.

Activitățile de voluntariat oricum pozitive, pot fi pentru elevii implicați ca 
voluntari, distractive, valorizatoare și îi vor ajuta să învețe (să-și însușească) experi-
ențe noi. Aceste experiențe noi reprezintă o practică deosebit de importantă pentru 
democratizarea procesului educațional, pentru realizarea unei educații orientată 
spre valori. Fiind orientat spre comunitate, voluntariatul facilitează transmiterea 
valorilor sociale fundamentale, conducând spre dezvoltarea comportamentelor 
dezirabile atât la elevii implicați, cât și la copiii sau persoanele beneficiare.

Si nu doar atât, prin voluntariat comunitatea vine în întâmpinarea persoanelor 
cu nevoi speciale, mai ales a copiilor cu dizabilități, sau a persoanelor din mediile 
defavorizate. În urma acestor acțiuni, voluntarii pe lângă aprecierile primite din 
partea beneficiarilor, a colegilor, a cadrelor didactice, ei capătă mai multă încre-
dere în sine, stima de sine crește, renunță singuri la anumite conduite deviante 
simțindu-se utili, văzând că alte persoane au nevoie de ei, deci sunt valorizați și 
valoroși pentru alte persoane.

A fost demonstrat faptul că prin activitățile de voluntariat la vârsta adoles-
cenței se poate modifica tipul de autoapreciere al voluntarilor prin comparație cu 
persoanele care sunt beneficiare și au nevoi speciale, ceea ce face ca raportarea 
la ceilalți să se facă pe alte principii (nu din perspectiva dezavantajării persona-
le, ci din perspectiva celui mai avantajat), creându-se în acest fel o echilibrare a 
stimei și încrederii în sine (implicit a imaginii de sine) în limitele normalității și 
moderației în toate aspectele vieții.

Interrelaționarea în cadrul unei diversități a comunității aduce în fața ado-
lescentului noi modele de atitudini de acceptare, cooperare și colaborare, valoare 
individuală, deci generează și o reevaluare a meritului personal. Activitățile de 
voluntariat care presupun în esență relaționarea cu persoane cu nevoi speciale 
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poate restructura întreaga concepție despre sine și întregul mod de autoapreciere 
al adolescentului care este în căutare de situații care să-l facă respectat și să gă-
sească repere pentru a respecta la rândul lui. Din această perspectivă voluntariatul 
oferă acele experiențe concrete de viață care să-i desăvârșească cunoașterea și mai 
ales autocunoașterea, ceea ce confirmă ideea invocată de Einstein: „experiența 
desăvârșește cunoașterea, restul e doar informație”.

Impactul activităților de voluntariat asupra adolescenților se manifestă prin 
echilibrarea stimei/respectului de sine, prin creșterea încrederii în sine, creștere 
bazată pe autoaprecieri ca: „pot fi de ajutor”, „sunt un model pentru altă persoa-
nă”, „am fost apreciat pentru ce pot să fac”, „sunt așteptat”, „pot aduce bucu-
rie altcuiva”. Mulți adolescenți își pot pune întrebarea „De ce să fii voluntar?”. 
Răspunsurile pot fi:

 - incitante:
Pentru a te distra;
Pentru a-ți face noi prieteni;
Pentru a-ți asuma o responsabilitate;
Pentru a face parte dintr-o echipă;
Pentru a testa o nouă carieră;
Pentru a da înapoi o parte din ceea ce ai primit de la alții;
Pentru a fi parte a unei organizații prestigioase;
Pentru a face tranziția spre o nouă viață;

 - o alternativă la activitățile obișnuite:
Pentru a nu pierde vremea acasă;
Pentru a te simți util;
Pentru a realiza ceva;
Pentru a câștiga experiență în vederea obținerii unui serviciu mai bun;
Pentru a exersa cunoștințe sau abilități pe care altfel nu le folosești;
Pentru a învăța lucruri noi și a-ți forma deprinderi utile;

 - emoționale
Pentru a îți face datoria de creștin;
Pentru a ameliora comunitatea;
Pentru a lucra cu un anumit grup de persoane;
Pentru a întâlni persoane importante din comunitate;
Pentru a înțelege problemele comunității în care trăiești.
Pentru a-i ajuta pe cei mai puțin norocoși;
Fiecare dintre motivele care pot determina implicarea în activitățile voluntare 

trebuie să ofere o reacție de răspuns în care voluntarul să se simtă oglinda în care 
beneficiarul se reflectă ca acceptat cu toate particularitățile sale, așa cum volun-
tarul dorește să fie respectat cu toate particularitățile sale. Cele mai importante 
mesaje nonverbale transmise sunt:
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Figura 1. Oglinda relației din ca-
drul voluntariatului

• Percepe-mă ca pe o persoană.
• Dă-mi voie să-mi păstrez demnitatea.
• Tratează-mă cu respect.
• Recunoaște-mi dreptul la intimitate.
• Recunoaște-mi punctele tari ca și pe cele 

slabe.
• Vorbește cu mine, și nu despre mine.
• Ajută-mă să-mi dezvolt propriile interese.
• Dă-mi ocazia să operez propriile mele 

alegeri.
• Stimulează-mă să mă comport corect.
• Fii sensibil la nevoile mele.
• Anunță-mă dinainte ce o să se întâmple 

cu mine. 

Deci voluntariatul trebuie să confrunte propriile căutări și dorințe ale ado-
lescentului voluntar cu cele ale beneficiarului, pentru că numai atunci el va avea 
influența scontată asupra modelării personalității ambilor participanți la relație. 
Tocmai de aceea voluntariatul poate avea influențe atât asupra voluntarului, cât 
și asupra beneficiarului în modelarea personalității și echilibrarea stimei de sine 
prin creșterea încrederii în sine.

Între voluntar și beneficiar se stabilesc relații de prietenie. Rășcanu Ruxandra 
radiografiază foarte exact această relație, subliniind faptul că „prietenii sunt oa-
meni care se plac, sunt cei a căror companie le oferă satisfacții, sunt cei care își îm-
părtășesc activitățile și interesele, sunt cei care se ajută și se înțeleg, sunt cei în care 
ai încredere, sunt cei pe care te poți baza oferindu-ți un suport emoțional, sunt cei 
în compania cărora te simți relaxat, confortabil”(Rășcanu Ruxandra, 2003, p. 65)

Figura 2. Influențe ale voluntariatului

Din perspectiva trăirilor emoționale se poate miza pe contagiunea bucuriei 
beneficiarului spre voluntar. Cunoscut fiind faptul că adolescentul nu este întot-
deauna mulțumit de sine și de ceea ce a realizat, prin trăirea alături de beneficiar 
a unei emoții puternice cauzată de lucruri și fapte atât de simple, voluntarul învață 
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că mulțumirea de sine nu este întotdeauna legată de perfecționism. Contagiunea 
emoțională pune adolescentul în situația reevaluării criteriilor de apreciere a vieții 
și componentelor ei și a celor de autoapreciere privind eficacitatea sa sau a mo-
dului său de viață. Astfel cercetările evidențiază că și empatia poate fi dezvoltată 
la vârsta adolescenței prin raportare nu numai la cei din anturaj, ci lărgind con-
textul social, deci prin raportare diferită la diversitatea umană care îl înconjoară.

Intenția acestui material este acela de a evidenția importanța acțiunilor de 
voluntariat, acțiuni prea puțin exersate în societatea noastră democratică, impor-
tanță care este mult mai ușor resimțită la vârsta formării și definitivării perso-
nalității, decât la vârsta adultă. Prin acțiunile de voluntariat adolescenții cunosc 
comunitatea și din alte perspective: organizații care se implică, reguli sociale care 
să caracterizeze acțiunile de ajutor, oameni din comunitate dedicați acestui gen 
de activități puțin cunoscuți și evocați, ca și reacțiile celor din jur la acest tip de 
manifestare și acțiune (părinți, rude, vecini, prieteni). 

Intrând în contact cu beneficiarii, voluntarii la vârsta adolescenței au ocazia 
să cunoască diversitatea umană care îi înconjoară, deci diversitatea comunității, 
în care anumite persoane au nevoie de sprijin, anumite familii au alte preocupări 
(nu numai cele legate de starea materială), cum ar fi grija față de sănătatea copiilor 
cu dizabilități, sau chiar și polul opus al grijii, adică respingerea și abandonarea 
unor astfel de copii. De asemenea aceste contexte sociale îi fac să cunoască alte 
profesii: asistent social, asistent maternal, asistent personal pentru o persoană cu 
handicap, profesori de psihopedagogie specială, etc. Astfel studiul prezent evi-
dențiază acea parte a educației, care este puțin abordată în cercetările științifice, 
cea a educației venite dinspre comunitate spre tânăra generație. Adolescenții au 
ocazia să cunoască forme paralele de educație de care beneficiază copiii cu diza-
bilități care sunt abandonați (familii sociale care îi cresc până la o anumită vârstă), 
sau dependența copiilor cu handicap de familiile lor pe tot parcursul vieții (de la 
vârsta copilăriei până la vârsta adultă. Și cel mai important lucru este faptul că 
indiferent de situația lor socială, a copiilor cu dizabilități, ei beneficiază și de edu-
cație instituțională, deci nu sunt abandonați de societate ca persoane ineficiente. 
Acest context ajută foarte mult la formarea atitudinilor față de cei din jur, față de 
societate în general și față de implicarea profesională a unor persoane.

Este important de punctat și o altă influență colaterală, cea atitudinală, 
față de ideea de a cere și a primi sprijin. Prin activitățile întreprinse de volun-
tari influențele atitudinale sunt indirecte, constituindu-se pe de o parte ca feed-
back al acțiunii lor, reacțiile emoțional-comportamentale față de persoanele care 
au nevoie de ajutor deși nu solicită, ca și reacțiile emoțional-comportamentale 
față de cei care solicită ajutor direct sau indirect. Aceste influențe atitudinale 
colaterale au un impact important asupra voluntarilor, acela de a consolida o 
educație civică de bază (cea de a oferi ajutor când cineva solicită), dar și de a 
solicita ajutor când simte că este nevoie și ar putea primi sprijin pentru rezol-
varea unor probleme.

Putem spune astfel ca activitățile de voluntariat conduc la creșterea încrederii 
de sine și implicit a stimei de sine, oferind o nouă perspectivă educațională care 
implica și valorizează adolescentul.
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Figura 3. Influențe ale voluntariatului asupra stimei de sine, exprimate prin 
comportamente sociale
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REZUMAT

Intenția acestui material este acela de a evidenția importanța acțiunilor de 
voluntariat, acțiuni prea puțin exersate în societatea noastră democratică, impor-
tanță care este mult mai ușor resimțită la vârsta formării și definitivării perso-
nalității, decât la vârsta adultă. Prin acțiunile de voluntariat adolescenții cunosc 
comunitatea și din alte perspective: organizații care se implică, reguli sociale care 
să caracterizeze acțiunile de ajutor, oameni din comunitate dedicați acestui gen 
de activități puțin cunoscuți și evocați, ca și reacțiile celor din jur la acest tip de 
manifestare și acțiune (părinți, rude, vecini, prieteni). Voluntariatul înseamnă îna-
inte de toate interrelaționare, ceea ce presupune reguli. Activitățile de voluntariat 
conduc la creșterea încrederii de sine și implicit a stimei de sine, oferind o nouă 
perspectivă educațională care implica și valorizează adolescentul.
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EFECTUL GLOBALIZĂRII ASUPRA 
MEDIULUI EDUCAȚIONAL

profesor: Răduț Ioana Margareta, Liceul 
Tehnologic „Alexandru Borza” Cluj-Napoca

Dezvoltarea tehnologică și economică, schimbările care au loc în societatea 
și economia mondială au condus către globalizare.

Globalizarea subinclude o multitudine de procese complexe cu o dinamică 
variabilă atingând domenii diverse ale unei societăți. Ea poate fi un fenomen, o 
ideologie, o strategie, sau toate la un loc.

Globalizarea scoate în evidență dimensiunile, urgența și caracterul interde-
pendent al problemelor cu care se confruntă comunitatea internațională, faptul 
că acest proces este ireversibil și impune reacții globale la a căror rezolvare este 
chemat să-și aducă contribuția fiecare locuitor al planetei. În cadrul acestei reacții 
globale, învățământul și educația devin principalii responsabili în a forma oameni 
în măsură să facă față acum și în viitor acestei problem. [1]

Într-o societate globală, educația este subordonată necesității punerii în valoa-
re a potențialului uman, a adaptării permanente la schimbările rapide care au loc.

Apariția noii culturi globale, realizată nu numai prin accesul la magistralele 
informaționale, postulează o puternică referire la ceea ce am putea numi socie-
tatea civilă internațională.

Viteza de mondializare este cu atât mai rapidă, cu cât fluxurile sunt din ce în ce 
mai puțin materiale și se referă, de fiecare dată, mai mult la servicii, date informatice, 
telecomunicații, mesaje audiovizuale, poștă electronică, consultații prin internet [3].

Acum se vorbește atât de mult de globalizare pentru că totul are tendința să se 
organizeze în funcție de criteriile următoare: valori bursiere, schimburi comerciale, 
valori monetare, informație, comunicație, program de televiziune, multimedia, cul-
tură cibernetică. Globalizarea este un fenomen total, care implică competiții lărgite 
la nivelul tuturor națiunilor, în domeniile analizate, dinamicitate ca spirit al lumii.

Se consideră astfel că revoluția tehnologică și informațională și deschiderea 
piețelor financiare au contribuit la furnizarea mijloacelor de difuzare a fenomenu-
lui numai în măsura în care economia globală a identificat gradul de variabilitate 
pe care-l au acești factori, unul față de celălalt [4]. 

Educația joacă, fără îndoială, un rol important în orice încercare de a aborda 
rețelele de comunicații, aflate în aceste momente de dezvoltare explozivă, rețele care 
mijlocesc comunicarea între oameni și prin aceasta pot contribui la apropierea lor.

Educația trebuie să traseze transformările noii lumi aflate în permanentă miș-
care și, în același timp, să pună la dispoziția oamenilor instrumentele de orientare 
cu ajutorul cărora acestea să-și găsească drumul afirmării și dezvoltării continue.

Pentru a putea trăi în lumea de mâine împreună cu ceilalți, cunoașterea și 
înțelegerea umană, trebuie să devină esența educației.
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Noua educație, va trebui să conducă la formarea unor personalități a căror 
îndatorire să constituie slujirea societății și a semenilor lor, urmărind dezvoltarea 
calităților intelectuale și psiho-fizice, simțul și comportamentul estetic și moral, ca-
pacitatea de a comunica în limba maternă și în alte limbi de circulație internațională.

Un efect evident al globalizării l-a reprezentat tendința de internaționalizare 
a educației, transpusă în mobilitatea elevilor, a studenților și cadrelor didactice 
(prin programele Uniunii Europene – Erasmus, Lingua, Petra, Comett, Tempus, 
Alpha, Comenius, Leonardo), precum și în tendința decidenților de a împrumu-
ta modele de reformă educațională, care sunt, astăzi, o realitate incontestabilă.

Dimensiunea internațională a curriculum-ului a fost încurajată în numeroase 
state. Uniunea Europeană a stimulat cooperarea în domeniile cercetării educațio-
nale și bilingvismul, ca răspuns la exigențele lumii contemporane. Dinamica acce-
lerată a schimbărilor sociale, dar mai ales profunzimea acestor schimbări, impun 
direcții de restructurare și a realității educaționale ce vizează alinierea obiecti-
velor instructiv-educative la cerințele concrete ale societății supertehnologizate. 
Impactul tehnologiilor asupra societății umane își are originea în caracterul lor 
apatrid, după apariție tehnologiile având o difuzare universală.

În contextul internaționalizării organizațiilor și globalizării piețelor, progresul 
tehnologiilor digitale se manifestă în domeniul educațional prin:

• documentarea într-o bibliotecă virtuală răspândită în toată lumea;
• formarea sub îndrumarea unui profesor aflat la mii de kilometri distanță;
• calificarea profesională pentru o piață globală a forței de muncă;
• pregătirea pentru activități la distanță bazate pe tehnologiile informatice 

și de comunicații
• îmbogățirea permanentă a propriei culturi cu elemente din alte culturi.
Dezvoltarea societății informaționale s-a concretizat, la nivel mondial prin:
• dezvoltarea infrastructurilor de comunicații;
• implementarea unor instrumente software adecvate;
• dezvoltarea componentelor hardware;
• crearea de conținut digital;
• dezvoltarea abilităților individuale în utilizarea și valorificarea informației.
Fenomenele de continuă creștere a puterii de prelucrare și de diminuare siste-

matică a dimensiunii și prețurilor calculatoarelor conduc la generalizarea utiliză-
rii noilor tehnologii informaționale, facilitând astfel accesul la informație pentru 
toți membrii societății.

Creșterea schimburilor educaționale, internaționalizarea curriculum-ului, 
schimbările produse sub impactul sporit al tehnologiilor informaționale și comu-
nicaționale sunt realități incontestabile ale lumii contemporane, pe care le oferim 
ca argumente în sprijinul afirmației că fenomenul globalizării este o realitate mon-
dială. Se dezvoltă noi instrumente de educație, apar produse educative noi, de la 
metodologii până la programe destinate formării unor comportamente, prin lărgirea 
câmpului de cunoaștere a participantului în program, după modelul activităților 
desfășurate cu angajații marilor firme. Se dezvoltă în școli programe de protecție 
a mediului natural și social, de formare de lideri, de dezvoltare a calității antrepre-
noriale, care presupun în primul rând atitudini noi: lupta împotriva discriminării, 
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acceptarea multiculturalismului, schimbul intercultural, respectarea drepturilor fie-
căruia la existență și împlinire profesională. Elevii vor învăța să învețe, să găsească 
informațiile necesare, să utilizeze mijloacele moderne de investigare a informației, 
să proiecteze un traseu propriu de carieră încă din perioada școlii. Profesorul nu 
va mai fi pregătit în spirit enciclopedist, pentru că important nu este volumul cu-
noștințelor de transmis, ci modul în care acesta își ghidează elevii către înțelegerea 
unor metodologii de investigare proprii, către scopul care corespunde nevoilor și 
aspirațiilor individuale. Rolul profesorului va fi hotărâtor pe linia formării gândi-
rii critice, laterale, complexe, analitice, pe care elevii o vor folosi pe toată durata 
vieții. De fapt, metodele de învățare, de predare și de evaluare în cazul învățării pe 
tot parcursul vieții propun un model diferit față de cel tradițional, în care rolurile 
actorilor principali – profesori și elevi – au fost regândite. [5].

