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Dragi cititori,
Paginile care se dezvăluie acum în faţa
dumneavoastră alcătuiesc o revistă şcolară,
creată din sufletele noastre pentru inimile
voastre.
În paginile ei, am aşternut visuri, bucurii şi
speranţe. Visuri despre lumea de mâine, bucurii
trăite ieri şi speranţe că veţi fi încântaţi .
Vă rugăm să o răsfoiţi cu atenţie şi să o
citiţi cu răbdare şi îngăduinţă.
Noi, dascălii, suntem bucuroși pentru că
asistăm permanent la zboruri care încep timid
şi devin din ce în ce mai îndrăzneţe.
Vă invităm şi pe dumneavoastră, cititorii
revistei, să ne fiţi alături în această minunată
călătorie!
Vă dorim lectură plăcută!
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UN SECOL DE ISTORIE!
1922-2022
Prof. istorie Voicu Corina Valentina,
Liceul Tehnologic Aiud, Judeţul Alba
Se împlinesc 100 de ani de la evenimentul istoric care a marcat recunoașterea deplină
a Marii Unirii!
În semn de prețuire față de ce s-a întâmplat în județul nostru, am dorit să realizez acest
material pe care să-l poată citi cât mai mulți elevi și să înțeleagă semnificația profundă a
marelui eveniment desfășurat acum 100 de ani la Alba Iulia!
Este datoria noastră a profesorilor de istorie să cultivăm în sufletul tinerei generații dragostea
pentru istorie și pentru faptele de glorie ale înaintașilor noștri, să promovăm iubirea de țară,
patriotismul și spiritul civic!
Contextul istoric al realizării Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, este legat de
sfârșitul primului război mondial, la care România se alătură în anul 1916.
România semnează o Convenție cu Antanta, care prevedea dreptul României de a anexa
teritoriile românești din Austro-Ungaria.
La sfârșitul războiului se destramă marile imperii: Habsburgic, Otoman și Țarist și se
formează state naționale.
Sunt aplicate două principii:
-al autodeterminării popoarelor
-al naționalităților
Etapele unirii au urmărit un tipar: autonomia, independența, unirea cu România
Orașul Alba Iulia a devenit un simbol al unirii încă de la 1 noiembrie 1599, când voievodul
Țării Românești, Mihai Viteazul intra triumfător în Alba Iulia. Alegerea orașului drept loc
pentru organizarea Marii Adunări Naționale la 1 Decembrie 1918 a făcut să fie considerat
locul perfect pentru încoronarea Regelui Ferdinand și a Reginei Maria drept suverani ai
României Mari!
La oficialități au fost invitați oaspeți de seamă din familiile domnitoare ale Europei.
Catedrala Încoronării din Alba Iulia a fost realizată în perioada 28 martie 1921-septembrie
1922.
Miron Cristea, Patriarhul României a oficiat la început slujba de Liturghie, apoi ceremonia de
încoronare.
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Aceasta s-a făcut pe o scenă amenajată în fața Catedralei.
La finalul ceremoniei, Regele Ferdinand s-a încoronat singur cu coroana de oțel și a
încoronat-o și pe Regina Maria cu coroana de aur.
Personalitatea regelui Ferdinand a fost una complexă rezultată din influențele uneori
contradictorii ale credinței catolice profunde, formației sale umaniste, educației burgheze
germane și cerințelor oficiale ale statutului său de prinț moștenitor și apoi rege. Aceste
trăsături se puteau întrezări încă din perioada sa de formare, în Germania. Profesorul Vasile
D. Păun, îi face următorul portret prințului din respectiva perioadă:
„Bălai, năltuț și subțirel la trup, cu ochii albaștri închiși, foarte blânzi, cu nasul arcat, semnul
cel mai caracteristic al liniei suabe de Hohenzollern, cu expresia gurii și a feței așa de fină și
de curată, ca ai crede-o de fată mare, amestec armonic al sângelui latin, cu tipul plăvit,
gânditor și vesel tot deodată al germanilor de la sud. Ar prinde, poate, mirare pe cineva, dacă
i-ai spune că acest tânăr are încă sfiiciuni de femeie, se roșește încă la obraz ca o fecioară de
abia scoasă în lume. Minte cumpănită, vorba măsurată, precisă; judecata clara, înțelege
lucrurile dintr-o dată își întrebuințează limba numai atuncea, când ar avea de spus ceva bine
gândit. În intimitate, voios, glumeț pe socoteala slăbiciunilor omenești, însă niciodată
personal; compătimitor și darnic, blajin cu toată lumea, prieten de temei.”
—Prof. Vasile D. Păun, Principele Ferdinand de Hohenzollern
Prin acțiunile familiei Regale, monarhia din România a ieșit din război bucurându-se
de un mare prestigiu în cadrul poporului român, ceea ce i-a permis să acționeze ca un factor
ponderator și de echilibru în societate.
Regina Maria a plecat spre Paris pe data de 1 martie 1919 cu scopul de a convinge
Consiliul Suprem în ceea ce privește recunoașterea României Mari. Prima întâlnire a reginei a
fost cea cu Clémenceau, prim-ministrul Franței. A doua întâlnire a fost între Regina Maria și
președintele Franței, Raymond Poincaré. Acesta a decorat-o cu Legiunea de Onoare, în fața
membrilor Academiei Franceze. De la Paris, Regina Maria a plecat spre Londra pentru a-l
vizita pe regele George al V-lea, care era vărul ei. Au urmat după întrevederile cu Lloyd
George, Austen Chamberlain și Winston Churchill. Înainte de a pleca spre România, Regina
Maria mai face o vizită la Paris. Ca urmare, după toate demersurile reginei, România
semnează tratatul de la Saint-Germain cu Austria pe data de 10 decembrie, prin care se
recunoștea unirea Bucovinei cu România. De asemenea, prin tratatul cu Ungaria de la
Trianon, se recunoștea unirea Transilvaniei, Banatului și Maramureșului cu România. Ion I.C.
Brătianu avea să declare mai târziu că regina a reușit în doar câteva zile să facă ceea ce el nu a
reușit în câteva luni.
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Veritabilă lecție de istorie am avut alături de A. S. R. Principele Nicolae, nepotul
Regelui Mihai. În memoria bunicului său, Principele a organizat o serie de întâlniri cu elevii
intitulată Istoria Regalității în Școli, în cadrul cărora le-a vorbit elevilor despre începuturile
monarhiei în România, evoluția acesteia de-a lungul istoriei noastre controversate și relația cu
Regele Mihai.
Elevii au asistat la evocarea importanței pe care a avut-o monarhia pt România, la obținerea
independenței, încoronarea de la Alba Iulia sau realizarea primei Constituții!
Am descoperit un om minunat, care iubește poporul român, tradițiile și cultura românească.
A. S. R. Principele Nicolae, ne-a povestit despre bunicul său, Regele Mihai, ne-a prezentat o
colecție de obiecte istorice, poze cu familia regală, albumul de fotografii dedicat Regelui
Mihai, decorații și obiecte de paradă.
La final, a răspuns întrebărilor adresate de elevi, arătându-ne cât de mult își iubește bunicul,
pe Regele Mihai.
Istoria nu se învață doar din cărți, se învață și de la oameni!

PROIECT EDUCAȚIONAL
UN STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS ÎN UE!
Prof. Adina Udrescu – Liceul Tehnologic de
Transporturi Auto Baia Sprie
"Orice copil are dreptul la joc, odihnă, recreere şi la activităţi culturale şi artistice potrivite
vârstei lui." (Convenția Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului)
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RESURSE MATERIALE NECESARE:
Hârtie xerox, imprimantă, copiator, panouri pentru expozitie, colaje cu etichete, fructe,
legume, semințe, nuci, alimente sănătoase, ustensile, mănuși, boluri, farfuri , materiale
sportive.
FORME DE ORGANIZARE:
Demonstrație kangoo jumps
Ateliere de gătit
Chestionare
Fotografii
ARGUMENT
În ultimii ani factorii care ne influenţează sănătatea sunt din ce în ce mai nocivi şi mai
agresivi. Dacă poluarea ne afectează sănătatea cu sau fără voia noastră, alimentaţia
nesănătoasă, sedentarismul, ţin de noi înşine, de educaţia primită.
Am propus acest proiect, deoarece elevii vor părăsi băncile şcolii şi vor fi puşi în situaţia de a
se descurca singuri, de a-şi procura bunurile de consum,
inclusiv alimentele, de aceea am considerat că este absolut necesar ca ei să
cunoască criteriile de selectare a unui produs alimentar şi de a adopta un comportament
sănătos privind mişcarea zilnică susţinută.
Activităţile propuse vor contribui astfel la formarea unei generaţii tinere de consumatori,
capabilă să adopte un stil de viaţă sănătos.
DESCRIEREA PROIECTULUI
SCOPUL:
Formarea deprinderilor de alimentaţie sănătoasă şi dezvoltare armonioasă în rândul tinerilor
OBIECTIVELE:
Promovarea unor comportamente alimentare sănătoase adecvate sănătaţii fizice şi psihice a
elevilor;
Adoptarea unui comportament sănătos privind mişcarea zilnică susţinută;
Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi colaborare între adolescenţi, părinţi, profesori,
comunitatea locală;
GRUP-ŢINTĂ
Elevii claselor V-XII, cadre didactice, părinţi.
ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:
1."Suntem ceea ce mâncăm”
2.“Kangoo jumps - sportul pe ghete”
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Descrierea activităţilor:
1. “Suntem ceea ce mâncăm” - activitate de promovare a unui stil de viaţă sănătos
Activitatea are ca scop formarea/consolidarea deprinderilor de alimentaţie sănătoasă;
Expoziţie culinară – prezentare/concurs – cel mai sănătos/bio preparat culinar.
Clasa a V-a A - Cel mai sănătos Barbeque;
Clasa a VI-a A - Cel mai frumos aranjament din fructe;
Clasa a VI-a B - Cel mai sănătos tort fără coacere;
Clasa a VIII-a B - Cea mai delicioasă piramidă din fructe;
Clasa a IX-a A - Cel mai delicios smoothie;
Clasa a X-a A - Cel mai sănătos aperitiv .
2.“Kangoo jumps - sportul pe ghete” - activitate de promovare a activității fizice
Elevi din clasele a VI-a A și a VII-a A
RESURSE UMANE:
Echipa de proiect;
Elevi şi profesori;
Părinţi.
RESURSE MATERIALE:
Baza materială existentă în şcoală;
Alimente sănătoase, stație, boxe, muzica etc.
EVALUARE:
Activităţile proiectului vor fi promovate prin intermediul mass-media, pe pagina web a şcolii.
Diseminarea se va realiza prin articole în presa locală, prin crearea unui panou cu fotografii
de la activităţi, prin realizarea unui raport final.
DIPLOME-pentru participanti
IMPACTUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:
- reprezintă o oportunitate de învăţare care se concretizează prin implicarea activă a elevilor;
- participarea elevilor cu mintea, inima şi mâinile în acest demers reprezintă o experienţă de
natură să-i facă conştienţi faţă de problemele de sănătate şi de datoria lor de a deveni activi,
implicaţi şi responsabili;
- încurajează iniţiativa şi creativitatea;
- formează la elevi un sentiment de împlinire, mândrie, autorespect;
- comunitatea şcolară va deveni mai unită prin faptul că realizarea acestui proiect presupune
colaborarea membrilor ei;
- şcoala devine mai flexibilă, elevii putând fi capabili să deruleze activităţi în folosul
comunităţii;
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- creşterea gradului de cunoaştere şi respectare a drepturilor consumatorilor;
- conştientizarea elevilor, părinţilor şi cadrelor didcatice privind efectele
benefice ale practicării mişcării fizice;
- proiectul oferă grupului ţintă şansa modificării mentalităţii şi a consolidării cunoştinţelor
referitoare la o alimentaţie sănătoasă.