Printre factorii care influențează procesul de internaționalizare se numără 
următorii:

• percepția importanței educației pentru bunăstarea economică, socială și 
culturală a societății;

• integrarea constantă a informației și tehnologiilor de comunicare în proce-
sul de predare, învățare;

• presiuni asupra instituțiilor de învățământ pentru a pregăti absolvenții pen-
tru viață și lucrul într-un context internațional;

• facilitarea crescândă a mobilității resurselor umane foarte calificate 
• scăderea sau stagnarea fondurilor publice alocate învățământului;
• creșterea presiunii asupra instituțiilor de învățământ de a-și adapta specia-

lizările, la piața muncii;
Capacitarea organizației din care fac parte în raport cu globalizarea
În cadrul instituției noastre încercăm să capitalizăm baza de cunoaștere, să 

construim un acces integrat asupra întregului proces de activități care se desfă-
șoară în școală, prin auto-responsabilizarea cadrelor didactice, managerul fiind 
cel care coordonează o acțiune între profesori competenți și cooperanți.

Principalele instrumente de capacitare a școlii noastre în domeniul cu-
noașterii sunt:

Desființarea barierelor formale și a atmosferei competitive prin:
• încetățenirea exercițiului de depozitare a cunoștințelor proprii, bazate pe 

procese intelectual-intensive  (cursuri de formare profesională continuă, partici-
pări în proiecte europene de dezvoltare, schimburi de experiență, colaborare cu 
mediul universitar și agenți economici; diseminarea cunoștințelor acumulate); 

• profesorii individual și colectiv primesc solicitări și responsabilități noi în 
ceea ce privește gestionarea cunoașterii 

• cultura organizațională se bazează pe repere normative consensuale pentru 
perenitatea valorilor legate de creativitate, competență, învățare și comunicare 

Încurajarea învățării și a asumării de riscuri individuale, dar și susține-
rea celor care eșuează în încercări. Intervenția se cere susținută în mod coerent 
pe mai multe planuri:

În planul educațional: am încercat să dezvoltăm de competențe de concepție, 
de lucru în regim informatizat; să profesionalizăm roluri individuale (realizarea 
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de conținuturi și tehnologii digitale, administrarea de platforme de lucru virtuale, 
formarea formatorilor de competențe etc. ). 

În planul culturii organizaționale: asumarea, de către membrii organizației, in-
teractivității parteneriale prin proiecte și colective de administrare a activităților școlii

În planul intervenției manageriale: adoptarea, de către conducere, a stilu-
lui de intervenție non-directiv, orientat către facilitarea acțiunii profesioniștilor.

În planul metodelor de lucru și instrumentelor: angajarea unui efort propriu 
de cercetare-dezvoltare prin participări la cursuri de formare și simpozioane edi-
tări de auxiliare curricular, cărți; reuniuni de creativitate, grupuri și ateliere de 
lucru; acces extins la baze de date și de cunoștințe proprii sau externe; achizițio-
narea produselor tehnologice de ultimă oră; reperarea celor mai bune practici în 
interiorul și în afara organizației; reuniuni de diseminare a ideilor noi; monito-
rizarea nevoilor de formare profesională a personalului; exercitarea interactivă a 
conducerii, în contact direct cu personalul; transparența standardelor, regulilor și 
procedurilor; organizarea lucrului pe proiecte; folosirea sistemului de proceduri; 
încurajarea auto-responsabilizării profesionale; capitalizarea cunoașterii în arhive 
de proiecte partenerii acesteia.

Capturarea, păstrarea și multiplicarea cunoașterii competitive, prin: 
păstrarea experiențelor câștigate din fiecare activitate într-o bază de date; favori-
zarea comunicării prin email

Crearea de cariere bazate pe managementul cunoașterii: recompensarea 
profesorilor care au rezultate bune în managementul cunoașterii; facilitarea pro-
fesorilor care doresc să se specializeze și în alte domenii.

Inițiative economice și educaționale:
• Dezvoltarea interacțiunilor umane în cadrul instituției de învățământ, pen-

tru lărgirea sferei de cunoștințe a tuturor angajaților;
• Dezvoltarea activităților în cadrul catedrelor și comisiilor de specialitate, 

astfel încât acestea să dezvolte metode și tehnici privind managementul educați-
onal bazat inclusive pe managementul cunoașterii;

• Extinderea utilizării Internetului de către toate cadrele, tot personalul școlii 
și de către elevii acesteia;

• Cumpărarea sau închirierea de informații de la alte instituții de învățământ 
(universități, inspectorate școlare etc. )  sau de la anumiți agenți economici;

Implementarea principiilor managementului cunoașterii în învățământul pre-
universitar antrenează redimensionarea celor trei paliere majore ale sistemului 
decizional din cadrul învățământului preuniversitar prin dezvoltarea competen-
țelor circumscrise managementului informației și cunoașterii, respectiv intelli-
gence-ului competitiv:

• Dezvoltarea practicii strategice/ comunicarea
• Management/ Coordonare/ Control și verificare;
• Dezvoltarea și întărirea procesului și mediilor de învățare/ dezvoltare 

profesională.
Obiectivul principal al conturării unui model actualizat al managementului 

educațional preuniversitar în societatea cunoașterii, condensat în sintagma celor „3 
I”, respectiv inovare (crearea de cunoștințe noi), învățare (asimilarea de cunoștințe 
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noi) și interactivitate partenerială circumscrisă cunoașterii, este reprezentat de 
dezvoltarea competențelor de administrare a nevoilor/ cerințelor informaționale 
ale beneficiarilor (superiori sau inferiori ierarhic), și de coordonare a proiectelor 
și proceselor de monitorizare și colectare, respectiv analiză și diseminare a pro-
duselor OSCINT/ IE elaborate la nivelul organizației.

Implementarea principiilor OSCINT este un proces care depinde în totalitate 
de utilizarea instrumentelor lucru colaborativ puse la dispoziția utilizatorului, în 
plan operațional, de tehnologia societății cunoașterii, respectiv funcționalitățile 
enterprise 2.0 și web 2.0 – wiki, blog, monitorizare, etichetare, social tagging, 
fluxuri de activitate, interacțiune și capabilități specifice rețelelor sociale.

BIBLIOGRAFIE: 
Col. prof. univ. dr. Mircea COSMA Globalizarea și educația Revista Academiei 

Forțelor Terestre, 2004 p. 5
John Tomlinson – Globalizare și cultură – Ed. Amacord, Timișoara, 2002, p. 56
Ramonet, I., Geopolitica haosului, București, Editura Doina, 1998, p. 50. 
Dahrendorff, R., Cvadratura cercului globalizării, în Ică I.I., Marani, G., op. cit. 

, p. 444.
Xx Suport de curs „Cadrul OSCINT și managementul educațional preuniversi-

tar”, Disciplina 1, Modul 1
Popa, Nicoleta Laura, Educație și globalizare. Realitate sau speculație?, în 

„Analele Științifice ale Universității «Al. I. Cuza»” Iași, 2001-2002
www. edu2025.ro

REZUMAT

Lucrarea Efectul globalizării asupra mediului educațional este un demers 
care își propune să inventarieze o serie de specificități ale globalizării contextu-
alizat la nivel didactic și educativ.

Componenta teoretică a demersului este menită să evidențieze faptul că ori-
ce proces didactic, orice componentă a educației se află sub efectul globalizării. 
Globalizarea, la rândul ei, cunoaște un set de contexte diagnostice care determină 
eficiența și reușita actului în sine.

Concluzia lucrării este aceea că, indiferent de anumite disfuncționalități de 
natură obiectivă sau subiectivă, mediul educațional se află în permanență sub 
efectul globalizării, prin necesitatea adaptării omului la schimbări, prin punerea 
în valoare a potențialului uman.

Managementul cunoașterii înseamnă considerarea cunoașterii drept factor 
decisiv, care face diferența dintre succes și eșec.
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ROLUL SISTEMULUI INFORMAȚIONAL ÎN SISTEMUL 
MANAGEMENTULUI EDUCAȚIONAL MODERN

prof. ing. Teodora Palaghia-Colegiul 
Tehnic „Anghel Saligny” Bacău

Sistemul informațional este o manifestare concretă a categoriei generale de 
sistem. Prin aceasta se înțelege un ansamblu de elemente (principii, reguli, etc. ) 
dependente între ele printr-o mulțime de relații (interacțiuni, conexiuni, condiți-
onări, etc. ) formând un întreg organizat, concretizat prin proprietatea de integri-
tate. Sistemul educațional, ca oricare sistem cu activitate specifică sau mecanism 
specific, are un sistem informațional specific.

Un sistem informațional este un ansamblu de oameni, echipamente, procese 
și date destinate să furnizeze informații active sistemului decizional, informații 
necesare în elaborarea de soluții pentru problemele cu care se confruntă managerii.

Sistemul informațional face legătura între sistemul de conducere și sistemul 
condus și este subordonat sistemului de conducere. Sistemul informațional este 
o parte componentă a procesului de culegere, transmitere, stocare și prelucrare a 
datelor ce se realizează utilizând elemente sau componente ale informației adică 
mijloace de calcul și de comunicare moderne, produse specializate, proceduri și 
tehnici specifice la care se adaugă personalul specializat.

Dezvoltarea unui sistem informațional este un proces ciclic. Este clar ca pri-
mele trei etape în dezvoltarea sistemelor pun accent pe „lucrurile potrivite” pro-
blemele manageriale. Pașii ulteriori ai dezvoltării sistemelor se concentrează asu-
pra asigurării că „lucrurile sunt bine făcute”. Pașii din ciclu nu sunt discreți în 
totalitate, prelucrați o singură dată. Mai degrabă, ciclul de dezvoltare a sistemelor 
este interactiv și evolutiv. El definește un flux secvențial principal din punctul de 
origine pentru „a identifica noi probleme și oportunități”. Fiecare pas reprezintă 
un punct principal și are transmiteri identificabile ce simbolizează întregul. La 
orice pas din ciclu pot fi descoperite problemele și/sau oportunitățile ne identifi-
cate anterior. în astfel de cazuri este importantă asigurarea integrării corecte în 
sistem a soluției la noua problemă și/sau noua oportunitate.

Efectuarea chiar a unei schimbări minore la un sistem fără a lua în consi-
derare ceea ce s-a stabilit anterior poate cauza efecte neanticipate și de nedorit. 
Aceste efecte pot dăuna grav exploatării sistemului. Prin urmare, toți pașii ciclu-
lui de dezvoltare a sistemelor permit întoarcerea la punctul de origine în orice 
moment. Această caracteristică face ca ciclul de viață să prezinte, mai degrabă, o 
caracteristică în „spirală „ sau în „vârtej” decât una pur secvențială sau o carac-
teristică în „cascadă”. 

Modelul în „cascadă” modelul tradițional al ciclului de viață – a ajuns să 
fie foarte criticat pentru că este prea inflexibil pentru a răspunde la climatul 
schimbător din ziua de astăzi. Cu deplasarea sa naturală „în jos” implică faptul 
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că întoarcerea „în sus” la pașii anteriori este nenaturală, de nedorit și de evitat. 
Ritmul rapid al schimbării afacerilor sugerează oarecum un model care facilitea-
ză, dacă nu încurajează, revizuirea pașilor anteriori pentru a asigura viabilitatea 
sistemului și pentru a reduce schimbările ulterioare din aval.

Managementul științific are ca principală resursă informația. Capacitatea ma-
nagerilor de a culege, selecta, prelucra date și de a elabora pe baza lor decizii optime 
este vitală pentru bunul mers al activității în orice instituție educațională. Calitatea 
informației care fundamentează decizia poate fi definită de numeroase caracteris-
tici: integritate, oportunitate, certitudine, etc. Informația trebuie să fie necesară și 
suficientă în raport cu decizia managerială pe care o fundamentează. Ea trebuie 
să asigure acele elemente care au un caracter indispensabil pentru desfășurarea 
activității și pentru luarea deciziilor. De aici decurge importanța sistemului infor-
mațional care cuprinde ansamblul informațiilor, surselor și nivelelor consumatoa-
re, canalelor de circulație, procedurilor și mijloacelor de tratare a informațiilor.

Sistemul informațional este o manifestare concretă a categoriei generale de 
sistem. Prin aceasta se înțelege un ansamblu de elemente (principii, reguli, etc. ) 
dependente intre ele printr-o mulțime de relații (interacțiuni, conexiuni, condiți-
onări, etc. ) formând un întreg organizat, concretizat prin proprietatea de integri-
tate. Sistemul educațional, ca oricare sistem cu activitate specifică sau mecanism 
specific, are un sistem informațional specific.

Pentru o mai bună înțelegere a fluxurilor informaționale în cadrul unui sis-
tem trebuie să înțelegem cum este organizat acest sistem. O direcție prin care 
putem examina structura unui sistem este de a cunoaște funcțiile organizaționale 
ale acestuia (financiare, marketing, resurse umane. producție și cercetare – dez-
voltare) și de a cunoaște activitățile specifice corespunzătoare fiecărei funcții.

O altă informație importantă despre sistem este cea legată de nivelele de con-
ducere. Se poate vorbi de trei nivele de conducere: nivel de vârf, nivel mijlociu 
și nivel de supraveghere și execuție. Stabilirea fluxului informațional ține seama 
atât de funcțiile organizaționale cât și de nivelele de conducere.

Fiecare nivel de conducere are propriile lui nevoi informaționale. Nivelul de 
vârf are nevoie în general de informații centralizate din cadrul sistemului dar și de 
informații externe acestuia pentru a putea stabili politicile în domeniul respectiv 
pentru acțiunile viitoare, fiind considerat un nivel strategic, orientat spre acțiunile 
viitoare. Nivelul mijlociu are în general nevoie de informații mai detaliate și păs-
trează un istoric al informațiilor interne, fiind considerat un nivel tactic. Nivelul 
de supraveghere și execuție deține informațiile foarte detaliate și actualizate la 
zi fiind considerat un nivel operațional. Funcțiile organizaționale se regăsesc la 
fiecare nivel, importanța lor fiind dată de nivelul de descentralizare a sistemului.

Sistemul informațional reprezintă „complexul de activități care înregistrea-
ză informații, le sistematizează le prelucrează, le analizează, le stochează și le 
transmite, contribuind la realizarea obiectivelor unității”. Sistemul informațional 
trebuie să cuprindă și în școală toate procesele de prelucrare a informațiilor, folo-
sind pentru aceasta mijloace și metode moderne, astfel încât să asigure eliberarea 
managerilor de selectarea și prelucrarea informațiilor, economisind ‘impui afectat 
cunoașterii în favoarea timpului de studiu și creație.
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Rolul sistemului informațional. O societate nu poate exista fără informații și 
comunicarea lor. Obținerea și transmiterea informației presupune existența unui 
sistem care sa asigure atât culegerea și prelucrarea datelor, cât și diseminarea lor. 
Sistemul este grefat pe structura organizațională a societății în care funcționea-
ză, presupunând un ansamblu organizat de resurse necesare atingerii obiectivelor 
pentru care a fost creat.

Dependența dintre nevoia de informații, existența unui sistem care să asigure 
furnizarea acestora și dezvoltarea societății în general este o realitate. Sistemul 
care poate oferi informații utile cerute este sistemul informațional pentru reali-
zarea căruia se apelează la metode, tehnici și mijloace diferențiate în funcție de 
tipul sistemului ce se va constitui, de nivelul de dezvoltare a societății din punct 
de vedere informatic și economic.

Sistemul informațional poate fi văzut ca un producător și distribuitor de in-
formații. El preia date din mediul intern și extern al organizației în care funcțio-
nează, le prelucrează și le distribuie celor care au nevoie de informațiile obținute, 
sub diferite forme.

Fiecare componentă a mediului intern și extern al unității creează nevoi de in-
formare pentru manageri. Un sistem informațional de management adecvat ajută la 
satisfacerea acestor nevoi. Sistemul informațional de management culege informați-
ile din cadrul diferitelor funcții interne unității cum ar fi: personalul de conducere, 
personalul didactic, personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic, administra-
ția, contabilitate; coroborează aceste informații cu cele provenind din mediul extern 
unității și astfel rezultă un sistem informațional. Ambele tipuri de informații sunt 
necesare managerilor pentru a conduce efectiv. De exemplu, funcția educațională 
nu se poate desfășura eficient fără a cunoaște schimbările care apar în programe. 
Există o multitudine de relații interne și externe și ele trebuie să fie reflectate în 
sistemul informațional pentru a satisface nevoile informaționale ale conducerii.

Elementele componente ale sistemului informațional au o serie de particu-
larități care diferă de la o unitate la alta. în ce privește informația ca element de 
baza al sistemului informațional, din punct de vedere al modului de exprimare, în 
unitatea școlara, aceasta circulă preponderent oral. viteza de circulație este relativ 
mare, iar procesele reflectate sunt prezentate nuanțat.

Informațiile care circulă în sistemul informațional pot fi formale, stabilite 
prin acte normative, și informale, respectiv cele care circulă spontan între com-
partimente și/sau indivizi în funcție de necesități. Ambele tipuri de informații se 
împletesc strâns și influențează semnificativ procesul de luare a deciziilor.

In ceea ce privește circuitele informaționale, ca mijloace de vehiculare a 
fluxurilor informaționale, acestea sunt scurte și foarte scurte, fără a avea o stabi-
litate deosebită. Acest specific este dat și de faptul că transmiterea informațiilor 
se realizează rapid, în mare parte prin comunicarea orală. Aceasta face ca timpul 
de elaborare a informației să fie foarte scurt, la fel ca și timpul pentru reacție.

Astfel, informatica devine și pentru școală un instrument nu numai util dar 
și necesar în domeniul prelucrării informațiilor, constituindu-se într-un veritabil 
vector de creștere, contribuind efectiv la realizarea procesului instructiv-educativ. 
Utilizarea computerului și internetului într-o unitate școlară, permite asigurarea 
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unei coerențe sporite sistemului decizional, prezentând avantaje ce pot fi concre-
tizate în: acces ușor și în timp util la informație, economie de timp, capacitatea 
mare de stocare a informaților și de găsire rapidă a datelor, viteza de comunicare 
a informațiilor la distanțe mari în forme variate etc.
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REZUMAT:

Cercetătorii au observat în natura înconjurătoare un mecanism de adaptare la 
noi condiții de mediu și de populație care îl adopta, în mare, toate speciile de ani-
male, și anume că în natură supraviețuiește nu cel mai puternic, nu cel mai înțelept 
ci mai degrabă cel mai adaptabil. Țara noastră a început foarte curajos o serie de 
reforme în învățământ, dorind să se alinieze la standardele de funcționare a altor 
țari cu o economie puternică. Atât timp cât dorim acest lucru el se poate realiza, 
pentru că nu depinde în cea mai mare măsură de starea precară a economiei noastre 
în tranziție spre o formă mai bună și funcțională, ci de dorința noastră, a fiecăruia 
de a izbuti și de a progresa, și anume de dorința cadrelor didactice, a conducerii 
instituțiilor de învățământ, a liderilor la nivel de inspectorat și de minister, deci 
atât a oamenilor cu viziune, „de acolo de sus”, cât și a profesorilor „inimoși” de 
la cel mai de bază nivel al structurii educaționale.

Educarea elevilor se va face cu ajutorul calculatorului și la alte materii, da-
torita posibilității utilizării în rețelele de calculatoare a softului educațional in-
stalat pe ele. Observând o mare nevoie de înțelegere a fenomenului reformei și a 
modului de funcționare a școlii ia nivelul sistemului informațional, lucrarea de 
față confruntă cititorul cu realitățile comunicaționale organizaționale informați-
onale, decizionale și operaționale la nivelul unităților școlare, studiind impactul 
sistemului informațional asupra managementului școlii.
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STRATEGII DE PROMOVARE A IMAGINII ȘCOLII

Prof. PERDE ANCUȚA-GEORGETA, Liceul de 
Informatică „Tiberiu Popoviciu” din Cluj-Napoca, 

Cluj; Prof. HAIDU SIMONA, Liceul de Informatică 
„Tiberiu Popoviciu” din Cluj-Napoca, Cluj

Introducere
Instituția de învățământ își definește obiectivele de dezvoltare pornind, pe de 

o parte, de la nevoile agenților economici, iar pe de altă parte de la nevoile elevilor, 
completând oferta cu elementele necesare unei pregătiri care să asigure succesul 
organizației. Politica de promovare instituțională ține cont de obiectivele institu-
ției dar și de orizontul de așteptare al comunității și trebuie să fie participativă 
pentru toți actorii implicați.

Îmbunătățirea continuă a proceselor instituționale, asigurarea feedback-ului 
pentru grupurile semnificative de interes și popularizarea rezultatelor acțiunilor 
întreprinse trebuie cunoscute de către elevi, părinți, cadre didactice, manageri, co-
munitate în ansamblul ei, pentru ca toate aceste grupuri de interes să poată judeca 
dacă „investiția” făcută a dus sau nu la impactul scontat și dacă merită continuată.

Imaginea unei școli este ansamblul reprezentărilor care îi sunt asociate unei 
identități speciale de către toți actorii implicați în activitățile școlare – profesori, 
elevi, părinți, autorități, mass media. Imaginea școlii este un complex constitu-
it din istoria organizației școlare, calitatea ofertei educative, performanțele sale, 
stabilitatea instituțională și prestigiul în comunitate. (Schifirneț, 2009)

Trebuie făcută diferența dintre imaginea proiectată și imaginea reală. O ima-
gine reală bună și o imagine externă bună reflectă o situație de armonie între in-
stituție și spațiul public. Când imaginea reală este proastă, dar este promovată o 
imagine externă bună, se produce manipularea opiniei publice. Dacă imaginea 
reală și imaginea externă sunt precare există un semn clar al unei crize pentru 
instituția respectivă.

Punctul forte în construirea imaginii unei școli este conferit de calitatea tu-
turor proceselor instructive și educative care au loc în școală, calitate regăsită la 
nivelul de satisfacție al tuturor beneficiarilor.

În acest sens, în primul semestru al anul școlar 2013-2014 a fost aplicat un 
chestionar pentru 75 de elevi din clasele a IX-a de la Liceul de Informatică „Tiberiu 
Popoviciu” din Cluj-Napoca.

În cercetarea utilizată s-a urmărit determinarea modului în care elevii au fost 
informați în legătură cu existența și cu oferta școlară a unității de învățământ, sta-
bilirea gradului de interes al elevilor referitor la oferta educațională și identificarea 
gradului de satisfacție privind calitatea serviciilor educaționale oferite de școală.
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Instrumente folosite 
Din punct de vedere structural chestionarul cuprinde cinci întrebări și este 

prefațat de o notă explicativă în care subiecții sunt informați în legătură cu modul 
de completare a chestionarului.

Instrumentul reprezintă o împletire de întrebări deschise și închise, de opinie 
și de date factuale. Primele întrebări de date factuale se referă la determinarea 
modului în care elevii au fost informați în legătură cu existența și cu oferta școlară 
a unității de învățământ și la stabilirea gradului de interes al elevilor referitor la 
oferta educațională. Următoarele întrebări se axează pe identificarea gradului de 
satisfacție privind calitatea serviciilor educaționale oferite de școală.

La primul set de întrebări răspunsurile sunt de tip grilă cu mai multe răspun-
suri permise (itemi 1, 2), grilă cu un singur răspuns permis (item 3), iar la al doilea 
set răspunsurile primei întrebări sunt grilă cu un singur răspuns permis (item 4) 
și în cazul ultimei întrebări răspunsul are caracter deschis.

Eșantionul cercetării
Colectivitatea statistică generală supusă cercetării este reprezentată de totalita-

tea elevilor din clasele a IX-a, specializarea informatică, informatică intensiv de la 
Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” din Cluj-Napoca. În anul școlar 2013-2014 
au fost înmatriculați 93 elevi în clasele a IX-a la specializarea menționată anterior.

Pentru calcularea volumului eșantionului reprezentativ am folosit metoda Taro 
Jamane, metodă care pornește de la volumul populației totale fără a lua în calcul 
caracteristicile populației și este recomandată pentru colectivități mici.

unde:  n= mărimea eșantionului 
t= valoarea teoretică a probabilității acceptate (de regulă 
t=1, 96 pentru un nivel al încrederii de 95%)
p= procentul în care populația deține caracteristica de 
eșantionare (de regulă=0, 50)
e= eroarea limită de reprezentativitate admisă (se ac-
ceptă valori între 1% și maximum 5%)

O eroare limită de reprezentativitate situată sub 5% permite a se aprecia că 
sondajul este reprezentativ și oferă deci o imagine „fidelă” a realității.

După aplicarea acestei formule, eșantionul obținut trebuie corectat în funcție 
de mărimea populației totale după cum urmează:

unde:  n1= mărimea eșantionului corectat
n= mărimea eșantionului obținută anterior
N= populația totală

Astfel, în cazul de față, pentru o populație de 93 elevi, eroare maximă admisă 
de 5% și nivel al încrederii de 95%, calculele sunt următoarele:
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iar corecția pentru determinarea eșantionului final:

În urma calculelor efectuate anterior am extras un eșantion format din 75 de 
elevi. Volumul eșantionului selectat conduce la un rezultat ce se poate extinde cu 
un grad rezonabil de încredere la nivelul întregii populații țintă.

Metoda de prelevare a eșantionului statistic aleasă în cazul populației elevilor 
este metoda mecanică de selectare a unităților la intervale numerice bine preciza-
te, deci la un anumit „pas de numărare” aplicat bazei de sondaj. În cazul de față, 
dacă eșantionul reprezentativ este „n”, volumul populației „N”, atunci pasul de 
numărare „K” este egal cu K=N/n=93/75=1, 24. Unitățile extrase din populația 
totală pentru a forma eșantionul reprezentativ au fost numerele de ordine 1 și 2 
de pe fiecare filă a catalogului.

Chestionarele au fost aplicate de către consilierul școlar în semestrul I al anu-
lui școlar 2013-2014, iar răspunsurile au fost înregistrate și prelucrate cu ajutorul 
programului Microsoft Excel.

Analiza și interpretarea rezultatelor
Primul item se referă la felul în care elevii au fost informați în legătură cu 

existența și cu oferta școlară a unității de învățământ. Distribuția răspunsurilor 
elevilor la itemul 1 se regăsește în figura 1.

Figura 1. Distribuția răspunsurilor elevilor la itemul



453Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

„În ce fel ați fost informați în legătură cu existența și cu oferta școlară a 
unității de învățământ?”

Elevii susțin că au fost informați în legătură cu existența și cu oferta școlară a 
unității de învățământ, în proporție de 41, 33% de părinți, 37, 33% de prieteni, 36% 
de dirigintele școlii, în contrast cu 0% de consilierul școlar din școala generală.

Al doilea item se referă la stabilirea gradului de interes al elevilor referitor 
la oferta educațională. Distribuția răspunsurilor este redată în figura 2.

Figura 2. „Ați optat pentru acest liceu fiindcă v-au atras specializările 
propuse sau pentru că media de admitere nu v-a permis să intrați la un alt 
tip de liceu?”

Elevii, în proporție de 82, 66%, au ales liceul datorită specializărilor, 13, 33% 
au avut o medie de admitere prea mică pentru alt liceu și 4% au optat la întâm-
plare pentru mai multe licee.

La itemul „A câta opțiune a reprezentat unitatea de învățământ?”, 66, 66% 
dintre elevi au răspuns „prima”, 13, 33% „a doua”, 5, 33% „a patra”, 1, 3% „a șa-
sea” și 6, 66% au oferit nonrăspunsuri.

Al patrulea și al cincilea item se axează pe identificarea gradului de satis-
facție privind calitatea serviciilor educaționale oferite de școală. La itemul „Ați 
recomanda acest liceu prietenilor voștri?”, 77, 33 dintre elevi au răspuns „DA”, 
21, 33% au răspuns „NU” și 1, 33% nonrăspunsuri.

Motivele pentru care elevii ar recomanda acest liceu sunt următoarele: „este 
un liceu bun”, „profesori capabili, serioși”, „specializarea, profilul”, „dotarea li-
ceului”, „se învață la toate materiile” și „elevii sunt respectați”. Cei care nu ar 
recomanda acest liceu aduc următoarele motive pentru susținerea răspunsului: 
„este prea greu”, „profesori prea exigenți la materii mai puțin importante” și 
„prea multe teme”.
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Rezultatele acestui studiu privind oferta instituțională pe baza celor cinci itemi 
din chestionarul aplicat beneficiarilor de servicii educaționale constituie baza de 
plecare în elaborarea și aplicarea unei strategii de promovare a școlii. Analiza de 
stare oferă instituției o cunoaștere reală a serviciilor educaționale oferite și infor-
mații hotărâtoare în stabilirea obiectivelor de dezvoltare viitoare.
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REZUMAT

Lucrarea abordează ca prim obiectiv realizarea unei politici de promovare 
instituțională bazată pe obiectivele organizației dar și pe orizontul de așteptare al 
comunității. În acest sens am realizat un studiu de caz la Liceul de Informatică 
„Tiberiu Popoviciu” din Cluj-Napoca. Studiul de caz a urmărit determinarea mo-
dului în care elevii au fost informați în legătură cu existența și cu oferta școlară a 
unității de învățământ, stabilirea gradului de interes al elevilor referitor la oferta 
educațională și identificarea gradului de satisfacție privind calitatea serviciilor 
educaționale oferite de școală.

Pentru a realiza o cunoaștere riguroasă și pentru a evidenția o imagine reală 
a ofertei educative și a performanțelor instituției menționate anterior, am folosit 
ancheta pe bază de chestionar.

Cuvinte cheie: promovare, imagine, calitate.
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„ROLUL FORMĂRII CONTINUE ÎN CREȘTEREA 
CALITĂȚII ACTULUI EDUCATIONAL”

Viorel BĂRDAȘ-ISJ Mures

1. NECESITATEA ȘI IMPORTANȚA FORMĂRII 
CONTINUE

Una dintre cele mai importante necesități obiective a formării continue a 
personalului didactic o reprezintă profundele schimbări la nivelul sistemului edu-
cațional, a necesității descentralizării învățământului preuniversitar, a legislației 
din educație, mai precis apariția unui cadru legiferat de asigurare a calității în 
învățământul românesc la toate nivelurile.

În același timp însă, în realitatea școlară ne confruntăm cu un număr mare de 
cadre didactice debutante, suplinitoare, în curs de calificare sau cadre didactice 
care în ultimii ani nu au participat la nici un curs de perfecționare.

Nu în ultimul rând, există acea categorie de salariați care din motive perso-
nale nu doresc să participe la stagiile de formare continuă care se organizează de 
către unitatea școlară, ISJ sau alte instituții abilitate.

În mod cert, mulți ar spune că atâta timp cât rezultatele obținute de elevi la 
testele standardizate (peste 10% din elevii de 15 ani sunt considerați „analfabeți 
funcționali”, iar peste 23% intră în grupa de risc la nivel european în urma testării 
PISA) sunt foarte slabe, este nevoie de formare.

Dar ce urmărește o formare continuă? Obiectivele formării continue a ca-
drelor didactice vizează atât ameliorări în domeniul larg al sistemului educativ 
interconectat cu sistemele societății în care este integrat cât și schimbări concrete 
la nivelul personalității cadrului didactic ce se concretizează în dobândirea unor 
cunoștințe și comportamente specifice. În cadrul unui stagiu de formare fiecare 
din obiectivele menționate mai sus dau posibilitatea formulării obiectivelor ope-
raționale ale stagiului concretizate în operații și comportamente specifice situate 
la diferite niveluri de exigență.

Legea educației naționale nr. 1/2011 reglementează în cuprinsul Secțiunii a 
2-a, (art. 236-246) aspectele privind formarea continuă a personalului didactic. 
Potrivit art. 245 alin(1) și alin. (6) formarea continuă pentru personalul didactic, 
de conducere, îndrumare și control este un drept și o obligație

Formarea continua cadrelor didactice cuprinde
 - evoluția în cariera didactică realizată prin gradul II și gradul I ca examene 

de certificare a diferitelor niveluri de competență
 - dezvoltarea profesională

Inspectoratele școlare județene coordonează, la nivelul județului, activitatea 
de formare continuă/dezvoltare profesionala a personalului didactic, realizată prin:
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a) activități metodico-științifice și psihopedagogice, organizate la nivelul uni-
tăților de învățământ sau pe grupe de unități, respectiv comisii metodice, 
catedre și cercuri pedagogice;

b) sesiuni metodico-științifice de comunicări;
c) schimburi de experiență pe probleme de specialitate și psihopedagogice;
d) inspecții curente și inspecții speciale pentru acordarea gradelor didactice II 

și I.

2. PARTCIPAREA CADRELO R DIDACTICE LA 
FORMAREA CONTINUA

Strategia unică de monitorizare și de implementare a sistemului de formare 
inițială și continuă a cadrelor didactice și a managerilor din învățământul preuni-
versitar a județului Mureș este un proiect necesar, de integrare și de implementare 
a noii viziuni privind rolul și importanța educației în viața socială a unei comu-
nități, în acord cu cerințele integrării europene, a sistemului național și regional 
de valori privind calitatea învățământului preuniversitar, în termeni de eficiență, 
eficacitate, oportunitate și de modernitate.

În comparație cu alte domenii, educației îi revine rolul fundamental de a se 
remodela strategic, conceptual și operațional la noile așteptări ale societății, atât 
în planul informației cât și în cel al abilităților și competențelor de aplicare și de 
adaptare rapidă la nou. Demersul implică, în egală măsură, atât cadrele didactice 
cât și elevii care, dincolo de mandatul tradițional, de transmitere/ asimilare de 
cunoștințe și competențe, trebuie să facă față unor schimbări profunde și rapide, 
atât în plan socio-conjunctural cât și contextual-european.

Analizele efectuate la nivel național și internațional au relevat nevoile școlii 
de astăzi, privind reconsiderarea formării cadrelor didactice și a managerilor din 
învățământul de toate gradele, în scopul revalorizării profesionale, al reactuali-
zării imaginii și prestigiului cadrelor didactice

În ceea ce privește formarea profesională în județul Mureș, Inspectoratul 
Școlar Județean în colaborare cu Casa Corpului Didactic și Consiliul Județean de 
Asistență Psiho-Pedagogică își propun să definească, să construiască și să monito-
rizeze un proiect profesionist, realist și coerent de creare a condițiilor de „punere 
în practică” a Strategiei naționale de dezvoltare a sistemului de formare inițială și 
continuă a personalului didactic și a managerilor din învățământul preuniversitar.
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8095
An 
2008-2009

5680
(70%)

2128
(26%)

73
(1%)

214
(3%)

1011
(12, 
5%)

2486
(30, 
9%)

1542
(22, 
7%)

2729
(33, 
7%)

11
(0, 1%)

7680
An 
2009-2010

5784
(75%)

1764
(23%)

72
(1%)

60
(1%)

1243
(16, 
2%)

2042
26, 
5%)

1639
(21, 
3%)

2742
(35, 
7%)

14
(0, 3%)

7090
An 
2010-2011

5535
(78%)

1434
(20%)

50
(0.70%)

71
(1%)

1063
(15%)

1843
(26%)

1561
(22%)

2482
(35%)

16
(0.22%)

6950
An 
2011-2012

5348
(75%)

1452
(20%)

85
(1.2%)

65
(1%)

973
(14%)

1946
(28%)

1529
(22%)

2364
(34%) 21

3. ANALIZA COMPARATIVA
Obiectivele cercetării de față se axează pe abordarea pertinentă a problemelor 

ridicate de formarea cadrelor didactice, stabilirea relației existente între formarea 
inițial, evoluția în cariera didactică, formarea lor continuă și rezultatele elevilor.

În ceea ce privește obiectivele specifice s-au avut în vedere identificarea 
nevoii de formare a personalului didactic, stabilirea grupului țintă, găsirea unor 
puncte comune și nu în ultimul rând, diseminarea rezultatelor prin transmiterea 
lor inclusiv către ARACIP.

Ipoteza
S-a plecat de la ipoteza că există o eficiență crescută în unitățile școlare unde 

toate cadrele didactice au fost formate față de cele unde doar membri CEAC au 
beneficiat de formare.

Am luat în studiu 10 unități de învățământ(școli gimnaziale) din mediul rural 
și 10 unități de învățământ(tot școli gimnaziale)  din mediul urban.