STUDIU PRIVIND IMPLEMENTAREA CONCEPTULUI DE DEZVOLTARE
DURABILĂ ȊN ȊNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
Prof. ȋnv. primar DUMAN MIHAELA ELENA
Liceul Teoretic ,,Traian Lalescu” Hunedoara, jud. Hunedoara

INTRODUCERE
Conceptul de dezvoltare durabilă are o largă utilizare ȋn zilele noastre, sub sigla dezvoltării
durabile desfăşurându-se aproape totul: societatea se dezvoltă prin aplicarea dezvoltării
durabile, industria sau agricultura se dezvoltă durabil, resursele trebuie utilizate durabil,
ȋnvăţământul trebuie să devină durabil. Formarea unui comportament ecologic la elevii din
învăţământul preuniversitar constituie un aspect important al activităţii instructiv-educative şi
acesta se realizează, atât în şcoală, cât şi în afara ei prin activităţile extracurriculare şi printr-o
strânsă colaborare cu familia şi comunitatea locală. Unităţile şcolare cuprind între ţintele lor
pe termen mediu şi lung, derularea unor proiecte educative al căror obiectiv general să
răspundă dezideratului precizat anterior.
DESCRIEREA PROBLEMEI
De-a lungul timpului, lucrând cu elevii, am observat nu de puţine ori că aceştia nu au formate
deprinderi elementare în ceea ce priveşte îngrijirea mediului în care îşi desfăşoară activitatea:
în sala de clasă, în curtea şcolii, pe drum către casă, şi chiar acasă. Prin analiza
comportamentului lor am sesizat că una dintre deprinderile neformate este aceea de a păstra
mediul curat, o deprindere foarte importantă pe care trebuie insistat să se formeze de la cea
mai fragedă vârstă. Copilului trebuie să i se întipărească în minte că doar păstrându-şi curat
mediul în care vieţuieşte va reuşi să îşi păstreze sănătatea sa şi a celorlalţi semeni, dar şi pe
cea a plantelor şi animalelor din jur.
Educaţia, pe lângă faptul că este un drept al omului, este şi o premisă pentru obţinerea
dezvoltării durabile şi un instrument esenţial pentru o bună administrare, pentru adoptarea
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unor decizii ȋn cunoştinţă de cauză şi promovarea democraţiei. Ea poate genera o schimbare
ȋn mentalităţile oamenilor, potenţând capacitatea acestora de a crea o lume mai sigură, mai
sănătoasă şi mai prosperă, ȋmbunătaţind astfel calitatea vieţii. Alegerea temei a fost
determinată şi de întrebarea: „Ce putem face noi, oamenii, pentru a ne împrieteni cu natura?”
SOLUŢII ŞI ABORDĂRI
Educaţia privind problema deşeurilor şi folosirea responsabilă a resurselor este ȋn strânsă
legătura cu educaţia pentru dezvoltare durabilă. Şcoala are un rol esenţial ȋn obişnuirea
copiilor de a recupera materialele reciclabile atât la şcoală, cât şi în timpul liber, valorizând
respectul acestora faţă de natură şi mediul înconjurător. Dintre numeroasele probleme de
mediu care ameninţă planeta noastră, o problemă majoră o constituie, fără nicio îndoială,
deşeurile. Fiecare dintre noi, mic sau mare, aruncă zilnic în pubela sa obiecte care nu ne mai
servesc, care sunt goale sparte sau uzate.
Depozitarea deşeurilor, pe lângă faptul că este un proces tehnologic destul de scump,
mai prezintă un dezavantaj: poluează mediul. Soluţia nu constă în depozitarea acestora pe
locuri virane, pe spaţiile verzi sau în parcuri, ci în colectarea selectivă si reciclarea lor.
Această metodă permite recuperarea substanţelor valoroase pentru reciclare!

CE PUTEM FACE NOI?
Fiecare dintre noi, ca reprezentat al comunităţii, are puterea şi obligaţia de a influenţa
procesul de ecologizare a propriului oraş sau a zonei unde îşi petrece vacanţa.. Soluţia este la
îndemâna noastră şi constă în DEPOZITAREA SELECTIVĂ a DEŞEURILOR. Mai precis,
trebuie să depozităm deşeurile în locurile special amenajate şi, pe cât posibil, pe urmatoarele
categorii:
•

hârtie şi cartoane (ziare, reviste, tipărituri, cutii de detergenţi, de cereale etc.), ce pot fi
vândute la tonetele special amenajate;

•

sticle PET şi alte materiale plastice (pungi, folii, cutii de iaurt, butelii de la produse
cosmetice şi de curăţenie etc.), ce pot fi reciclate;

•

sticle şi cioburi; vânzarea ambalajelor din sticlă la centrele care se ocupă cu
achiziţionarea acestora;

•

deşeuri feroase (fier, tablă ş.a) şi doze metalice, ce pot fi valorificate la punctele
"REMAT";

•

deşeuri umede (resturi vegetale, animale etc.)

Reciclarea reprezintă orice operaţiune de valorificare prin care deşeurile sunt transformate ȋn
produse, materiale sau substanţe pentru a-şi ȋndeplini funcţia iniţială ori pentru alte scopuri.
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Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică şi
conversia ȋn vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operaţiunile de
umplere.
Putem să reciclăm aproape orice. Materialele reciclabile se găsesc ȋn mediul industrial,
la locul de muncă şi ȋn locuinţele noastre. Putem recicla materiale precum hârtie, plastic,
sticlă, metal, lemn, inclusiv materialele textile. Este important să reciclăm pentru a ne bucura
de un mediu ȋnconjurător curat, dar şi pentru a conserva resursele naturale. Reciclarea aduce
avantaje atât din punct de vedere economic şi social, dar şi pentru ȋmbunătăţirea calităţii vieţii
printr-un mediu ȋnconjurător curat.