Unitățile de învățământ selectate din sunt

Unitățile de învățământ din mediul urban Unitățile de învățământ din me-
diul urban

Școala Gimnazială. „A. Mosora” Sighișoara Școala Gimnazială Adămuș

Școala Gimnazială „Traian” Târnăveni Școala Gimnazială Chiheru de 
Jos

Școala Gimnazială. „A. Iancu”Târnăveni Școala Gimnazială Băgaciu
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Școala Gimnazială. „A. Maior” Reghin Școala Gimnazială Deaj Mica

Școala Gimnazială. „I. Lajos” Sovata Școala Gimnazială Lunca 
Bradului

Școala Gimnazială. „I. Vlăduțiu” Luduș Școala Gimnazială Nadeș
Școala Gimnazială. „G. Coșbuc” Tg. Mureș Școala Gimnazială Saschiz
Școala Gimnazială. „S. Duicu” Tg. Mureș Școala Gimnazială Suseni
Școala Gimnazială. „A. I. Cuza” Tg. Mureș Școala Gimnazială Viișoara

Școala Gimnazială. „R. Guga” Tg. Mureș Școala Gimnazială Zau de 
Câmpie

Din aceste unități de învățământ au fost colectate date referitoare la numărul 
cadrelor didactice, distribuția lor funcție de funcția didactică, gradul didactic, rit-
mul înscrierii la grade didactice pe perioada ultimilor patru ani școlari. Totodată 
au fost colectate date referitoare la mediile de admitere în clasa IX A absolven-
ților din aceste unități de învățământ. În continuare sunt prezentate centralizat 
aceste rezultate.
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SITUAȚII MEDII DE ABSOLVIRE

Medii de admit. cls. IX

sub 5 5-6, 99 7-8, 99 9-9, 99 10 Total

URBAN

2011-2012 18 232 365 84 1 700
2010-2011 8 232 433 134 2 809
2009-2010 15 221 395 94 1 726
2008-2009 11 199 437 139 1 787
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Medii de admitere cls IX
total sub 5 5-6, 99 7-8, 99 9-9, 99 10

RURAL

2011-2012 29 2 14 10 3 0
2010-2011 41 0 21 18 2 0
2009-2010 36 0 17 19 0 0
2008-2009 40 0 15 20 5 0

Din analiza situaților prezentate pentru unitățile de învățământ alese din me-
diul rural și urban se desprind următoarele observații:

În mediul urban se constată o scădere cu 6% a numărului de debutanți, cu 
3% a numărului cadrelor didactice cu definitivat, cu 2% a numărului cadrelor di-
dactice cu gradul didactic II și o creștere cu 2% a numărului cadrelor didactice 
cu gradul didactic I.

În mediul rural se constată o scădere cu 3% a numărului de debutanți, cu 
3% a numărului cadrelor didactice cu definitivat, cu 4% a numărului cadrelor 
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didactice cu gradul didactic II și o creștere cu 9% a numărului cadrelor didacti-
ce cu gradul didactic I.

Analiza mediilor de admitere în clasa IX a absolvenților din aceste unități 
analizate arată astfel

În mediul urban se constată o creștere cu 2% a mediilor de admitere sub 5, 
o creștere cu 7% a mediilor între 5-6, 99, o scădere cu 4% a mediilor între 7-8, 
99 și o scădere cu 6% a mediilor de 9-9, 99.

În mediul rural se constată o scădere cu 1% a mediilor de admitere sub 5, o 
creștere cu 8% a mediilor între 5-6, 99, o scădere cu 3% a mediilor între 7-8, 99 
și o scădere cu 3% a mediilor de 9-9, 99.

Din analiza SWOOT la nivelul județului și a acestei situații statistice se des-
prind următoarele concluzii și se pot formula o serie de întrebări
• se observă o scădere a numărului de cadre didactice înscrise la grade didactice
• un număr mare de cadre au participat la programe de formare continuă
• scad procentual mediile de admitere sub 5
• au crescut procentual mediile de admitere între 5-6, 99 în detrimentul celor între 

7-8, 99 cu toate că numărul cadrelor didactice cu gradul I din analiză a crescut
• scad procentual numărul mediilor de admitere între 9-9, 99
• participarea la programele de formare continuă nu are aplicabilitate la clasă
• prin participarea la grade didactice și programe de formare, cadrele didactice 

au dobândit noi competențe, cea ce le permite utilizarea la clasă a unor metode 
activ-participative, la care un număr destul de mare de elevi au marjat

• lipsa interesului pentru perfecționare a unor cadre didactice cu gradul didactic 
I, sau care sunt în prag de pensionare

În concluzie strategia de dezvoltare a resursei umane la nivelul ISJ Mureș 
vizează

 - optimizarea competențelor cadrelor didactice în vederea îndeplinirii sarci-
nilor profesionale

 - ameliorarea competențelor individuale în vederea promovării în carieră
 - aprofundarea domeniului de activitate și îmbogățirea experienței în vederea 

dezvoltării profesionale și personale
 - crearea bazei de date privind dezvoltarea profesională
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FINANȚAREA EUROPEANĂ – BENEFICIU SAU PEDEAPSĂ? 

Cristiana Chira, Colegiul Econ. Transilvania Tg. Mureș

Strategia Integrată de Dezvoltare a Resurselor Umane din perspectiva învățării 
pe parcursul întregii vieți se bazează pe analiza situației actuale și a tendințelor ce 
se conturează în documentele strategice de referință la nivel european, Strategia 
Lisabona relansată, Liniile Directoare Strategice de Coeziune 2007-2013, Strategia 
Europeană de Ocupare, Liniile Directoare Integrate pentru Creștere Economică și 
Locuri de Muncă 2008-2010, cât și național, Strategia Națională pentru Dezvoltare 
Durabilă a României, orizonturi 2013-2020-2030, Programul Național de Reforme 
2007-2010, Planul Național de Dezvoltare 2007-2013, Cadrul Strategic Național de 
Referință 2007-2013 și Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013, continuând și complementând stipulările acestora, pentru a 
asigura articularea și coerența demersurilor pe termen scurt (2010), mediu (2013) 
și lung (2020). 

În Strategia Europeană de Ocupare se recomandă Statelor Membre să axeze 
eforturile în trei direcții prioritare:

 - atragerea și menținerea în ocupare a unui număr cât mai mare de persoane, 
creșterea ofertei de forță de muncă și modernizarea sistemelor de protecție 
socială;

 - îmbunătățirea adaptabilității lucrătorilor și întreprinderilor;
 - creșterea investițiilor în capitalul uman pentru o mai bună educație și formare.

Cooperarea europeană în educație și formare, până în anul 2020, se axează 
pe patru direcții strategice:

 - punerea în aplicare a învățării pe parcursul întregii vieți;
 - îmbunătățirea calității, a eficienței și a rezultatelor sistemelor de educație și 

formare;
 - promovarea echității și cetățeniei active;
 - creșterea inovației și creativității, inclusiv a antreprenoriatului, la toate nive-

lurile de educație și formare.
Obiectivul general constă în îmbunătățirea capacității și calității sistemelor 

de dezvoltare a resurselor umane care să conducă la creșterea și asigurarea unui 
nivel stabil de ocupare, un nivel mai ridicat al calității vieții și o coeziune socia-
lă efectivă pentru acei cetățenii ai României aflați în risc de excluziune socială, 
în vederea atingerii până în anul 2020 a nivelului mediu actual al țărilor Uniunii 
Europene la principalii indicatori ai dezvoltării durabile.

În programul european Europa 2020, una din cele mai importante recoman-
dări ale Comisiei Europene se referă la educație. Țara noastră trebuie să răspundă 
unei provocări majore în ceea ce privește creșterea calității educației și a formării. 
De asemenea, este necesar să implementeze reformele în educație bazându-se, în 
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principal, pe dezvoltarea capacității administrative a educației. Întregul sistem 
de educație trebuie să răspundă nevoilor pieței muncii și îmbunătățirii accesului 
persoanelor dezavantajate. Sistemul de educație are un rol important în facilitarea 
absorbției absolvenților pe piața muncii. Astfel, este necesar să fie create condiții 
pentru dezvoltarea competențelor profesionale ale tinerilor, prin furnizarea de ser-
vicii de educație de bună calitate și prin stabilirea de parteneriate atât cu autoritățile 
locale, regionale cât și cu agenții economici. În mod ideal, toate acestea ar însem-
na ca educația să coreleze competențele furnizate cu necesitățile pieței muncii.

Dezvoltarea sistemului de educație este strâns corelat cu dezvoltarea economi-
că a țării, dar și cu calitatea resursei umane din sistem. Punerea în practica a con-
ceptului de educație permanenta (lifelong learning) reprezintă una din prioritățile 
sistemului nostru de educație, fiind un mijloc de racordare a formării profesionale 
la noile cerințe ale societății bazate pe cunoaștere. Strategiile europene prevăd 
creșterea ratei generale de ocupare și a ratelor specifice unor categorii defavorizate.

Testele europene arată că „sub 10% dintre elevii români sunt capabili să pro-
iecteze o investigație. Mai puțin de un sfert dintre elevi demonstrează capacitatea 
de experimentare și de explorare/ investigare a realității.” Studiile menționate arată 
capacitatea scăzută a elevilor din România în utilizarea argumentației științifice, 
una din cauze fiind participarea scăzută a cadrelor didactice la dezvoltare profe-
sională de bună calitate.

Finanțările europene răspund unui set de nevoi specifice concrete, cum ar fi: 
a)creșterea calității și competitivității învățământului românesc prin dezvoltarea 
de programe de formare și de resurse centrate pe proiectare curriculară de cali-
tate; b)participarea la activități de formare continuă; c) comunicarea cu profeso-
rii omologi din țară și din alte țări privind dezvoltarea pregătirii profesionale și 
identificarea modalităților de creștere a calității actului didactic; d) actualizarea 
informațiilor de specialitate; e) pregătirea superioară, metodica și științifică, a lec-
țiilor; f) gestionarea eficientă a timpului limitat; g) consolidarea integrării școlii 
românești în marea familie europeană.

Societatea educațională modernă este scurtcircuitată de un paradox: profe-
sorul trebuie să pregătească elevul pentru opțiuni profesionale care în momentul 
actual nici măcar nu sunt definite. În contextul societății moderne și a provocă-
rilor ei se manifestă necesitatea implementării unor programe de învățare activă 
prin translatarea scopului educațional de la „a învăța pentru a știi” la „a învăța 
pentru a face”, informația devenind în acest fel un suport necesar pentru formarea 
de competențe pragmatice.

Redefinirea complexă a rolului cadrului didactic în societatea contemporană 
și modificarea caracteristicilor sociale ale profesiei didactice sunt doi din facto-
rii determinanți ai nevoii de formare continuă. Ca practician reflexiv, ca inițiator 
autonom și responsabil de propria formare, cadrul didactic trebuie să asimileze, 
să aplice și sa probeze capacități în privința:

 - abordării situațiilor specifice câmpului profesional prin dezvoltarea de com-
petențe metodologice;

 - asimilării și operării cu noi cunoștințe științifice raportate la standardele 
curriculare;
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 - adaptării la contexte schimbătoare prin modalități inovativ-creatoare;
 - asimilării continue de noi calificări și competențe descrise în standardele 

profesionale;
 - proiectării și realizării demersurilor de dezvoltare curriculară intra-și 

interdisciplinare;
Concluzia comună ce poate fi extrasă din documentele europene atestă un 

fapt evident: furnizarea unei bune oferte de dezvoltare profesională aduce cu 
sine o serie de beneficii la nivel microstructural, atât pentru cadrul didactic, cât 
și pentru elevii săi.

Formele tradiționale de perfecționare continuă ale cadrelor didactice mani-
festă un grad ridicat de degradare provenit în principal din lipsa inovării. O mare 
parte din aceste activități se desfășoară sporadic și strânge un număr din ce în ce 
mai redus de participanți.

Din aceste motive, rolul finanțărilor europene în educație este esențial. În 
continuare, voi prezenta câteva beneficii ale îmbunătățirii calității educației prin 
programe și proiecte cu finanțare europeană.

 - Prin stimularea învățării pe parcursul întregii vieți, cât și prin alte măsuri de 
dezvoltare a resurselor umane, se poate contribui semnificativ la asigurarea 
dezvoltării competitivității capitalului uman, prin promovarea unei formări 
inițiale și continue pentru toți, bazate pe competențe, pentru asigurarea ocu-
pării, a coeziunii sociale, a dezvoltării economice pe baze durabile.

 - În societatea românească există o largă recunoaștere a faptului că educația 
reprezintă factorul strategic al dezvoltării viitoare a țării, prin contribuția sa 
esențială la modelarea multidimensională și anticipativă a capitalului uman.

 - Educația este percepută ca o cale spre dezvoltarea durabilă, iar întregul sis-
tem de educație și formare profesională va trebui să internalizeze principiile 
și obiectivele acestei dezvoltări.

 - Promovarea principiului educației permanente prin învățarea pe tot parcursul 
întregii vieți reprezintă o direcție de acțiune prioritară. În acest sens se impune 
dezvoltarea și diversificarea modalităților de educație și formare profesională 
precum și valorificarea superioară a tuturor contextelor de învățare (formale, 
nonformale sau informale).

 - Extinderea managementului asociativ și parteneriatului social, către toate 
școlile.

 - Continuarea și dezvoltarea politicilor educaționale afirmative pentru romi 
din învățământul preuniversitar, precum și extinderea acestora la nivelul al-
tor grupuri defavorizate, cum sunt elevii din mediul rural.

 - Dezvoltarea școlilor ca centre comunitare de resurse / ca centre de învățare, 
prin diversificarea ofertei de produse și servicii educaționale către comuni-
tatea locală și regională, prin deschiderea școlii către nevoile și interesele 
educaționale ale unor categorii cât mai largi de persoane, prin stabilirea unor 
parteneriate funcționale.

 - Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții o oportunitate de a corela cererile 
de pe piața muncii cu învățământul formal și informal.
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 - Diversificarea surselor de finanțare din fonduri europene.
În mod evident, accesarea fondurilor europene, precum și implementarea 

proiectelor pot prezenta foarte multe riscuri. Cel mai mare risc constă în slaba 
pregătire a resursei umane în domeniul proiectelor europene. De asemenea, va-
lorizarea socială a pregătirii profesionale și profesioniste înregistrează un deficit 
semnificativ în general, dar foarte vizibil la nivelul învățământului preuniversitar. 
Atractivitatea profesiei didactice, statutul cadrelor didactice, precum și motivația 
profesorilor pentru a participa la formarea profesională continuă și pentru a se 
plasa în spiritul paradigmei învățării pe tot parcursul vieții este estompată sem-
nificativ de lipsa unui sistem complex și coerent de stimulente.

Alte riscuri importante constau în deteriorarea încrederii în managementul 
sistemului de educație, și un anumit grad de autosuficiență a sistemului de învă-
țământ, auto-centrat și necorelat cu tendințele de evoluție ale pieței muncii, cu 
schimbările socio-economice și culturale globale, corelat cu interesul scăzut și 
adesea superficial al partenerilor sociali.

Lipsa de coerență și complementaritate dintre politicile din domeniul educa-
ției, formării profesionale inițiale și formării profesionale continue, mobilitatea 
scăzută pe piața internă a muncii, deficitul de competențe și/sau personal califi-
cat, mai ales în sectoarele cu dezvoltare rapidă și în sectoarele noi de activitate/ 
ocupațiile noi, insuficienta implicare a partenerilor sociali în programele specifice 
de dezvoltare a resurselor umane sunt alte riscuri care conduc la o slabă implicare 
în tot ce înseamnă dezvoltarea europeană a sistemului de educație.

Formarea inițială de calitate a resurselor umane este precondiția unei prefor-
mări competitive pe piața muncii. O forță de muncă înalt calificată este esențială 
pentru o economie bazată pe cunoaștere, competitivă și durabilă. Este imperativă 
îmbunătățirea substanțială a calității și eficienței educației. Coroborând nivelul de 
educație și tendințele demografice, cele menționate atrag atenția asupra necesi-
tății unei investiții susținute pentru dezvoltarea sistemului de educație românesc. 
Aceste deziderate nu se pot realiza fără investiții susținute în sistemul educațional, 
fără demersuri determinate pentru realizarea unei educații bazate pe competențe.

Programele europene reprezintă o oportunitate atât pentru dezvoltarea pro-
fesională a fiecăruia dintre noi cât și pentru dezvoltarea unui sistem de educație 
european.
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REZUMAT

Lucrarea prezintă o trecere în revistă a documentelor strategice de referință 
la nivel european, în special în domeniul educației. Corelate cu aceste documen-
te strategice la nivel european, lucrarea subliniază oportunitățile de dezvoltare 
a sistemului de educație românesc oferite de accesarea finanțărilor europene. În 
același timp, sunt prezentate câteva din beneficiile acestor oportunități, cum ar fi: 
posibilitatea de a studia, de a se forma, de a câștiga experiență profesională, de a 
coopera și de a construi punți între sistemul educațional și câmpul muncii prin care 
să faciliteze acoperirea deficitului de competențe necesare astăzi, modernizarea 
sistemelor de educație și formare profesională. Sunt analizate și o serie de riscuri 
care pot conduce la eșec atât în accesare cât și în implementare, de exemplu: slaba 
pregătire a resursei umane în domeniul proiectelor europene, lipsa de coerență și 
complementaritate dintre politicile din domeniul educației, formării profesionale 
inițiale și formării profesionale continue, mobilitatea scăzută pe piața internă a 
muncii, deficitul de competențe și/sau personal calificat, mai ales în sectoarele 
cu dezvoltare rapidă și în sectoarele noi de activitate/ ocupațiile noi, insuficienta 
implicare a partenerilor sociali în programele specifice de dezvoltare a resurse-
lor umane, deteriorarea încrederii în managementul sistemului de educație, și un 
anumit grad de autosuficiență a sistemului de învățământ, auto-centrat și neco-
relat cu tendințele de evoluție ale pieței muncii, cu schimbările socio-economice 
și culturale globale. În final, lucrarea se dorește a fi un semnal de alarmă pentru 
specialiștii din educație, în perspectiva noilor programe europene, și în același 
timp deschiderea unor oportunități pentru resursa umană din educație care dorește 
să se implice în dezvoltarea sistemului educațional românesc.
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STIMULAREA CREATIVITĂȚII ELEVILOR PRIN 
IMPLICAREA ÎN ETWINNING. PROIECTUL S.O.F.T.

Prof. dr. Florentina Iofciu, Școala 
Gimnazială Nr. 195, București

În procesul de predare-învățare-evaluare o atenție deosebită se acordă stimu-
lării creativității elevilor. Conform Dicționarului enciclopedic, creativitatea este 
definită ca „trăsătură complexă a personalității umane, constând în capacitatea de 
a realiza ceva nou, original”. Există mai mulți termeni utilizați pentru a denumi 
creativitatea: gândire divergentă (J. P. Guilford), gândire laterală (E. deBono), re-
zolvare specifică de probleme (A. Nowell, H.A.Simon), imaginație creatoare (Th 
Ribot), imaginație constructivă (A.Osborn).

Iată câteva definiții ale creativității:
„Creativitatea este o formațiune complexă de personalitate, focalizată pe nou, 

structurată în raport cu legile și criteriile originalității și constând într-o interac-
țiune specifică între atitudini și aptitudini (P. P. Neveanu)”.

„Creativitatea este un ansamblu unitar al factorilor subiectivi și obiectivi 
care duc la realizarea de către indivizi sau grupuri a unui produs original și de 
valoare (Al. Roșca)”.

„Creativitatea este forma superioară de manifestare comportamentală a per-
sonalității creatoare prin care se produce în etape un bun cultural original, cu va-
loare predictivă pentru procesul social. (A Stoica)”. 

Modelul teoretic al lui Sternberg aduce în discuție șase elemente cheie cu pri-
vire la creativitate: abilitățile intelectuale, volumul de cunoștințe sau de informații, 
stilul de gândire, personalitatea, motivația și mediul. Pentru ca o persoană să fie 
creativă este imperios necesar să fie plasată într-un mediu suportiv. Creativitatea 
nu se manifestă fără suportul necesar din mediu, chiar dacă o persoană posedă 
toate resursele interne pentru a fi creativă. Din acest punct de vedere este foarte 
important ca profesorul să fie ele însuși creativ, să stimuleze elevii în procesul de 
învățare folosind cele mai potrivite strategii didactice.

Se pune problema dacă mediul școlar actual servește sau nu creativității. J.P. 
Guilford apreciază faptul că școala are „tendința de a considera imaginația di-
vergentă ca o sursă de rebeliune mai mult decât creație”. Este necesară revizuirea 
metodelor tradiționale de predare-învățare-evaluare și utilizarea pe scară largă a 
unor strategii creative. În predarea științelor naturii au fost obținute rezultate de-
osebite folosind strategiile constructiviste: învățarea prin descoperire, învățarea 
prin cooperare, învățarea bazată pe proiect, învățare bazată pe probleme.

Constructivismul, fie că este vorba despre constructivismul cognitiv (Piaget), 
sau despre constructivismul social (Vîgotski) poate contribui la dezvoltarea 
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capacităților și deprinderilor elevilor, însă o soluție viabilă pentru predarea știin-
țelor naturii este îmbinarea celor două direcții.

Din perspectiva constructivistă învățarea este un proces social ce explică în-
țelesul experienței în lumina cunoștințelor pe care elevii le au deja.

Constructivismul câștigă din ce în ce mai mult teren în predarea științelor. 
Spre deosebire de învățarea tradițională constructivismul este centrat pe elev, 
promovează munca în echipă și colaborarea între elevi, limitând rolul profesoru-
lui la cel de mediator.

În sprijinul profesorilor de științele naturii care stimulează creativitatea ele-
vilor folosind strategii constructiviste vine eTwinning ce are în vedere crearea de 
proiecte colaborative, în care profesorii și elevii din diferite țări nu doar comuni-
că, ci și învață împreună.

eTwinning a fost lansat la 14 ianuarie 2005, cu scopul inițial de a facilita 
parteneriatele între instituțiile de învățământ preuniversitar din Europa. Ulterior, 
scopurile acțiunii s-au consolidat, platforma etwinning. net devenind o comuni-
tate a școlilor din Europa reunind peste 65000 de cadre didactice. Începând din 
octombrie 2007, programul eTwinning a început să fie derulat și în România.

Scopul principal al acțiunii eTwinning este acela de a facilita comunicarea 
și colaborarea dintre școlile din Uniunea Europeană, implicând cadrele didactice 
și elevi în activități noi de învățare: crearea de diverse produse educaționale care 
implică utilizarea noilor tehnologii și în elaborarea cărora colaborează cu echipe 
din alte țări. Pe termen lung, se urmărește îmbunătățirea competențelor de utili-
zare a noilor tehnologii (atât în cazul cadrelor didactice, cât și al elevilor), îmbu-
nătățirea comunicării în limbi străine (competență de bază în Uniunea Europeană 
– comunicarea în cel puțin două limbi străine), cunoașterea și dialogul intercultural

Contribuția eTwinning la comunicarea interculturală a fost subliniată de pro-
fesorul Piet van de Craen: „cu cât schimbul cultural este mai intens, cu atât mai 
bine îl vom cunoaște pe „celălalt” și cu atât mai europeni vom deveni.” Din per-
spectiva cadrelor didactice, proiectele eTwinning sporesc motivația elevilor pentru 
rezolvarea sarcinilor de învățare, arătând că elevii sunt foarte dornici să învețe, cu 
condiția să fie stimulați și îndrumați cu grijă (Piet van de Craen).

La Școala Gimnazială nr. 195 din București am realizat în cadrul eTwinning, 
Proiectul Space Odyssey for Teenagers (S.O.F.T.) în colaborare cu IES Alonso de 
Madrigal din Avila Spania care s-a finalizat cu obținerea Certificatului Quality 
Label urmat de European Quality Label.

Scopul acestui proiect a fost de a stimula elevii să lucreze în echipă, să inves-
tigheze, să formuleze ipoteze, să realizeze experimente, să formuleze concluzii 
și să le expună într-un mediu virtual. De asemeni, elevii au fost încurajați să se 
cunoască reciproc, să comunice și să facă schimb de experiență, să învețe despre 
spațiul cosmic folosind noțiuni de matematică, fizică, științele naturii, educație 
fizică, TIC, limbi străine (în special limba de lucru: engleza). Profesorii au utilizat 
resurse educaționale ESA și NASA pe care le-au adaptat condițiilor specifice din 
fiecare țară, ținând cont de curriculum-ul național și de particularitățile elevilor 
din grupul de lucru.
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Împreună cu partenerii spanioli am realizat un logo al proiectului format din 
elemente comune ale siglelor câștigătoare din fiecare țară.

Printre activitățile de succes pe care le-am realizat menționez Egg Lander: 
o activitate bazată pe resursa educațională de la NASA. Echipele de elevi au ca 
sarcină principală să realizeze o protecție pentru un ou crud (simbolizând nava 
spațială și echipajul) lăsat liber să cadă spre sol (simulând intrarea navei în at-
mosferă, căderea liberă și impactul cu solul) astfel încât timpul de cădere să fie 
cât mai lung și oul să nu se spargă (adică echipajul să ajungă în siguranță la sol). 
Elevii români au realizat lansarea în timpul excursiei la Lacul Paltinu. Echipele 
au motivat din punct de vedere științific alegerea făcută referitor la materialele 
utilizate și au decorat cum s-au priceput mai bine produsele grupului. În acest 
proiect au fost implicați părinții și în special bunicii care au fost de mare ajutor 
prin experiența pusă la dispoziție. Concursul de parașute și obiecte de zbor a venit 
în completarea lui Egg Lander la propunerea elevilor care au dorit să-și exprime 
creativitatea. Am realizat și lansat rachete cu apă pe baza resurselor educaționale 
ESA și NASA, iar între profesori a avut loc un eficient schimb de experiență pri-
vind utilizarea resurselor educaționale.

Activitatea Antrenează-te ca un cosmonaut (Train Like an Astronaut) a im-
plicat deplasarea elevilor la sala de sport unde au efectuat exerciții de gimnastică 
asemănătoare cu ele pe care cosmonauții le fac la antrenamente (așa cum s-a vă-
zut din filmul de la ESA vizionat în prealabil). Fiecare echipă a realizat propriul 
film utilizând noțiunile de TIC. După ce au postat filmele pe site-ul proiectului, 
au urmat comentariile făcute de echipele din cele două țări.

Activitatea Spațiu și spații (Space and Spaces) i-a stimulat pe elevi să con-
știentizeze faptul că spațiul poate avea proprietăți nebănuite. Banda lui Moebus a 
fost baza de plecare spre realizarea unui Oraș al viitorului așa cum îl imaginează 
copii astăzi.

Viața pe stația spațială (Space Station Life) prezintă un cosmonaut cana-
dian cântând melodia a lui David Bowie: Ground Control to Major Tom. Elevii 
din ambele țări au învățat versurile și s-au reunit în cor prin intermediul mediu-
lui virtual cu ajutorul tehnologiilor de comunicații. Cu această ocazie au studiat 
modul de viață în spațiu și au răspuns la întrebările unui test online realizat cu 
http://www. eslvideo. com/ de profesorii lor. Quiz-ul online a stimulat creativi-
tatea profesorilor, de această dată, prin provocarea de a lucra împreună șui de a 
crea un instrument de evaluare util.

Alte activități realizate: construirea unei imagini din pixeli: un joc de echipă 
ce implică atenție, cunoștințe minime de matematică dar și îndemânare; reprezen-
tări grafice ale mișcării unor mobile spațiale, înregistrarea fazelor lunii din fiecare 
oraș: București și Avilla, întâlnirea on line cu Andre Kuipers, cosmonaut de pe 
Stația Spațială Internațională prin Twitter. Elevii români au adresat distinsului 
cosmonaut întrebări în direct și s-au bucurat atunci când acestea au primit răspuns.

Pentru comunicare, informare și prezentarea rezultatelor am folosit mediul 
virtual și TIC. Am utilizat portalul eTwinning ca platformă de lucru și blogul ca 
mijloc de comunicare între profesori. Materialele au fost realizate folosind aplica-
ții pentru editare de text (Microsoft Word), editare de imagini (Picasa, Irfanview, 
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Microsoft Photoeditor), editare de fișiere video (film) sau de realizare de prezen-
tări (Microsoft PowerPoint). Logo-urile au fost realizate cu ajutorul programe-
lor de grafică (Paint) sau folosind site-uri specializate. Pe lângă prezentările în 
Powerpoint, am folosit și alte tipuri de materiale, menite a face sarcinile de lu-
cru cât mai atractive pentru elevi: slide-show-uri cu http://www. smilebox. com/, 
puzzle-uri create cu http://www. jigsawplanet. com/, animații cu Dvolver http://
www. dfilm. com/live/moviemaker. html, Glogster http://www. glogster. com/, 
http://vishub. org/, http://www. eslvideo. com/. 

Am realizat activități și mijloace care să stimuleze și să susțină motivația ele-
vilor pe parcursul proiectului, precum și valorificarea experienței lor anterioare. 
Am asigurat stimularea acțiunii independente, a autocontrolului, autoevaluării și a 
reflecției asupra propriei învățări; proiectarea unor sarcini de lucru care presupun 
muncă în echipă, colaborare, asumare de responsabilități, gradarea activităților, 
diversificarea lor și implicarea elevilor în stabilirea modurilor de lucru. Am avut 
în vedere alternarea formelor de organizare a activității: frontal, perechi, grupuri 
mici, individual; diversitatea tipurilor de interacțiune oferite de aplicațiile web 
2.0 ce facilitează comunicarea și interacțiunile în rețele sociale, într-o manieră 
adecvată stilului și nevoilor fiecăruia

 În urma acestui proiect relația mea cu elevii a căpătat noi valențe: am 
devenit mai apropiată de ei, primesc întrebări directe privind preocupările lor din 
domeniul științelor și utilizarea TIC pentru pregătirea lecțiilor. Am depășit cadrul 
curriculum-ului național, realizând o abordare interdisciplinară ce oferă elevilor 
o viziune de ansamblu asupra realității înconjurătoare. Participarea părinților și 
bunicilor la proiect alături de elevi este un câștig pentru toți, în special pentru 
consolidarea relațiilor și comunicare. Implicarea unui număr mare de colegi, cadre 
didactice care predau discipline care aparent nu au nimic în comun, a confirmat 
imaginea unei școli care pregătește elevii pentru viață. Elevii au venit în contact 
cu colegii lor din Spania, au descoperit valorile europene la nivel cultural.

 Fiecare activitate din proiect a stimulat elevii să își pună întrebări, să 
formuleze răspunsuri, să argumenteze, să reflecteze asupra abilităților și cunoș-
tințelor dobândite, să facă un pas lateral și să vadă dintr-o perspectivă nouă ceea 
ce au învățat într-un context formal.

Stimularea creativității elevilor prin implicarea lor în proiecte la nivel eu-
ropean, în special eTwinning, este o modalitate de a valorifica potențialul uman 
extraordinar al elevilor noștri.
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REZUMAT

Dezvoltarea creativității elevilor în cadrul orelor de științe este un deziderat 
al scolii de astăzi. ținând cont de faptul că nu există o definiție unanim acceptată 
a noțiunii de creativitate, putem să considerăm că este o trăsătură complexă a per-
sonalității umane, constând în capacitatea de a realiza ceva nou, original. Pentru 
ca o persoană să fie creativă este imperios necesar să fie plasată într-un mediu 
suportiv. eTwinning oferă un astfel de mediu pentru elevi și profesori unde se pot 
derula proiecte educaționale într-o abordare constructivistă. În această lucrare 
prezint Proiectul S.O.F.T. (Space Osyssey for Teenagers), câștigător al Premiului 
European Quality Label derulat cu elevii Școlii Gimnaziale nr 195 din București 
având partener IES Alonso de Madrigal din Avila Spania. Acest exemplu de bună 
practică evidențiază o nouă abordare a predării științelor cu accent pe colaborare, 
gândire laterală, experiment, interdisciplinaritate.
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AI O PROBLEMĂ?  
... SCRIE UN PROIECT! 

prof. grad I. ing. Adriana Țibrea, Liceul 
Tehnologic „Constantin Brâncuși” Tg. Mureș

Viața este o succesiune continuă de momente în care suntem preocupați de 
rezolvarea a nenumărate probleme. Sfera de manifestare a problemelor noastre 
poate fi cea a vieții personale, cu implicații evidente în activitatea profesională 
sau a vieții profesionale cu efecte asupra celei personale. Cauzele problemelor 
sunt multiple și de o diversitate atât de mare încât pare imposibil de delimitat. 
În subconștient căutăm mereu soluții pentru rezolvarea problemei plecând de la 
efectul sau efectele pe care aceasta le are asupra noastră sau a grupului din care 
facem parte (familie, colectiv de muncă, grup social, prieteni, ș. a. ). Prima reacție 
la apariția unei probleme este să depistăm cauzele principale, secundare și poate 
chiar terțiare care au condus la apariția și menținerea ei. Apoi?... Conștient sau in-
conștient, acționăm! În mod planificat sau pur și simplu întâmplător luăm măsuri 
ce sperăm să conducă la rezolvarea problemei. Care sunt elementele ce concură 
la reușită? Cu siguranță capacitatea noastră de a planifica eficient utilizarea unor 
„resurse” proprii sau împrumutate, astfel încât să beneficiem de maxima lor va-
loare în anumite condiții de aplicabilitate. Apoi, este absolut obligatoriu ca ceea ce 
am planificat să se întâmple întocmai, să avem în permanență control asupra situ-
ațiilor create de demersul nostru și să intervenim pe parcurs cu eventuale corecți.

Existența unei situații negative, a unei probleme care aduce neajunsuri unei 
organizații, unui colectiv sau unei colectivități se datorează anumitor cauze. Uneori 
acestea sunt evidente dar chiar și în astfel de situații, cel mai corect și eficient este 
să se facă o analiză amănunțită și obiectivă a cauzelor care conduc la favorizarea 
producerii și menținerii problemei.

La fel de important este să se stabilească efectele negative provocate de exis-
tența problemei și relația dintre efecte și cauzele care le favorizează, cum ar tre-
bui să se întâmple activitățile proiectului astfel încât cauzelor depistate să li se 
anuleze efectul.

Întreaga procedură poate fi reprezentată prin așa numitul „arbore al 
problemelor”

Aceasta presupune să scriem un proiect, să profităm de toate oportunitățile ce 
ne sunt oferite, să exploatăm cu maximă eficiență toate resursele pe care le avem 
la îndemână sau la care putem apela în limite legale.

Proiectul elaborat poate fi unul care presupune o cheltuială financiară ce 
poate fi acoperită din resurse proprii sau din resurse atrase. Atragerea de resur-
se financiare se poate realiza prin donații sau prin accesarea unor programe de 
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finanțare lansate la nivelul administrației locale, a unor organizații neguverna-
mentale din țară sau din străinătate și din ce în ce mai mult, din fonduri ale co-
munității europene.

Proiectul poate fi definit ca o succesiune de activități cu obiective fixate, 
concepute pentru a produce un rezultat într-un anumit interval de timp conform 
unor costuri prestabilite.

Dacă am decis să elaborăm proiectul pentru rezolvarea unei probleme, trebuie 
să urmăm anumiți pași, astfel:

 - stabilim linia de finanțare ce poate fi accesată (vezi sursele enumerate); 
 - definim obiectivul specific al proiectului, aliniat unui obiectiv fundamental 

pentru atingerea căruia contribuie de regulă mai multe proiecte; Obiectivul 
specific sau scopul proiectului vizează rezolvarea problemei principale și de-
finește beneficiile durabile pentru grupul țintă. Un proiect are un singur scop;

 - completăm o cerere de finanțare pusă la îndemâna noastră de către finanțator. 
Formularul cererii și modul de completare sunt specifice fiecărui finanțator 
și diferă de la o linie de finanțare la alta;

 - depunem cererea de finanțare până la termenul limită stabilit de finanțator;
 - semnăm contractul de finanțare prin care ne asumăm răspunderea utilizării 

fondurilor, în limita a ceea ce am propus prin cererea de finanțare;
 - implementăm proiectul respectând graficul de implementare în condițiile 

în care sunt realizați toți indicatorii propuși și în limita bugetului aprobat;
 - asigurăm monitorizarea permanentă a implementării proiectului și raporta-

rea rezultatelor.
Propunerea de proiect este modul formalizat prin care ne adresăm unui finan-

țator cu cererea de a finanța un plan de activități cu un scop bine definit, ținând 
cont de anumite limite financiare și de timp. Întotdeauna ideea de proiect pleacă 
de la nevoia rezolvării unei probleme.

Titlul sau denumirea proiectului trebuie să evidențieze ideea de proiect și 
trebuie să aibă o formă de exprimare clară și cât mai scurtă. Ideea de proiect ține 
de un anumit domeniu și este specifică unui anumit grup țintă, motiv pentru care 
este recomandat să fie extrase din planurile strategice ale organizațiilor.
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Teoria managementului proiectelor stabilește șase etape de lucru în elabora-
rea și implementarea proiectelor: programare, identificare, pregătire, finanțare, 
implementare, evaluare.

Programarea este o etapă ce se desfășoară la nivelul regiunilor sau la 
nivel național prin care se stabilesc strategii de dezvoltare regională sau 
națională negociate de guvern cu finanțatorii. Sunt întocmite documente 
strategice în care sunt stabilite domeniile prioritare de dezvoltare și progra-
mele de finanțare.

Identificarea presupune analiza amănunțită a problemelor existente, a nevoi-
lor și a situațiilor critice ale unor grupuri aflate în dificultate. Odată cu stabilirea 
problemei trebuie conturat clar și contextul în care are loc această problemă, 
mediul social, economic, politic și cultural în care urmează să se deruleze pro-
iectul. Totodată presupune identificarea și selectarea unor idei de proiect care 
ar putea fi implementate. Acțiunea se desfășoară prin analize, sondaje, studii 
de fezabilitate, dezbateri, discuții, etc. Este foarte atent analizată capacitatea 
organizației de a implementa proiectul, dacă este oportun momentul pentru a 
propune acel proiect, dacă există resursa umană care să poată asigura imple-
mentarea proiectului.

Pregătirea este etapa de elaborarea a propunerii de proiect prin completarea 
cererii de finanțare. Sunt stabilite: obiectivul general, obiective specifice, activi-
tățile, rezultate așteptate, grupul țintă, metodologia, indicatorii de performanță, 
graficul de implementare, bugetul. Cererea de finanțare va fi documentul princi-
pal ce stă la baza monitorizării proiectului.