Rezultate
Reciclarea este una din cele mai simple (sau nu!) metode de a proteja planeta de poluare.
Principiul e simplu: refoloseşti hârtia până te plictiseşti şi nu mai tai alţi copaci, ai grijă ce faci
cu materialele din plastic, obiectele care nu ȋţi mai trebuie le donezi sau le găseşti o nouă
ȋntrebuinţare.
Din experienţa mea, copiii se dovedesc cei mai receptivi şi dornici ca acţiunile lor să provoace
un bine ȋn jurul lor. Ȋn 2012 am ȋnceput cu ateliere de reciclare creativă ȋn şcoală pentru
anumite ocazii specifice: Şcoala Altfel, Ziua copilului, Crăciun etc. Astfel i-am ajutat pe
copii să prindă gustul meşteritului cu materiale reciclate (hârtie, peturi, creioane consumate
etc).
Dar mi-am dorit mai mult. Am ȋnceput să cochetez cu ideea de a introduce activităţi de
reciclare creativă pe durata unui ȋntreg an şcolar ȋn care să acoperim lucrul creativ cu o
varietate de materiale reciclate şi reciclabile accesibile copiilor. Activităţile variază de la
domenii artistice (tablouri cu elemente din natură, instrumente muzicale reciclate, piese de
teatru cu costumaţii reciclate), la realizarea de lucruri utile pentru viaţa de zi cu zi (penare,
coşulete, jucării). Astfel, suntem acum ȋn al doilea an ȋn care implementez un Club
săptămânal de reciclare creativă cu copii cu vârste cuprinse ȋntre 6-9 ani. Fiecare oră din
cadrul Clubului are o tematică specifică şi constă ȋn abordarea anumitor materiale.
Pentru un impact real al Clubului de reciclare, copiii sunt ȋnvăţati să colecteze separat
deşeurile de ambalaje, atât ȋn contextul şcolii, cât şi acasă. Activităţile de creativitate
reprezintă o modalitate excelentă de a-i determina pe elevi să fie receptivi la discuţiile despre
protecţia mediului şi naturii şi să realizeze valoarea şi potenţialul materialelor reciclate.
Iată câteva exemple:
4.1.Melc din hârtie şi carton de ouă
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4.2. Iepure din cartoane de ouă

4.5.Şoarece din role de hârtie
.

4.3.Cupidon din sticlă de iaurt
4.7.Vază din sticlă de plastic
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REZULTATE FINALE ȘI CONCLUZII
Dezvoltarea durabilă ȋncepe cu copiii. Ei ocupă propria lor poziţie ȋn lumea actuală şi sunt
moştenitorii lumii viitoare. Atât pe durata şcolarităţii, cât şi ȋn afara ei, copiii ȋnvaţă modul ȋn care
pot contribui la realizarea unui viitor sustenabil ȋn care ei ȋnşişi să fie capabili să trăiască şi să
muncească. Funcţia educaţiei este de a da celor care ȋnvaţă cunostinţele, abilităţile şi atitudinile
de bază cu care acestia să fie capabili să privească ȋn viitor, să facă alegeri responsabile şi să vină
cu soluţii durabile.
Prin aceste proiecte nu putem stopa şi nici influenţa marii poluanţi industriali, însă pe termen
lung putem realiza poate mai mult: o schimbare de atitudine a oamenilor, în general, şi a copiilor
în special asupra modului cum poate fi ocrotită natura. Prin gesturi simple, care pornesc de la
recunoaşterea materielelor reciclabile, putem contribui la protejarea naturii şi a resurselor sale.
Prin aceste proiecte nu putem stopa şi nici influenţa marii poluanţi industriali, însă pe termen
lung putem realiza poate mai mult: o schimbare de atitudine a oamenilor, în general, şi a copiilor
în special asupra modului cum poate fi ocrotită natura. Prin acţiuni de conştientizare, de
informare şi sensibilizare asupra necesităţii păstrării unui mediu curat şi a promovării unei
conduite care să-l protejeze şi prin utilizarea unor strategii didactice adecvate vârstei celor pe care
dorim să-i formăm în spiritul ecologic, putem reuşi ceea ce legile adesea nu reuşesc: să implicăm
comunitatea în soluţionarea problemelor de mediu, să pornim într-o luptă contra gunoaielor pe
lângă care trecem zilnic şi pe care le vedem la tot pasul pe străzi, pe terenurile virane şi lângă
casele noastre şi să-i readucem în atenţie pe cei 4R:
 reducerea folosirii materialelor nereciclabile
 refolosirea materialelor prin păstrarea structurii iniţiale a meterialului
 reciclarea sau utilizarea deşeurilor ca materie primă pentru refabricare
 recumpărarea ca pas final care încheie şi începe un nou proces ciclic 4R.
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Educația părinților în avantajul elevilor
Prof. înv. primar Mera Alina Ioana,
Școala Gimnazială ,,Horea, Cloșca și Crișan”, Turda
Factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia.
Funcţia educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de viaţă, sentimente.
Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral
si estetic. Şcoala, alături de familie, influenţează, prin condiţiile concrete în care se desfăşoară
procesul de învățământ, personalitatea copilului. Părinții, copiii şi comunităţile se influențează
puternic unii pe alţii. Mediul în care trăiesc părinţii poate sprijini sau devia vieţile lor, poate
determina multe dintre valorile lor.
De asemenea , părinţii pot influenţa comunitatea şi pot contribui la dezvoltarea valorilor
comunităţii. Activitatea educativă ce se realizează în şcoală nu poate fi separată, izolată de alte
influenţe educative ce se exercită asupra copilului. Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa
umană, educaţia pe care copilul o primeşte în familie, în şcoală şi de la comunitate. Implicarea
părinţilor joacă un rol important în cadrul intervenţiei şcolare. Acţiunile care implică părinţii
produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc aspiraţiile, atât ale părinţilor pentru copiii lor,
cât şi ale copiilor înşişi. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din
cunoştinţele uzuale (despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiecte casnice), familia este
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cea care ar trebui să dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea copiilor. Copilul obţine
rezultatele şcolare în funcţie de modul în care părinţii se implică în procesul de învăţare,
asigurându-i copilului cele necesare studiului.
Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament : respectul,
politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudine, adică ,, cei şapte ani de acasă’’.
Uneori părinţii uită că trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece şi unii şi alţii nu doresc
decât dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia. Se
întâmplă totuşi ca ceea ce consideră părinţii a fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o
anumită situaţie, să nu fie tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel moment. De aici apar
conflictele, rupturile dintre membrii familiei, renunţarea la intervenţii din partea părinţilor care
sunt depăşiţi de situaţie . Între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se
poate realiza prin vizite reciproce, şedinţe şi lectorate cu părinţii.
Părinţii:
• să îşi pregătească copiii pentru a învăţa. Să le prezinte şcoala ca fiind interesantă şi importantă
şi să le precizeze faptul că se constituie în parteneri valoroşi;
• să discute cu profesorii copiilor lor. Să stabilească o relaţie adecvată cu ei. Să conştientizeze
faptul că fiecare are de învăţat de la celălalt. O convorbire telefonică scurtă sau o întâlnire la
şcoală sau acasă la copil îi pot uni pe amândoi, în scopul de a-1 ajuta pe copil;
• să participe la evenimentele din şcoală. Şedinţele cu profesorii, evenimentele sportive şi jocurile
în şcoală - toate le oferă şansa de a-i cunoaşte pe profesorii copilului lor. Mai mult de-atât, copilul
va fi foarte mândru când părinţii săi merg la şcoală;
• să fie pregătiţi. Să cunoască profesorii, orarul copilului şi regulile din şcoală. Să ştie ce tip de
temă i se dă şi în cât timp trebuie să finalizeze;
• să discute permanent cu copilul despre ce se întâmplă la şcoală. Să-i pună întrebări specifice,
legate de activitatea din clasă, de profesori şi de alte acţiuni suplimentare;
• să creeze acasă un mediu bun de învăţare. Să sprijine învăţarea, prin desfăşurarea de activităţi
zilnice cu copilul. Să citească cu el. Să-i verifice tema. Să-i limiteze accesul la TV sau la jocurile
video;
• să observe şi să asculte. Să discute cu prietenii copilului pentru a avea o vedere de ansamblu a
ceea ce se întâmplă la şcoală. Să cunoască şi rezultatele altor elevi, pentru a putea să
conştientizeze nivelul la care se află propriul copil;

16

17

• să ceară şi sfatul profesorilor. Aceştia ştiu mai multe despre dezvoltarea copilului şi îşi petrec
mult timp cu el;
• să le ofere informaţii utile profesorilor. Schimbarea condiţiilor familiale, cum ar fi divorţul,
boala părinţilor sau chiar moartea unui animal preferat pot determina tulburări de concentrare în
învăţare;
• să ceară angajatorului lor să sprijine eforturile sale îndreptate spre educaţia copilului. Politici
familiale „prietenoase", cum ar fi un orar mai flexibil, ore de pauză mai multe şi săptămâni
comprimate de lucru oferă angajaţilor câteva ore în timpul zilei de şcoală, pentru a se implica în
activităţile de aici. Orele libere obţinute pot fi folosite pentru a merge mai târziu la slujbă sau
pentru a veni mai devreme acasă;
• să se ofere voluntari. Să ceară membrilor comunităţii să procedeze în mod similar. Implicarea
adulţilor îmbunătăţeşte activitatea şcolii. Fiecare acţiune din şcoală trebuie făcută cu entuziasm;
• să se implice în organizaţiile care sprijină colaborarea părinte-profesor şi în reforma şcolii. Să
înveţe cum funcţionează consiliul şcolii respective. Să ajute conducerea la stabilirea de reguli. Să
ceară sfatul unui profesor, al directorului sau al altui părinte în legătură cu modul în care se pot
implica.
Părinţii şi profesorii, împreună:
• să aibă expectaţii ridicate şi să-i laude adesea pe copii;
• să stabilească obiceiuri bune de învăţare. Să-i ajute pe copii să îşi planifice activităţile şi să le
dezvolte interesul în diverse domenii;
• să se angajeze în discuţii unii cu alţii, fie personal, fie la telefon, pentru că dacă apare o situaţie
dificilă le va fi mai uşor să o discute, dacă anterior au stabilit o relaţie bună;
• să discute personal, la telefon sau să trimită note scrise, când există probleme sau când apar
aspecte bune;
• să folosească fax sau e-mail, dacă există acasă şi la şcoală, pentru a uşura comunicarea;
• să se aibă în vedere şi stabilirea de întâlniri în locuri convenabile ambelor părţi, dacă nu este
posibil să se vadă la şcoală;
• fiecare să elaboreze o listă cu întrebări şi să o prezinte. Nici unul nu trebuie însă să comenteze
asupra ideilor celuilalt;
• nu trebuie să se uite că părinţii şi profesorii au cea mai mare influenţă asupra tinerilor. Fiecare
să încerce să ofere oportunităţi de învăţare. Să lucreze ca parteneri.
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Profesorii:
• să-i determine pe părinţi să înţeleagă că uşa le este deschisă şi că întotdeauna vor fi bine primiţi,
dacă doresc să intre în clasă şi să-i vadă pe copii la lucru;
• să menţină fluxul comunicaţional pozitiv. Să trimită lunar câteva însemnări părintelui, prin care
acesta este înştiinţat în legătură cu activităţile clasei. Să dea „veştile bune" personal sau să le
telefoneze părinţilor de câteva ori pe an;
• să caute oportunităţi pentru discuţii informale. Să meargă pe terenul dejoacă în fiecare zi câteva
minute, pentru a le oferi oportunitatea părinţilor de a-1 cunoaşte. Să participe la evenimentele
comunităţii;
• să înveţe despre cultura, viaţa, locul de muncă al celor din familii, pentru a realiza impactul
tuturor acestora asupra copiilor. Să fie receptivi la alţi membri ai familiei sau prieteni apropiaţi ai
acestora, care sunt interesaţi de educaţia copiilor;
• să explice clar politica de atribuire a temelor sau de stabilire a regulilor clasei;
• să descrie părinţilor modul în care vor fi împlinite obiectivele educative propuse;
• să spună fiecărui părinte ceva special despre copilul său, astfel încât acesta să înţeleagă motivele
pentru care profesorul crede că elevul va avea succes;
• să ceară părinţilor să se înscrie ca voluntari. Dacă aceştia nu pot fi prezenţi în timpul orelor de
şcoală, atunci să le solicite sprijinul în proiecte, care se pot realiza în afara orarului obişnuit;
• să-i informeze pe părinţi în legătură cu probleme curente ale învăţământului. Să le explice
structura consiliului şcolii şi politicile şcolare. Să le ofere un glosar de termeni şi să evite
folosirea lor, dacă părinţii nu-i stăpânesc încă;
• să participe la organizaţiile care sprijină colaborarea profesor - părinte. Să le ajute să se centreze
pe scopuri specifice şi să le dezvolte. Să atragă atenţia asupra nevoilor unor familii, care nu sunt
prezente la şedinţele cu părinţii, dar ai căror copii vin totuşi la şcoală;
• să caute seminarii de dezvoltare profesională sau literatură despre modul în care pot fi
conatactaţi părinţii. Să ceară directorului sau consiliului şcolii să furnizeze instruire iniţială în
domeniul implicării părinţilor în şcoală, precum şi cea referitoare la rolurile educatorilor;
• să-i ajute pe părinţi să înţeleeagă importanţa sprijinului lor. Să mulţumească acestora pentru
implicare şi să explice care vor fi avantajele acţiunilor lor pentru copil şi pentru şcoală.
Bibliografie:
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JOCURI DE IERI ȘI DE AZI
PROIECT