Finanțarea presupune înregistrarea formularului cererii de finanțare comple-
tată la sediul finanțatorului. Finanțatorul are o echipă de evaluare care va stabili 
pe baza unor criterii de evaluare dacă proiectul va fi sau nu finanțat. Dacă decizia 
este favorabilă, finanțatorul informează beneficiarul și urmează încheierea unui 
contract de finanțare. Pe baza acestui document se va face întreaga finanțare a 
proiectului.

Implementarea este etapa în care are loc derularea propriu zisă a proiectului. 
Toate activitățile propuse se vor derula în condițiile de implementare descrise, în 
ordinea stabilită prin graficul de implementare și prin utilizarea resurselor finan-
ciare și materiale propuse în cererea de finanțare. Fidelitatea cu care se produce 
implementarea proiectului va conduce la obținerea unor rezultate conforme pro-
punerii din proiect fiind asigurată atingerea obiectivelor.

Evaluarea se produce pe parcurs precum și la încheierea proiectului. Această 
etapă presupune compararea rezultatelor obținute cu obiectivele propuse, urmă-
rind eficiența, impactul pozitiv și durabilitatea proiectului. Concluziile obținute 
în urma unei evaluări obiective pot constitui exemple de bune practici atât pentru 
beneficiar cât și pentru finanțator.

Exemplele de bune practici existente la nivelul organizației noastre ne arată 
că pentru o bună reușită, înainte de a începe scrierea unui proiect este recoman-
dabil să se întreprindă următoarele acțiuni:

 - analizarea unor proiecte anterior implementate;
 - studierea unor date statistice relevante pentru proiect;
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 - sondaje, întâlniri și dezbateri cu membrii grupului sau a comunității pentru 
care urmează să se realizeze proiectul;

 - discuții cu beneficiarii unor proiecte încheiate;
 - consultarea unor experți în scrierea și implementarea de proiecte;

Un proiect bine gândit este un proiect pe care cei care îl vor scrie l-au văzut 
deja realizat, i-au văzut rezultatele și eventual punctele vulnerabile. Și fiindcă orice 
proiect valoros se ancorează în realitatea momentului în care se va implementa, 
obligatoriu trebuie analizate următoarele:

 - care vor fi partenerii în viitorul proiect și dacă aceștia sunt eligibili pentru a 
îndeplini acest rol;

 - cine va face parte din echipa de implementare și care va fi rolul fiecărui 
membru;

 - care va fi perioada de timp în care s-ar putea implementa cel mai eficient 
proiectul;

 - dacă și cât va reprezenta contribuția proprie;
 - care vor fi produsele și rezultatele propuse pentru a fi obținute prin proiect.

Pe tot parcursul completării cererii de finanțare este foarte important ca redac-
tarea să se facă foarte clar, concis și la subiect respectând regulile scrierii 
ortografice și cele ale unei punctuații corecte. Este foarte bine ca modul de 
scriere să nu lase posibilitatea de interpretare a textului.

Este recomandat ca după scrierea proiectului, înainte de lansarea lui spre finanța-
tor, acesta să fie lecturat de o persoană competentă în domeniul pentru care 
a fost scris și care nu cunoaște amănunte despre proiect. Aceasta va scoate 
cu siguranță în evidență eventualele inadvertențe sau greșeli care ar putea să 
reprezinte puncte negre în evaluarea cererii de finanțare.
În concluzie, scrierea unui proiect este o muncă pretențioasă dar odată în-

vățată tehnica de scriere a proiectelor este un adevărat câștig pentru organizație, 
membrii echipei de proiect (echipa de management și cea de implementare) vor 
avea formate noi deprinderi și abilități în ceea ce privește planificarea și organi-
zarea activității. Totodată aceștia vor avea mai bine conștientizată răspunderea 
pentru utilizarea rațională și oportună a resurselor de care dispune organizația și 
mai cu seamă a bugetului.

Astăzi este o adevărată modă aceea de a scrie proiecte. Asta nu înseamnă că 
trebuie să fim copleșiți de acest val de influență și să fim preocupați de a scrie 
proiecte doar de dragul de a le scrie.

Proiectele scrise de o organizație trebuie să fie armonizate cu strategia de 
dezvoltare a acesteia. Ele sunt instrumente prin care poate obține fonduri cu care 
să realizeze anumite obiective strategice sau să rezolve problemele apărute la ni-
velul organizației, a grupului de organizații din care face parte, a unei comunități 
sau chiar al întregului sistem al cărui parte integrantă este.

Scrie un proiect! 
Un îndemn sincer și încurajator, o acțiune accesibilă fiecăruia dintre noi, un 

demers posibil și eficient pentru a cărui reușită avem nevoie de clarviziune, pute-
re de muncă, corectitudine, disciplină, informare continuă, parteneriat echitabil 
și consecvență.
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PREZENTAREA LUCRĂRII

Definiția și caracteristicile învățării prin cooperare
Învățarea prin cooperare este o metodă care are ca bază activități în care 

elevii lucrează în grupe, planificat și proiectat, condus de profesor, cu scopuri și 
obiective bine definite.

Modalități de formare a echipelor, grupelor de elevi
Echipele – după modul de formare – pot fi spontane, mixte și omogene.
Metodele învățării prin cooperare:
Am enumerat și prezentat câteva dintre metodele învățării prin cooperare pe 

care le folosesc la clasă.
Metodele moderne, alternative combinate cu cele tradiționale pot duce la re-

zultate mai bune atât la învățătură cât și la dezvoltarea personalității elevilor ca 
individ și ca membru al unui colectiv.

REZUMAT:

Viața personală și activitatea profesională a fiecăruia dintre noi sunt în per-
manență sub impresia existenței unor probleme. Provocate de multiple și diverse 
cauze, problemele au efecte ce produc perturbări sau blocaje în acțiunile noastre 
diverse. Pentru a depăși aceste praguri, ne stă la dispoziție oportunitatea scrierii 
și implementării unor proiecte.

Proiectul este o succesiune de activități cu obiective fixate, concepute pen-
tru a produce un rezultat într-un anumit interval de timp conform unor costuri 
prestabilite.

Teoria managementului proiectelor stabilește șase etape de lucru în elabora-
rea și implementarea proiectelor: programare, identificare, pregătire, finanțare, 
implementare, evaluare.

Un proiect bine gândit este un proiect pe care cei care îl vor scrie l-au văzut 
deja realizat, i-au văzut rezultatele și eventual punctele vulnerabile.

Proiectele scrise de o organizație trebuie să fie armonizate cu strategia de 
dezvoltare a acesteia.
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CREATIVITATE ÎN ABORDAREA INOVATIVA A 
POLITICILOR EDUCAȚIONALE EUROPENE

economist, expert contabil Ionela Claudia 
Ciotlăuș, director financiar Spitalul Clinic 

Județean Mureș, consilier local, Consiliul local al 
Municipiului Tîrgu-Mureș, Consiliul științific al 

Universității Cultural Științifice Tîrgu-Mureș

Rolul creativității și inovării în comunitate

Creativitatea și inovarea pot contribui la progresul societății către prosperitate, 
dar societatea trebuie să își asume responsabilitatea pentru modul în care acestea 
sunt folosite. Astăzi, creativitatea și inovarea trebuie să fie mobilizate în slujba 
unei societăți echitabile și ecologice, bazată pe dialog intercultural și cu respect 
pentru natură și pentru sănătatea și bunăstarea oamenilor din lumea întreagă.

Creativitatea reprezintă o dimensiune fundamentală a activității umane. Ea 
înflorește acolo unde există un dialog între culturi, într-un mediu liber, deschis 
și divers, caracterizat prin egalitate socială și egalitate între bărbați și femei. Este 
nevoie de respect și de protecție juridică pentru rezultatele muncii creative și in-
telectuale. Creativitatea reprezintă motorul culturii, al concepției originale și al 
inovării, dar dreptul de a-și folosi talentul creativ aparține tuturor. Mai mult decât 
oricând, viitorul Europei depinde de imaginația și creativitatea poporului său.

Gândim reinventarea educației, astfel încât școlile și universitățile să fie rein-
ventate, în parteneriat cu autoritățile publice – furnizori de infrastructură educați-
onală pentru profesori, elevi și studenți, astfel încât educația să pregătească tinerii 
pentru o societate a învățării permanente pe tot parcursul vieții, pentru un sistem 
educațional care dezvoltă cunoștințele, competentele și abilitățile, atitudinile ne-
cesare pentru dialog intercultural, gândirea critică pentru rezolvarea problemelor 
și dezvoltarea proiectelor inovative prin originalitate și cercetare.

Rolul politicilor publice în educație

Prioritățile oricărei comunități locale trebuie să derive din necesitatea schim-
bării și din imperativul unei inițiative urgente de a acorda atenție sporită creati-
vității și inovării, pentru a găsi calea optimă, prin cunoaștere, pentru ieșirea din 
actualul impas al societății, de la regres și stagnare la progres.

Trebuie să se înțeleagă faptul, absolut esențial, că nici o politică publică sec-
torială nu poate fi aplicată în mod coerent fără a fi bugetată și fără un sistem 



478 Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

multianual de bugetare. La fel de important este faptul că, fără resurse suficiente, 
nici un sistem de politici publice nu devine funcțional. Simplul fapt de a gândi un 
sistem de politici publice nu este suficient, dacă el nu este susținut printr-un sistem 
bugetar flexibil și operațional. O strategie locală a învățământului, calată pe un 
set de politici publice, nu se poate face decât pornind de la premisa că învățămân-
tul trebuie declarat prioritate zero a oricărui guvernământ, iar fondurile alocate 
acestui sector trebuie să fie repartizate nu în mod arbitrar, ci printr-o expertizare 
profesionistă și, mai ales, nepolitizată. Bugetarea și finanțarea învățământului 
este, evident, una din premisele de la care pornim pentru a putea, apoi, aplica un 
set de politici publice în domeniul abandonului școlar și al creșterii performanțe-
lor sistemului educațional.

În acest scop, se impun demersuri ale autorităților publice – factori decizi-
onali locali – de a finanța și susține educația, ca principal motor de dezvoltare 
locală durabilă, prin:
• Încurajarea creativității într-un proces de învățare pe tot parcursul vieții, în care 

teoria și practica să fie intercorelate;
• Transformarea unităților de învățământ în locuri care atât elevii, studenții, cât 

și profesorii se angajează în gândire creativă și învățare practică;
• Transformarea locurilor de muncă în locuri de învățare pentru perfecționare 

continuă;
• Promovarea cercetării științifice ca mod de a înțelege lumea, pentru a îmbună-

tăți viețile oamenilor și pentru a stimula inovarea.
Iată de ce creativitatea poate fi considerată sursa de inovare supremă, care 

transformă idei creatoare în produse și servicii competitive, care pot dezvolta co-
munitatea locală.

Metode inovatoare în educație 

Comisia de cultură și educație europeană recomandă o deschidere a educației, 
prin utilizarea metodelor inovatoare de predare și învățare pentru toți, facilitate 
de noile tehnologii și de resursele educaționale deschise.

Pentru aceasta, autoritatea publică locală poate acționa în trei mari direcții:
· inovarea în instituțiile de învățământ și de formare profesională;
· utilizarea resurselor educaționale deschise RED;
· disponibilitatea infrastructurilor și echipamentelor în domeniul tehno-

logiei, al informației și al comunicațiilor TIC;
Facilitarea acestor mijloace de stimulare a sistemului educațional va avea ca 

efecte benefice în comunitate:
• dobândirea competențelor adecvate necesare capacității de inserție profesională;
• noi modalități de predare și învățare;
• noi abordări privind finanțarea și parteneriatele pentru școală, ce vor da suste-

nabilitate sistemului educațional pentru viitor.
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În domeniul educației și al formării profesionale au loc schimbări revolu-
ționare. Asistăm la o creștere masivă a numărului cursurilor de învățământ și a 
altor resurse disponibile prin intermediul internetului, fie gratuit, ca RED, fie ca 
resurse pentru care se plătește; cunoștințele sunt disponibile într-o măsură din ce 
în ce mai mare pentru toată lumea, de multe ori gratuit.

Mai mult decât atât, viețile noastre devin din ce în ce mai mult – digita-
le. Acest lucru prezintă oportunități, dar și provocări pentru sectorul educației. 
Trebuie profitat de beneficiile noilor tehnologii, fără a neglija, însă, valoarea me-
todelor tradiționale.

Folosirea intensă a tehnologiilor digitale creează oportunități pentru insti-
tuțiile de învățământ și de formare profesională, profesori, studenți și elevi, de a 
preda și de a învăța în moduri inovatoare. Instituțiile de învățământ vor avea șansa 
de a alege resurse specifice și de a le modifica în funcție de nevoile lor specifice, 
creând astfel, o mai mare diversitate de medii de învățare. RED poate contribui 
la îmbunătățirea abordărilor care pun accent pe colaborare și poate personaliza 
procesul de învățare.

Dat fiind că o generație „născută digitală” își face din ce în ce mai mult sim-
țită prezența, educatorii trebuie să fie pregătiți corespunzător pentru a încorpora 
TIC în practicile lor pedagogice. Din acest motiv, autoritățile publice ar trebui să 
sprijine educația și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în domeniul TIC 
și să promoveze utilizarea RED.

Multe instituții folosesc materiale RED. Deși licențele deschise permit schim-
bul liber de resurse educaționale digitale, există încă unele provocări în ceea ce 
privește drepturile de autor pentru materialele de predare și învățare. Aceste pro-
bleme trebuie monitorizate și analizate în mod corespunzător.

În domeniul educației și formării profesionale, este esențial să se continue 
îmbunătățirea metodelor existente și să se promoveze metode inovatoare de pre-
dare și învățare. RED pot aduce o contribuție importantă la îndeplinirea obiec-
tivelor Strategiei Europa 2020 și pot transforma învățarea pe tot parcursul vieții 
în realitate.

Beneficiile inovării în educație

Aplicarea unui sistem de învățare non-formală și informală, completată de 
activitatea desfășurată de organizațiile de tineret, stagiile, uceniciile și volunta-
riatul de bună calitate, ar trebui să fie recunoscute ca instrumente care creează 
primele legături între viața studențească și piața muncii și care răspândesc spiritul 
inovator în rândul tinerilor. În plus, experiența profesională acumulată în timpul 
studiilor îi ajută pe tineri să dobândească competențele necesare în tranziția spre 
ocuparea unui loc de muncă. Competențele personale, cum ar fi gândirea criti-
că, munca în echipă, soluționarea problemelor, comunicarea, încrederea în sine, 
inițiativa și spiritul de lider sunt, de asemenea, necesare pentru ca tinerii să fie 
mai bine pregătiți, nu numai pentru viața profesională, ci și pentru viața privată.
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Investiția în tot ceea ce înseamnă educație și formare profesională este cu 
atât mai importantă, având în vedere nevoile pieței muncii care evoluează rapid; 
întrucât este necesar să se aspire la o educație de calitate și la dezvoltarea indi-
viduală și să se analizeze îndeaproape viitoarele tendințe în ce privește nevoile 
de pe piața muncii, pentru a putea adapta și moderniza programele de studii și 
de formare profesională, astfel încât să se poată asigura o serie de cunoștințe de 
bază și strategii de învățare pe tot parcursul vieții și să se poată corela compe-
tențele cu locurile de muncă, cum ar fi utilizarea noilor tehnologii și a rețelelor 
sociale, fără, însă, a se știrbi obiectivul academic de transmitere a cunoștințelor; 
întrucât evoluția modelelor de învățământ trebuie să fie însoțită de o adaptare în 
consecință a meseriei de cadru didactic, în ce privește, de exemplu, competențele, 
calificările, statutul și carierele.

Corelarea ofertei educaționale cu cererea de pe piața muncii solicită o coo-
perare mai strânsă între instituțiile și furnizorii de servicii în domeniul educației, 
întreprinderile, partenerii sociali, organizațiile civile și autoritățile locale, regio-
nale și naționale, precum și serviciile de ocupare a forței de muncă, în scopul de a 
face schimb de cele mai bune practici, de a promova parteneriatele și de a depune 
eforturi pentru a oferi stagii în întreprindere și ucenicii de calitate, ca mijloace 
eficiente de ocupare a locurilor de muncă vacante și de integrare durabilă a per-
soanelor, în trecerea de la educație la viața profesională; subliniază nevoia de a 
asigura compatibilitatea pregătirii profesionale cu dezvoltarea carierei, pe prin-
cipiul „omul potrivit la locul potrivit”.

O astfel de abordare a sistemului de învățământ poate asigura sustenabilitatea 
dezvoltării durabile a unei comunități a cărei investiții actuale constituie garanția 
progresului comunitar local, de bunuri și servicii corelate cu puterea de consum 
și prosperitatea locală, datorită cunoașterii, creativității și inovării potențiale, ge-
neratoare de putere economică locală.
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REZUMAT

Pentru a progresa o comunitate are nevoie de investiții sporite publice și pri-
vate în cunoaștere. Progresul inteligent comunitar în contextul cerințelor actuale 
ale Uniunii Europene presupune furnizarea unei educații de calitate pentru tineri, 
o provocare din ce în ce mai importanta a tuturor statelor membre ale Uniunii 
Europene pentru a păstra direcția în contextul actual de schimbări intense.
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În situația actuală de criză economică atât în Europa, cât și în întreaga lume, 
unele dintre cele mai mari provocări sunt șomajul și capacitatea oamenilor de a-și 
asigura existența. Combaterea șomajului trebuie să fie obiectivul nostru principal 
și, în acest domeniu, educația și formarea profesională au de jucat un rol crucial. 
Pe termen lung, educația și dezvoltarea competențelor sunt esențiale pentru ino-
vare și creștere economică. Totuși, educația de înaltă calitate care asigură com-
petențe utile pe piața muncii trebuie să fie însoțită de dezvoltarea competențelor 
personale și a comportamentelor societale prin identificarea unor noi modalități 
de gândire și acțiune.





CONFERINŢA CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ 
CREATIVITATE ŞI INOVAŢIE ÎN EDUCAŢIE 

EDIŢIA A III-A, TÎRGU-MUREŞ, 5-7 MAI 2014

PARTENERI





485Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

  CASA CORPULUI DIDACTIC MUREŞ

Casa Corpului Didacti c Mureș este o insti tuție specializată pentru formare conti nuă, 
adaptată cerințelor societății, cu un sistem funcțional și coerent, apreciată și cotată ca 
unitate cu presti giu în județ și în țară, solicitată pentru calitatea acti vităților oferite.