PROF. GRECU CORNELIA ANA
COLEGIUL NAȚIONAL „C. D. LOGA” CARANSEBEȘ

Întotdeauna educația și-a conturat întregul demers în funcție de cerințele societății.
Studiul limbii și literaturii române depășește cu mult, ca importanță și valoare, limitele celorlalte
discipline școlare, fără a subaprecia sau diminua rolul și importanța acestora în formarea
personalității elevilor.
Curriculum naţional pentru învăţământul gimnazial se axează pe 8 domenii de competenţe
cheie care determină profilul de formare a elevului.
Competenţa reprezintă finalitatea instrucției si se referă la capacitatea elevului de a rezolva
o anumită situaţie, pe baza unor cunoştinţe, abilități și atitudini dobândite anterior. Centrarea pe
competențe asigură pregătirea absolvenţilor pentru viaţa socială şi profesională. Competențele
vizează dezvoltarea creativității, conectarea studiului limbii la realitățile comunicării cotidiene,
utilizarea tehnologiei în activitatea didactică, sensibilizare și exprimare culturală. Altfel spus,
competenţa este un potenţial care trebuie probat/demonstrat de elev în situaţii concrete.
Acest proiect este gândit ca o activitate de învățare pentru elevii de clasa a V-a și
urmărește atât dezvoltarea competențelor cheie din profilul de formare european al elevului de
clasa a VIII-a, cât și dezvoltarea competențelor generale, conform programei școlare în vigoare:
Redactarea unui text scris de diferite tipuri, Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în
procesul comunicării orale și scrise, Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în
context național și internațional.
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Pentru realizarea activității, elevii sunt împărțiți în 3 grupe și fiecare grupă primește
aceeași sarcină de lucru.
Realizează un proiect cu titlul „Jocuri de ieri și de azi”, în care trebuie să incluzi:


un joc pe care îl jucau/practicau bunicii voștri;



un joc practicat de copiii din alte comunități (ex. comunitatea germană) sau un joc
împrumutat din alte culturi;



un poster care să cuprindă titlul jocului, regulile după care se joacă. Jocul va fi prezentat
și executat în fața clasei, implicând toți colegii.



două compuneri narative nonliterare, de 150-200 de cuvinte, cu tema joc/joacă;



o broșură care să conțină fotografii, desene, imagini ce ilustrează jocurile de ieri și de azi,
menționând sursele orale și scrise pe care le-ați consultat;



confecționarea unor obiecte/jucării utilizate pentru jocurile în aer liber/jocurile în casă, pe
care le vor expune și le vor pune în vânzare.
Descrierea etapelor proiectului:



un joc pe care îl jucau/practicau bunicii voștri

Prin această activitate se formează competența de comunicare în limba maternă, deoarece elevii
se informază/ se documentează despre jocurile pe care le practicau bunicii lor, prezentându-le în
fața clasei și executându-le. Ex: Păcălici, Moara


un joc practicat de copiii din alte comunități (ex. comunitatea germană) sau un joc
împrumutat din alte culturi

Prin această activitate se formează competența de comunicare în limba maternă, competența de
comunicare în limbi străine, dar sunt urmărite și competențele digitale.
Elevii se documentează despre jocurile practicate de copiii din alte comunități chiar de la
persoanele de naționalitate germană pe care le avem în școală sau se documentează, folosind
internetul, despre jocurile din alte culturi.
Ex: Scrabble- este un joc de litere între doi sau mai multi jucãtori. De regulă, scopul unui
jucător este de a realiza un punctaj cât mai mare prin plasarea pe o tablã de joc a diverse cuvinte,
cu ajutorul unor jetoane marcate cu litere. Din anul 1931, când jocul a fost inventat
de americanul Alfred Butts, Scrabble a evoluat de la un joc distractiv spre un sport competițional.
Un poster care să cuprindă titlul jocului, regulile după care se joacă. Jocul va fi prezentat și
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executat în fața clasei, implicând toți colegii. Posterul poate conține și imagini cu pașii/regulile ce
trebuie respectate.
Elevii își creează propriul joc, îl compun, stabilesc regulile, le prezintă, apoi implică toți
elevii în executarea lui.


două compuneri narative nonliterare, de 100-150 de cuvinte, cu tema joc/joacă

Se urmărește formarea competențelor matematice, precum și competența de comunicare în limba
maternă.
Fiecare grupă realizează două compuneri narative nonliterare, de 100-150 de cuvinte, care să
respecte tematica joc/joacă.


o broșură care să conțină fotografii, desene, imagini ce ilustrează jocurile de ieri și de azi,

menționând sursele orale și scrise pe care le-au consultat.
Prin această activitate se formează competențele digitale, competențele de sensibilizare și
exprimare culturală, dar și competențe de bază în științe și tehnologii.
Elevii realizează, cu ajutorul tehnologiei, o broșură care să conțină fotografii, desene, imagini
sugestive ce ilustrează jocurile de ieri și de azi.


confecționarea unor obiecte/jucării utilizate pentru jocurile în aer liber/jocurile în casă, pe
care le vor expune și le vor pune în vânzare.

Activitatea vizează spiritul de inițiativă și antreprenoriat.
Fiecare grupă confecționează obiecte/jucării pe care le vor expune și le vor pune în vânzare.
Banii câștigați vor fi folosiți pentru dotarea clasei cu aparatură modernă.

Stimularea creativității prin arte vizuale și activități practice sau
activități extrașcolare
Prof. Borș Adi Luminița
Școala Gimnazială „Ștefan Ciobotărașu” Lipovăț