Misiunea Casei Corpului Didacti c Mureș se deriva din mott oul ales ,,un profesor cu 
adevărat bun este acela care mai întâi se învață pe sine pentru ai putea învăța pe alții” 
ceea ce se refera la cel mai important aspect legat de misiunea pe care o are CCD Mureș: 
promovarea inovației și a reformei în educație, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea 
personală și profesională a personalului din învățământul preuniversitar, în corelație cu 
standardele profesionale pentru profesiunea didacti că, standardele de calitate și com-
petențele profesionale, precum și în conformitate cu politi cile și strategiile naționale în 
domeniul educației.

Casa Corpului Didacti c Mureș a fost înfi ințată în 9 noiembrie 1969 în cadrul Inspecto-
ratului Şcolar sub forma unui corp de metodiști , având ca scop coordonarea, organizarea 
și realizarea programelor de perfecționare a personalului din învățământul preuniversi-
tar. Deschiderea ofi cială a acti vităților a avut loc chiar în această dată, când conferenția-
rul universitar Vasile Bunescu, director general în Ministerul Învățământului, a susținut o 
disertație pentru toate cadrele didacti ce.

De la înfi ințare și până în prezent la conducerea insti tuției s-au perindat un număr 
de nouă directori, toți depunând un efort susținut în desfășurarea acti vității de formare, 
precum și îmbunătățirea procesului de formare conti nua. CCD Mureș din păcate astăzi 
funcționează într-un sediu provizoriu după retrocedarea impozantului sediu din strada 
Crinului Nr. 2, în clădirea taberelor școlare. Casa Corpului Didacti c Mureș dispune de 
o bibliotecă dotată cu aproximati v 23.000 de volume, puse la dispoziția cursanților. De 
asemenea, toate locațiile de formare dispun de conexiune la internet precum și de o 
aparatură performantă, prin atragerea unor fonduri structurale.

De la înfi ințare, acti vitatea în această insti tuție s-a desfășurat cu sprijinul profesori-
lor metodiști , cadre didacti ce cu o bogată experiență profesională, a cadrelor universita-
re din întreaga țară, a insti tuțiilor acreditate și abilitate în subordinea cărora s-a afl at Casa 
Corpului Didacti c. Colaboratorii pe care i-a avut în trecut Casa Corpului Didacti c, precum 
și cei actuali, au fost întotdeauna de o înaltă califi care, cu experiență internă și internați-
onală deosebită, competențele profesionale fi ind criteriul de bază în selecționarea aces-
tora. Urmărindu-se cu consecvență acest criteriu, rezultatele obținute la fi nalul oricăror 
acti vități a fost unul de calitate și apreciere poziti vă, concluzie desprinsă de feed-back-ul 
avut în permanență de la colegii noștri - profesori.

Acti vitatea Casei Corpului Didacti c Mureș urmărește calitatea dezvoltării profesio-
nale a personalului didacti c, având un rol important în reglarea sistemului de învățământ 
și în asigurarea parteneriatului intern și extern; consti tuirea cadrului propice schimbului 
de idei, informării și documentării, din perspecti va direcționării către o educație deschi-
să, fl exibilă și efi cientă.

Racordându-și acti vitatea la prevederile legislației privind asigurarea calității în edu-
cație, Casa Corpului Didacti c Mureș se defi nește prin capacitatea sa de autoevaluare, 
dezvoltare și promovare a culturii organizaționale, de relaționare cu mediul cultural, eco-
nomic și social, cu întreaga comunitate.



486 Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

Ţintele strategice care sunt urmărite în vederea creșterii prestigiului Casei Corpului 
Didactic Mureș și întăririi personalității ei sunt: evoluția parteneriatului I.S.J. Mureș – 
C.C.D. Mureș, ca instituții în slujba comunității educaționale; intrarea pe piața ofertanți-
lor de programe de formare continuă acreditate, cu ofertă capabilă să satisfacă nevoile 
de formare și perfecționare a cadrelor didactice și a comunității, în condițiile descen-
tralizării și calității în educație; dezvoltarea resurselor umane ale școlii, prin asigurarea 
accesului la formarea continuă a personalului didactic și nedidactic, în funcție de nevoile 
identificate; promovarea, susținerea, stimularea și încurajarea inovării pedagogice și faci-
litarea informațiilor de ultimă oră în specialitate și didactică; folosirea eficientă a tehnici-
lor de informare și comunicare în procesul didactic și managerial; formarea și dezvoltarea 
unei culturi a dialogului și a dezbaterii profesioniste; profesionalizarea actului managerial 
al personalului de conducere, îndrumare și control pe componenta academică și pe cea 
administrativă; participarea la programele comunitare în domeniul educației și formării 
profesionale; dezvoltarea unor parteneriate în vederea armonizării demersurilor educa-
tive; implementarea sistemului de management al calității.

CCD Mureș organizează un număr mare de programe acreditate care deservesc ne-
voile de formare exprimate de profesori. În această perioadă sunt funcționale cinci pro-
grame acreditate de CNFP, care corespund cerințelor privind toate categoriile de perso-
nal implicate în procesul instructiv-educativ. Ne putem mândri ca prin programe proprii 
și parteneriate cu alte instituții, într-o perioadă de numai 5 ani s-au format peste 5000 de 
cadre didactice, din care peste două sute - personal de conducere, iar aproximativ 100 
de componenți ai personalului didactic auxiliar. Pe lângă aceste cursuri acreditate, Casa 
Corpului Didactic Mureș a format peste 1500 de dascăli prin programe personalizate, avi-
zate de Ministerul Educației Naționale. Deși activitățile de formare reprezintă principalul 
factor de interes, la CCD Mureș putem vorbi și de nu număr mare de activități științifice, 
culturale, educative, simpozioane și conferințe care se adresează unui public larg.

Un alt aspect important este dezvoltarea parteneriatelor care contribuie la desfă-
șurarea unor activități importante, parteneriate cu Universități și instituții științifice din 
regiune, parteneriate cu firme specializate în formare, instituții școlare sau agenți eco-
nomici. Sunt la loc de cinste parteneriatele internaționale, încheiate, prin tradiție, cu 
instituții similare din străinătate.

Păstrând această linie, a valorilor temeinic cultivate, Casa Corpului Didactic Mureș 
își onorează angajamentele prin care se împlinește misiunea sa instituțională, formarea 
continuă a personalului din mediul didactic preuniversitar mureșean.
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 INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ
www. edums. ro

Domeniul de activitate 

Inspectoratul Şcolar al Județului Mureș își desfășoară întreaga activitate pe baza 
prevederilor Legii nr. 1/2011 și a actelor administrative cu caracter normativ ce decurg 
din executarea prevederilor legii sus-menționate, a ordinelor și instrucțiunilor elaborate 
de Ministerul Educației Naționale.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, inspectoratul școlar colaborează cu aso-
ciațiile reprezentative ale profesorilor, asociațiile reprezentative ale părinților, structurile 
asociative ale școlilor de stat, particulare și confesionale, Consiliul Minorităților Națio-
nale, sindicatele reprezentative din învățământ, Consiliul Național al Elevilor, autoritățile 
administrației publice, organizațiile neguvernamentale finanțatoare care susțin progra-
me educative/federații ale furnizorilor de servicii sociale, Institutul de Ştiințe ale Educați-
ei, instituții de învățământ superior și cu alți factori abilitați.

Scurt istoric 

La începutul anului 1968 s-a produs reforma administrativă, trecerea de la raioane 
și regiuni la politica administrativă pe județe, cu centre de comune. I.Ş.J. s-a înființat la 1 
martie 1968. A început să funcționeze în baza R.O.F. aprobat prin OMEC nr. 3324 /1996 
și a HG ulterioare.

La 1 aprilie 1969 a avut loc pentru prima dată Concursul de titularizare în primele 
municipii, concurs care s-a generalizat în anii următori pe întreg cuprinsul țării. Prioritate 
la încadrări aveau cei cu studii complete, în funcție de vechime, dar erau sprijiniți la înca-
drări cei ce se aflau în curs de calificare la învățători și profesori. După anul 1970, situația 
încadrărilor a devenit critică. Cei nemultumiți au apelat la Comisia de judecată a învăță-
mântului. Termenele încadrării pe un an trebuiau realizate în intervalul 1 septembrie și 
30 iunie și nu între 15 septembrie și 15 iunie, iar lunile de vară erau socotite concedii. 
Astfel era evitată întreruperea vechimii la cei încadrați anual pe post de suplinire.

În perioada 1978-1989 nu s-au făcut numiri, ci doar detașări, pentru ca, în anul 1990 
să aibă loc titularizări și transferări în patru etape, însumând peste 2.000 de mișcări ale 
cadrelor didactice.

Sediul inițial al I.Ş.J. a fost în Tg. Mureș, str. Gh. Doja. Din anul 1987, Inspectoratul 
Şcolar Județean Mureș a fost mutat pe str. Dr. Victor Babeș nr. 11. 

Rolul inspectoratului școlar și serviciile pe care le oferă

• nspectoratul școlar controlează, monitorizează și evaluează implementarea curriculu-
mului național, în fiecare unitate de învățământ;

• Inspectoratul școlar este  coordonat de către inspectorul școlar general și inspectorii 
școlari generali adjuncți;



488 Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

Atribuțiile inspectorului școlar general:  
• asigură cunoașterea și aplicarea legislației generale și specifice în toate domeniile func-

ționale inspectoratului școlar;
• monitorizează cunoașterea și respectarea hotărârilor, deciziilor și metodologiilor Mi-

nisterului Educatiei Naționale în unitățile școlare din județ; asigură fluxul informațional 
între Ministerul Educatiei Naționale, autoritățile publice locale, instituții deconcentrate, 
unități de învățământ din teritoriu și inspectoratul școlar;

• colaborează cu inspectorate școlare din alte județe în scopul derulării unui schimb util 
de informații, expertiză și bune practici;

• promovează imaginea inspectoratului școlar prin mass-media, într-o atmosferă de în-
credere, corectitudine și transparență;

• colaborează cu parteneri interesați de domeniul educației cu scopul informării acestora 
asupra ofertei educaționale din teritoriu, al adaptării rețelei de învățământ la strategia 
de dezvoltare și de obținere/suplimentare a resurselor necesare;

Personalul din inspectoratul școlar se raportează la două domenii fundamentale:
a) relații publice;
b) relații cu publicul.

• Relațiile publice ale inspectoratului școlar privesc organizarea și administrarea sistemului 
complex de relații profesionale, economice, politice, administrative, sociale, mediatice 
și culturale în care evoluează instituția.

• Relațiile cu publicul reprezintă acea parte din relațiile publice practicate de instituție 
prin care se realizează contactul nemijlocit cu publicul larg și cu anumite categorii spe-
cifice de public.

Comunicarea în cele două domenii se definește drept:

a) comunicare internă, între membrii instituției;
b) comunicare externă, cu diferitele tipuri de public.

Personalul din cadrul inspectoratului școlar are rolul de a acționa cu onestitate și 
responsabilitate în concordanță cu misiunea profesiei și standardele profesionale.
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UNIVERSITATEA „PETRU MAIOR” DIN TÎRGU-MUREŞ

STRUCTURA UNIVERSITĂŢII „PETRU MAIOR” DIN TÎRGU-MUREŞ – 
DEPARTAMENTE ŞI CENTRE DE CERCETARE

Facultatea de Inginerie:
• Departamentul de Inginerie Industrială și Management
• Departamentul de Inginerie Electrică și Calculatoare
• Centrul de Cercetare „Tehnologii Avansate de Proiectare și Fabricație Asistate”-„TAPFA”
• Centrul de Cercetare „Managementul Energiei și Electrotehnologiilor”

Facultatea de Ştiințe și Litere:
• Departamentul de Filologie
• Departamentul de Istorie și Relații Internaționale 
• Departamentul de Informatică
• Centrul de critică și istorie literară: Modernitate și postmodernitate în literatura româ-

nă a secolului XX (MPLR)
• Centrul de cercetare științifică a elitelor românești
• Centrul de cercetare în informatică
• Institutul de Studii Italo-Român
• Centrul de cercetare în lingvistică aplicată și studii culturale (CCLASC)

Facultatea de Ştiințe Economice, Juridice și Administrative:
• Departamentul de Management-Economie
• Departamentul de Finanțe-Contabilitate
• Departamentul de Discipline Juridice și Administrative
• Centrul de cercetare pentru drept și științe socio-umane
• Centrul de cercetare în domeniul urbanismului și politici publice
• Centrul de cercetări economice
• Centrul de cercetare „Optimizarea performanțelor organizațiilor”

Din structura universității fac parte integrantă Departamentul pentru Pregătirea 
Personalului Didactic, Centrul pentru învățământ cu frecvență redusă (C.I.F.R),  Centrul 
de Instruire și Perfecționare (CIP), Biroul pentru Programe Comunitare (B.P.C), Centrul de 
Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC), Centrul de Management al Cercetării – Inovării - 
Granturi și Finanțare Proiecte de Cercetare (C.M.C.I), Centrul de Management al Calității 
(C.M.C), Biblioteca UPM, Editura UPM –„Petru Maior”University Press.

ISTORIC UPM

Înființată în anul 1960, Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu-Mureș, componentă 
a sistemului educațional din România, este instituție de stat pentru învățământ superior 
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acreditată de Ministerul Educației Naționale și de Guvernul României.
Semnatară, în anul 2005 a Magnei Charta Universitatum de la Bologna, Univer-

sitatea “Petru Maior” din Tîrgu-Mureș a aderat la organizații internaționale, precum: 
European University Association (EAU/2008), International Association of Universities  
(IAU/2003), Agence Universitaire de la Francophonie (AUF/ 2007), Heads of University 
Management & Administration Network in Europe (HUMANE/2004 ) și Global University 
Network For Innovation (GUNI /2009). 

Pentru calitatea învățământului, Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu-Mureș a fost 
acreditată la nivel național de către ARACIS cu  calificativul  „Grad de încredere ridicat”. 

De la fondarea sa în anul 1960, asigurându-și continuitatea instituțională și perma-
nența culturală, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș se prezintă în deplina sa 
maturitate și reputație ca o autentică și generoasă „Universitate pentru comunitate”. De-
viza universității „Universitas pro bono publico”/ „O universitate pentru comunitate” cer-
tifică deschiderea universității spre slujirea prin știință și educație a comunității publice.

Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș, înființată ca Institutul Pedagogic din 
Tîrgu-Mureș, a trecut prin mai multe etape organizatorice:

1960-1977, Institutul Pedagogic de 3 ani Tîrgu-Mureș 
1977-1984, Institutul de Învățământ Superior Tîrgu-Mureș 
1984-1990, Institutul de Subingineri Tîrgu-Mureș 
1990-1991, Institutul de Învățământ Superior Tîrgu-Mureș 
1991-1995, Universitatea Tehnică din Tîrgu-Mureș 
1995-1996, Universitatea din Tîrgu-Mureș 
1996-prezent, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș.

Structura academică și de cercetare a Universității „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș 
este constituită din componente ce asigură desfășurarea activităților didactice și de cer-
cetare. În cadrul universității funcționează Facultatea de Inginerie (1990), Facultatea de 
Ştiințe și Litere (Facultatea de Ştiințe -1993, transformată în Facultatea de Ştiințe și Litere 
-1995) și Facultatea de Ştiințe Economice, Juridice și Administrative (Facultatea de Ştiințe 
Economice și Administrative - 2002, transformată în  Facultatea de Ştiințe Economice, 
Juridice și Administrative în 2005). 

În 2007, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș a devenit Instituție Organiza-
toare de Studii Universitare Doctorale, în domeniul Filologiei. Este încă o recunoaștere a 
valorii de necontestat a școlii de critică și istorie literară din cadrul acestei universități, în 
care sunt angrenați câțiva importanți scriitori mureșeni.

Începând cu anul universitar 1990-1991, Universitatea „Petru Maior” din 
Tîrgu-Mureș a cunoscut o puternică dinamică instituțională exprimată în apariția a noi 
facultăți și programe de studii, în creșterea numărului de studenți și cadre didactice. Ma-
nagementul universitar, strategia dezvoltării și modernizării au produs efecte benefice 
pentru consolidarea instituțională și pentru calitatea procesului de învățământ, sporin-
du-i prestigiul și autoritatea.

Universitatea dispune de spații moderne de învățământ, săli de curs, laboratoare 
de specialitate destinate domeniilor pe care le organizează asigurând o dotare modernă 
cu echipamente specifice pentru activitățile didactice și de cercetare, rețele moderne de 
calculatoare și biblioteci bine dotate. Universitatea găzduiește unul din nodurile principa-
le ale rețelei naționale de comunicații de date ROEDUNET pentru învățământ și cercetare.

Eforturile și resursele alocate au avut darul de a crea o personalitate instituțională 
specifică, capabilă să facă din universitate un interlocutor și partener credibil și atractiv 
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pe plan național și internațional.
Integrarea în viața comunității academice internaționale și preocuparea pentru 

schimbul internațional de valori științifice se regăsesc în numeroasele acorduri bilaterale 
internaționale și în numărul mare de mobilități studențești, mobilități de misiune didac-
tică, proiecte de dezvoltare curriculară, masterate europene, burse individuale pentru 
asistenții de limbi străine, cursuri de vară. Continuarea și îmbunătățirea participării uni-
versității la acțiunile Programului ERASMUS PLUS reprezintă una dintre cele mai mari 
priorități ale universității.

Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș se declară ca instituție de educație și 
cercetare științifică, cultivă valorile științei, tehnicii și ale culturii universale.

Prin activitatea științifică desfășurată, un număr important de cadre didactice ale 
universității se bucură de o recunoaștere din partea comunității naționale și internațio-
nale, fiind reprezentate în ARACIS, CNATDCU și alte organisme profesionale și științifice 
europene.

Pentru activitatea științifică de excepție, în ultimii 20 de ani, opt cadre didactice au 
primit premii ale Academiei Române: Prof. dr. Grigore Ploeșteanu (1994), Prof. dr. Ioan Ni-
cola (1997), Prof. dr. Adrian Husar (2001), Prof. dr. Cornel Sigmirean (2002), Conf. univ. dr. 
Corina Teodor (2005), Conf. univ. dr. Simion Costea (2006), Lector univ. dr. Eugeniu Nistor 
(2009, 2011, 2012), Prof. univ. dr. Iulian Boldea (2011, 2013). De asemenea, cadre didacti-
ce de la Facultatea de Ştiințe Economice, Juridice și Administrative, au obținut mai multe 
premii precum: Premiul MEN – UEFISCDI 2013 acordat pentru Conf. univ. dr. Rozalia Gabor, 
Medalia Revista de Audit Financiar 2013 acordat pentru Prof. univ. dr. Tatiana Dănescu, 
Ordinul „Bărbăție și credință” în gradul de CAVALER cu însemn pentru militari conferit de 
Președintele României în anul 2010 acordat pentru Lector dr. Nicolae-Dragoș Ploeșteanu. 
Amintim câteva dintre premiile obținute la concursurile internaționale de către studen-
ții Facultății de Ştiințe Economice, Juridice și Administrative din cadrul Universității „Pe-
tru Maior” din Tîrgu-Mureș, coordonați de Lector dr. Nicolae-Dragoș Ploeșteanu: Andrei 
Palade - Premiu pentru cel mai bun pledant la faza națională a Philip C. Jessup Internati-
onal Law Moot Court Competition - București 2013, Organizator și președinte de juriu la 
Cambridge University International Model United Nations – Cambridge 2012, Premiul I 
pentru cea mai bună argumentație scrisă, Telders - Haga 2012, Premiul I, Oxford University 
International Model United Nations - Oxford 2011, Luminița Gabura - Diplomă de excelen-
ță academică conferită de Primul-Ministru al Republicii Moldova – Chișinău 2014, Raul Mi-
ron - Mențiune, Cambridge University Model United Nations - Cambridge 2012, Premiul I 
pentru cea mai bună argumentație scrisă, Telders - Haga 2012, Diana Chibulcutean, Iulia 
Diana David, Premiul I, concurs național de pledoarii „Fiat Justitia” – Tîrgu-Mureș 2013.

Se remarcă activitatea de cercetare și invenție a Facultății de Inginerie prin proto-
tipuri create de studenți și cadre didactice și participări la concursurile internaționale: 
Concursul internațional Bosch Rexroth „Pneumobil” unde echipa Facultății de Inginerie 
a obținut locul II în 2011, locul I în 2012 la Concursul Internațional „Alternative Energy” 
organizat de Audi Ungaria pentru cel mai bun proiect, locul III pe echipe în 2013 la Con-
cursul internațional CLAAS Unitech – Torokszentmiklos - Ungaria. De menționat și faptul 
că Facultatea de Inginerie a depus la OSIM în anul 2012 un număr de 27 de brevete de 
invenție, iar în anul 2013 un număr de 3 de brevete de invenție.

În contextul actual al învățământului superior românesc, Universitatea „Petru Ma-
ior” din Tîrgu-Mureș se impune ca o instituție cu tradiție și totodată dinamică, deschisă 
total spre societatea modernă europeană, ce cultivă și perpetuează educația academică 
autentică, în elementele ei esențiale: exigență, autoritate, respect, calitatea educației, 
cultul performanței.
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 UNIVERSITATEA ,,BABEŞ-BOLYAIˮ CLUJ-NAPOCA

Universitatea Babeș-Bolyai este cea mai veche instituție academică din România 
care și-a asumat întreaga tradiție academică din Transilvania, inaugurată prin Colegiul 
iezuit înființat la Cluj de principele Báthory Ştefan în 1581. Universitatea clujeană sin-
tetizează întreaga tradiție culturală, științifică și confesională a Transilvaniei, dezvoltând 
un program educațional multicultural și multilingual în conformitate cu legile în vigoare 
în România și în acord cu valorile europene. UBB este o instituție publică de învățământ 
superior a cărei misiune este să promoveze și să susțină  în comunitatea locală, regiona-
lă, națională și internațională  dezvoltarea unor componente culturale specifice, valori 
pe care le transmite prin programele sale celor peste 40.000 de studenți, masteranzi și 
doctoranzi pe care universitatea îi școlarizează.

ISTORIC   Învățământul universitar românesc a fost înființat la Cluj-Napoca în sep-
tembrie 1919, prin decretul regal nr. 4090 semnat de regele Ferdinand I al României. 
Noua instituție avea în componență patru facultăți: Drept, Medicină, Ştiințe, Litere și 
Filozofie, primul rector fiind profesorul Sextil Pușcariu.  În 1959 a avut loc procesul de 
unificare a Universității românești din Cluj cu Universitea maghiară, sub denumirea 
de Universitatea „Babeș-Bolyai”. În 1995, prin Carta Universității ,,Babeș-Bolyai” și prin 
alte decizii de importanță fundamentală, comunitatea academică și Senatul Universității 
au hotărât reorganizarea universității pe trei linii de studii (română, maghiară, germană), 
corespunzător structurii istorice și culturale a Transilvaniei.

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI  este una dintre cele 21 de 
specializări existente în oferta Universității. Învățământul superior în domeniul psiholo-
giei și pedagogiei a debutat în anul 1919, odată cu înființarea Universității Daciei Supe-
rioare la Cluj. Catedra de psihologie a beneficiat de reputația de reputația profesorului 
Florian Ştefănescu Goangă, o personalitate științifică marcantă a vremii. Catedra de pe-
dagogie s-a afirmat grație personalității lui Onisifor Ghibu, promotor al pedagogiei ro-
mânești și al educației în limba română, și lui Vladimir Ghidionescu, unul dintre pionierii 
pedagogiei experimentale din România. Tradiția facultății este dusă azi mai departe gra-
ție colectivului academic coordonat de prof. univ. dr. Călin Felezeu. Activitatea facultății 
se derulează prin intermediul celor nouă departamente din componența sa: Psihologie, 
Psihologie Clinică și Psihoterapie, Psihologie Aplicată, Pedagogie și Didactică Aplicată, 
Psiho-Pedagogie Specială, Ştiințe ale Educației, Didactica Ştiințelor Exacte, Didactica Şti-
ințelor Socio-Umane, Pedagogie și Didactică în Limba Germană.

DEPARTAMENTUL ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI  oferă în prezent două specializări la nivel 
de licență – Pedagogie și Pedagogia învățământului primar și preșcolar – iar la nivel de 
master specializările Master în Consiliere Şcolară și Asistență Psihopedagogică, Master 
în Educație Civică. Departamentul de Ştiințe ale Educației oferă totodată posibilitatea 
realizării studiilor doctorale în domeniul Ştiințele educației.  

EXTENSII LA NIVEL REGIONAL   Pe lângă oferta specializărilor în municipiul Cluj-Na-
poca, Departamentul de Ştiințe ale Educației oferă la nivel regional posibilitatea realizării 



493Conferinţa „Creativitate şi inovaţie în educaţie”, ediţia a III-a, 5-7 mai 2014, Tîrgu-Mureş

studii de nivel licență la specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar în 
cadrul extensiilor Facultății de Psihologie și Ştiințe ale Educației existente în Tîrgu-Mureș, 
Năsăud, Sibiu, Vatra Dornei și Sighetu Marmației.  
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UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ 
ŞI FARMACIE DIN TÎRGU-MUREŞ 

– O UNIVERSITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT MEDICO-FARMACEUTIC PERFORMANT

Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu-Mureș pune împreună inteligența, 
creati vitatea și diversitatea resurselor de care dispune într-un climat sti mulati v pentru stu-
denți și profesori, pentru a fi  în slujba cetății și a societății și pentru a rămâne un punct de 
reper în mediul academic național și internațional. Ne-am asumat o misiune și un set de 
obiecti ve care se pot dezvolta pe o bază durabilă doar prin însușirea unor valori fundamen-
tale pe care Universitatea le onorează și le promovează în toate deciziile sale: umanismul, 
diversitatea, libertatea de gândire și de exprimare, recunoașterea valorii și solidaritatea.

În prezent în Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu-Mureș se desfășoară 
următoarele programe de studii:

Studii de licență și masterat

Niv elul Facultatea Programul de studiu
Licență Facultatea de 

Medicină
Medicină
Moașe
Asistență medicală generală
Balneofi ziokinetoterapie și recuperare
Nutriție și dieteti că
Educație fi zică și sporti vă

Facultatea de

Medicină Dentară

Medicină Dentară
Tehnică dentară
Asistență dentară

Facultatea de 
Farmacie

Farmacie
Asistență de farmacie

Master Facultatea de  

Medicină

Master în laborator clinic
Nutriție clinică și comunitară
Managementul serviciilor de sănătate
Terapie fi zică și reabilitare funcțională
Cercetare ști ințifi că avansată medico-farmaceuti că

Facultatea de 
Farmacie

Calitatea medicamentului, alimentului și mediului
Biotehnologie medicală
Cosmetologie și dermatofarmacie

Facultatea de 
Medicină Dentară

Tehnologii proteti ce pe implanturi
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Universitatea de Medicină și Farmacie a inițiat un demers de reformă curriculară a 
învățământului practic și clinic astfel încât studenții să  aibă o imagine clară asupra a ceea 
ce vor trebui să învețe să facă pe parcursul anilor de studii. În acest sens, în cadrul Univer-
sității funcționează Centrul de Simulare și Abilități Practice care are trei departamente: 
Abilități medicale (Medical Skills), Simulare Medicală (Medical Simulation) și Pacientul 
Standardizat (Standardised Patient). 

Studii doctorale
Şcoala Doctorală asigură perfecționarea și extinderea pregătirii studenților docto-

ranzi prin
activități de predare, seminarizare, evaluare și  cercetare științifică. Domeniile de 

studiu acreditate sunt Medicină și Farmacie. Prin standardele de calitate impuse doc-
toranzilor în momentul susținerii tezei de doctorat, prin granturile interne de cercetare 
științifică acordate prin competiție și prin asocierea cu programul de masterat în Cerce-
tarea științifică avansată, Şcoala doctorala creează cadrul necesar derulării unui program 
doctoral de înaltă performanță.

Studii postuniversitare
Rezidențiatul reprezintă forma specifică de învățământ postuniversitar pentru ab-

solvenții licențiați ai Facultăților de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie, asigurân-
du-le acestora pregătirea necesară obținerii uneia dintre specialitățile cuprinse în No-
menclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de 
asistență medicală. Pregătirea în rezidențiat se desfășoară pentru fiecare specialitate 
conform curriculei de pregătire și este coordonată de cadre didactice cu pregătire de 
specialitate în domeniile respective.

Cursurile postuniversitare organizate de Universitatea de Medicină și Farmacie din 
Tîrgu-Mureș au un impact pozitiv la nivelul orașului/județului/țării, tematica corespunde 
fie unui domeniu de studiu, fie unei specialități interdisciplinare.

O universitate de cercetare
Instituția noastră promovează performanța în cercetarea aplicată și fundamentală – 

școală de pregătire a resurselor umane, dar și sursă de cunoștințe și de prestigiu. Pentru 
a asigura un nivel înalt de protecție a sănătății, pentru a înțelege mai bine bolile umane și 
pentru a descoperi noi remedii, universitatea noastră s-a raliat la activitățile și strategiile 
de cercetare europene în domeniul sănătății, care vizează diverse direcții: biomedicina, 
genomica și biotehnologia. Cooperarea internațională și formarea unor echipe care să 
lucreze în rețea, creșterea mobilității specialiștilor și garantarea difuzării ideilor, sunt acți-
uni menite să promoveze elitele și să faciliteze integrarea în viața științificăinternațională.

Universitatea a depus eforturi financiare în vederea susținerii cercetării, dezvol-
tând baza materială, stimulând resursa umană. În prezent există în universitate echipe 
de cercetare interdisciplinare, flexibile și dinamice a căror lideri sunt modele pentru 
tinerii cercetători din Şcoala Doctorală și pentru studenți. Anual universitatea organi-
zează o competiție internă pentru finanțarea a două categorii de granturi de cercetare 
științifică: una destinată tinerilor cercetători iar cealaltă destinată echipelor de cerceta-
re multisciplinară.

Universitatea dispune de laboratoare de cercetare cu dotare complexă și funcționa-
litate multiplă, iar valorificarea cercetării se reflectă prin publicații, granturi/contracte de 
cercetare, participări la manifestări științifice naționale și internaționale din toate dome-
niile medicale. Activitatea de cercetare este fructificată prin articole publicate în reviste 
de specialitate, cărți din domeniu, granturi (CNCSIS, CEEX, Parteneriate, Capacități, PC7, 
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PN II sau IDEI), proiecte și brevete inovatoare în domeniu, mobilități internaționale atât 
pentru doctoranzi, cadre universitare cât și pentru studenții noștri, colaborări și parti-
cipări la manifestări științifice de valoare, programe de coordonare doctorale și post-
doctorale, burse Erasmus internaționale de acord bilateral cu numeroase universități de 
prestigiu din lume.

Toate aceste aspecte variate și complexe ale activității continue de cercetare științi-
fică din cadrul universității noastre se întrepătrund, se sprijină una pe cealaltă și formea-
ză un nucleu de valoare în cercetare, pe care punem accent în dezvoltare și dinamică.

Confortul studenților, o prioritate
Universitatea deține patru cămine studențești cu o capacitate de cazare de 1.176 

locuri,
dotate cu internet în fiecare cameră, oficiile echipate cu cuptor cu microunde, ara-

gaz, băi
la fiecare etaj cu mașini de spălat. Totodată studenții pot servi mesele principale 

ale zilei la
cantina universității ce are o capacitate de 80 de locuri.
Campusul universitar beneficiază de o bază sportivă formată din două săli de sport, 

patru terenuri de tenis, două terenuri de minifotbal, sală de forță și fitness, bazin de înot 
ce funcționează cu prioritate atât pentru desfășurarea orelor din programa de învăță-
mânt, cât și pentru practicarea

sportului în timpul liber.
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Expoziția
REVISTE PEDAGOGICE MUREŞENE ÎN SECOLUL XX

În contextul dezbaterii unor teme actuale ale pedagogiei românești, Conferința 
,,Creativitate și inovație în educațieˮ aduce în fața publicului de specialitate câteva sec-
vențe ale pegagogiei românești  de altădată, așa cum apar ele în presa pedagogică mure-
șeană din secolul XX, într-o sinteză realizată de asist. univ. dr. Angela Precup, Universita-
tea ,,Babeș-Bolyai”, Facultatea de Psihologie Ştiințe ale Educației.  
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   HERLITZ ROMANIA

Baza legală de înființare și legile în baza cărora își desfășoară activitatea
S.C. Herlitz Romania S.R.L. se regăsește în nomenclatorul Registrului Oficiului 

Comerțului sub numărul de înmatriculare J26/791/1994 începând cu 17 august 1994, 
iar în evidența Ministerului Finanțelor Publice îi este alocat codul unic de identificare 
RO 6064798.

Profil – obiect de activitate

Astăzi, numele Herlitz Romania este strâns legat de istoria companiei germane Her-
litz și povestea unui „secol de experiență în papetărie”. La începutul secolului XX, în 
anul 1904, un librar german pe nume Carl Herlitz a înființat în Berlin un magazin cu arti-�
cole de birotică și papetărie. Sub atenta sa conducere, și mai apoi a fiului său, compania 
s-a dezvoltat treptat câștigând clienți numeroși și în afara Berlinului, astfel că în anul 
1950 se putea vorbi despre una dintre cele mai importante companii de distribuție din 
Germania, deservind aproximativ 2000 de revânzători cu produse purtând marca Her-
litz. Politica de dezvoltare a surprins nu doar extinderea segmentului de distribuție, 
ci și specializarea în producția pentru propriile produse. Primele produse fabricate în 
regim propriu au fost plicurile, urmând apoi caietele format A4 și A5, bibliorafturi, mape 
de protecție din polipropilenă, instrumente de scris, felicitări.

Extinderea teritorială, dar și sortimentală a activității au determinat transformări și 
în statutul companiei, fiind marcată trecerea la societate pe acțiuni, urmată de cotarea 
la bursă în preajma anului 1980. În ultimii ani de activitate s-a dezvoltat segmentul 
decor prin comercializarea unei game diverse de șervețele, hârtie de împachetat, fețe 
de masă decorative.

Brandul Herlitz este în momentul de față emblema unui portofoliu cuprinzând 
aproximativ 10.500 de articole, dintre care Herlitz România a selectat ca o sortimen-
tație standard 1850 de articole diverse.

În România, cele mai cunoscute articole Herlitz se disting în următoarele categorii 
de produse:
• Rechizite școlare
• Agende și organizatoare
• Articole pentru organizare și arhivare
• Articole pentru comunicare și prezentare
• Echipamente și accesorii pentru birou
• Hârtie și articole din hârtie
• Instrumente de scris și marcat
• Articole pentru ambalare și marcare
• Consumabile pentru copiatoare, imprimante și faxuri
• Articole party & picknick
• Articole pentru decor
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Din ianuarie 2012 în România, Herlitz a “luat în brațe” Pelikan.

Când spunem Pelikan ne referim la 175 de ani de evoluție într-ale papetăriei, una 
dintre cele mai vechi mărci înregistrate din lume. Un brand german ce te poate însoți 
de-a lungul întregii vieți cu instrumente de înaltă clasă. Vorbim de materiale deosebite 
cu un design particular, de fascinație și pasiune. Instrumentele Pelikan sunt o dovadă de 
dedicare, precizie și perfecțiune, create pentru a inspira.

Așadar, anul 2012 vine cu noutăți marcabile în domeniul biroticii-papetăriei: 
compania Herlitz a început, din luna ianuarie, să importe Pelikan în România. În istoria 
dezvoltării brandului, începând cu anul 1838, toți cei implicați au alocat o parte din su-
fletul lor în ceea ce azi se transmite prin produsele de înaltă calitate Pelikan, produse pe 
care începând din acest an, Herlitz România vi le pune la dispoziție.

Structura organizatorică și relațiile cu alte organizații

Sediul central al companiei se află în Tîrgu-Mureș, str. Depozitelor nr. 22, iar în alte 
județe de pe teritoriul României, pe măsura dezvoltării și extinderii ariei comerciale, au 
fost înființate cinci sucursale cu scopul de a optimiza deservirea clienților din punct de 
vedere logistic. În acest sens, în fiecare grupare administrativ-teritorială compania este 
reprezentată prin:
• În zona de vest: Herlitz Romania Vest cu sediul în Timișoara și Herlitz Romania Vest 

2 cu sediul în Oradea;
• În zona de centru: Herlitz Romania Centru cu sediul în Tîrgu-Mureș
• În zona de est: Herlitz Romania Est cu sediul în Iași
• În zona de sud: Herlitz Romania Sud cu sediul în București.

În asentimentul oricărei companii al cărei profil economic este cel de distribuție, 
efortul cotidian care animează activitatea personalului este de a deservi la cel mai înalt 
nivel calitativ clienții existenți și de a cauta noi oportunități în abordarea celor potențiali

Vorbind despre Herlitz, după mai mult de 100 de ani de activitate, se poate con-
sidera a fi una dintre companiile de top din segmentul de birotică și papetărie la nivel 
internațional. Sub acest aspect, Herlitz Romania preia numele unui brand recunoscut 
și participă prin acțiuni la nivel național la răspândirea și câștigarea poziției de leader în 
piața concurențială din România.

SC HERLITZ ROMANIA SRL
Sediu central: str. Depozitelor nr. 22, Tîrgu-Mureș
Telefon: 0265-253722 / 253583
Fax: 0265-523582
E-mail: herlitz@herlitzromania. ro
Adresa web: www. herlitz. de/ro