Prin activitățile extracurriculare, educația urmărește identificarea și cultivarea
corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și
stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. În cadrul acestor activități elevii se
deprind să folosească surse informaționale diverse, să întocmească colecții, să sistematizeze date,
să se dezvolte creativ, învață să învețe, se autodisciplinează. Scopul activităților extrașcolare este
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dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități cât mai variate și bogate în
conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, facilitatea integrării în mediul
școlar, oferirea de suport pentru reușita școlară în asamblu ei, fructificarea talentelor personale și
corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Aceste activităţi pot fi desfăşurate cu succes,
atât în mediul urban, cât şi rural. În ultimii ani, datorită faptului că şcoala din mediul rural a
evoluat pe scara dotărilor materiale şi nu numai, străduindu-se să ţină pasul cât mai mult cu
şcolile din mediul urban, are loc aici o explozie de activităţi extraşcolare.
Creativitatea din timpul orelor de educație plastică
Conceptul psihologic de creativitate desemnează capacitatea de a produce noul. Acesta
exprima interacțiunea constructiv-transformatoare dintre subiect si mediu. Un produs al
creativității se caracterizează prin: originalitate, unicitate, noutate și utilitate socială.
Creativitatea este o nevoie socială, o latură necesară a psihicului uman, a funcționării sale
sistemice si a capacității sale emergente. Aceasta se manifesta la toate nivelurile si componentele
procesului de predare – învățare - evaluare, dar și în toate momentele actului didactic. Pusa în
relație cu idealul educațional (finalitate educațională de maximă generalitate), creativitatea
pedagogică este o necesitate constantă, dar și un scop al întregului proces de învățământ.
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 spiritual ceva inedit, util și valoros. Aceasta apare în
orice activitate, fiind ea însăși o forma de activitate. Este un fenomen complex, dar actual și
vital pentru viitor, este fereastra larg deschisă ce-i dă imaginației aripi, iar viselor contur
și împlinire. Termenul de „creativitate” în psihologie a fost introdus de Gordon Allport, care
apreciază că fenomenul creativității desemnează un ansamblu de trăsături proprii fiecărui
individ, iar potențialul creativ existent la toți oamenii poate fi actualizat si dezvoltat.
Creativitatea este definită ca trăsătură complexă a personalității umane, constând în
capacitatea de a realiza ceva nou, original, natura fiind una din principalele surse de inspirație în
ceea ce privește dezvoltarea creativității la preșcolari, școlari, tineri și adulți. Psihologii susțin că
„a fi creativ” înseamnă „a crea ceva nou, original și adecvat realității”. În predarea educației
plastice, învățătorul are un rol deosebit de important, în formarea “omului creativ”, a celui care
poate distinge valoarea de nonvaloare, care își dorește să trăiască într-un mediu plin de culoare.
Stimularea creativității copilului în domeniul artistico-plastic, ținând cont de valențele formative,
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îl face pe acesta să le folosească în toate domeniile vieții. Activitatea de educație plastică
reprezintă mijlocul cel mai generos de activare și stimulare a potențialului creativ al copilului de
vârstă școlară. Stimularea spiritului copiilor prin intermediul artelor constituie o obligație. Artele
reprezintă o componentă indispensabilă a unei pedagogii interactive, care valorizează dispozițiile
si creativitățile elevilor.
Principiile care stau la baza procesului de stimulare a creativității copilului școlar pot fi
sintetizate după cum urmează:
a) fiecare copil se naște cu un potențial creativ (care se transformă în capacitate efectivă
atunci când este stimulat și orientat pozitiv);
b) în stimularea creativității sunt vizate următoarele dimensiuni ale personalității:
dezvoltarea emoțională, cognitivă și socială, dezvoltarea creativității copilului de vârstă școlară
care se realizează prin joc.
Creativitatea implică întreaga personalitate a copilului, deoarece acestuia i se dezvolta
încrederea în capacitățile proprii.
La ore am ținut cont de faptul că realizarea oricărei lucrări presupune cunoștințe si
rigurozitate, astfel ca le-am precizat clar elevilor mei tema, subiectul si modul de executare al
lucrării, demonstrându-le si explicându-le totul ori de câte ori a fost nevoie. Consider că pentru o
mai buna eficientizare a procesului instructiv - educativ este nevoie de utilizarea metodelor noi,
moderne, care nu fac altceva decât să dezvolte elevilor creativitatea si gândirea lor creatoare.
Produsul realizat de copil este nou și valoros pentru el și beneficiază de atributul originalității.
Există multiple posibilități de formare a unei personalități creative.
Consider că una dintre cele mai eficiente la vârsta școlară mică este dezvoltarea
creativității prin desen. Prin orele de educație plastică dezvoltăm gândirea creatoare, imaginația,
limbajul plastic sentimentele, interesele, afectivitatea și voința fiecărui elev. Activitățile de
educație plastică exercită o influență benefică asupra formării personalității școlarilor nu numai
pe plan estetic, ci și pe plan moral, afectiv, intelectual etc. Prin artă se dezvoltă atât sensibilitatea
senzorială, artistic, cât și delicatețea comportamentală. Sensibilitatea artistică se construiește pe
baza afectivității, intuiției si fanteziei.
În activitatea mea didactică am observat plăcerea cu care lucrează elevii în orele de
desen, atunci când sunt lăsați să se exprime liber, să dea frâu imaginației si fanteziei. N-am
încercat ca prin aceste ore să aduc la perfecțiune copiii, ci am dorit întotdeauna ca ele să fie la
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nivel creativ, recreativ și educativ, să producă plăcere și multă bucurie în sufletul lor, să fie
spontani și originali. Atât în orele de educație plastică, cât și la celelalte discipline sau activități
extrașcolare, le-am acordat elevilor mei multă încredere, i-am încurajat să-și exprime punctele de
vedere, să-și asume responsabilități, să aibă încredere în propriile puteri și capacități, am pus
accent pe stimularea gândirii lor, a spiritului de observație și curiozității. Pentru dezvoltarea
creativității artistice m-am preocupat și de dobândirea unor cunoștințe privind expresivitatea
elementelor de limbaj plastic și tehnicile de lucru specifice activităților artistico-plastice,
cunoașterea diferitelor modalități de organizare a spațiului plastic și însușirea unui vocabular
plastic adecvat.
Pentru stimularea creativității artistice a elevilor se pot folosi o gamă largă de procedee
și tehnici: tehnica colajului, tehnica decorării cu nisip colorat, tehnica decolorării cu pic,
desenarea cu lumânarea, imprimerie, desen cu baloane de săpun, desen folosind palmele, dirijarea
culorii folosind jetul de aer, folosirea hârtiei mototolite, a ștampilelor. Prin joc am antrenat elevii
pentru realizarea diferitelor scopuri: dezvoltarea sensibilității artistico–plastice, dobândirea de
experiențe plastice noi, familiarizarea elevilor cu elemente de limbaj plastic, descoperirea unor
efecte plastice noi și educarea acuității vizuale. Limbajul plastic le oferă elevilor mei posibilitatea
de a se exprima mult mai repede decât prin comunicarea verbală. Cu ajutorul culorilor, copiii
exprimă o mare cantitate de relații, pe care sunt incapabili să le descrie sau să le formuleze prin
alte modalități. Jocul cu pensula, cu creioanele le permit să exprime ce văd, ce simt, ce doresc.
Creativitatea în activitățile plastice rămâne mereu deschisă având în vedere potențialul
de care dispun copiii si pe care noi îl cunoaștem atât de puțin. Artele plastice reprezintă cea mai
buna modalitate de a stimula creativitatea si imaginație copilului. La baza procesului creativ stau
trei categorii de factori: psihici, cognitivi-intelectuali (aptitudinali), necognitivi (motivație,
afectivitate, atitudini), sociali (culturali, educativi, socio-economici) si biologici (sex, vârsta).
Următorii factori care influențează creativitatea la copii sunt:


factorii interni (care țin de trăsăturile de personalitate ale copilului - interesele copilului,
abilitățile de învățare si temperamentale) și



factorii externi (care țin de mediul social în care trăiește copilul– familia, școala, prietenii,
activitățile extrașcolare).
La vârsta preșcolară, noi știm că această formă a creativității este în stadiu incipient, iar
prima formă de exprimare grafică a copilului mic este mâzgălitura. Școlarul mic este foarte activ
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și cu o puternică dorință de a cunoaște. Imaginația sa, care până nu demult viza lumea mirifică a
poveștilor, trebuie să fie îndreptată și educată pentru a produce, astfel încât să stimuleze creația.
Elevii trebuie îndrumați să pătrundă sensurile multiple ale lucrurilor, relațiilor logice între
fenomene, să-și folosească cunoștințele dobândite în activitatea practică, să-și însușească
tehnicile unei bune instruiri. Activitățile nu trebuie să fie pretențioase sau costisitoare, astfel încât
nu ne trebuie cine știe ce materiale. Cu cât sunt mai puține materiale și mai simple, cu atât
creativitatea și originalitatea vor fi mai stimulate.
Copilul va fi foarte mândru de „realizările” lui. Experiența a demonstrat de fiecare dată
că orice copil posedă potențial creativ, iar creativitatea este educabilă. Desenul și pictura au
darul de a-i ajuta pe copii să exprime emoții, gânduri si sentimente, de aceea este atât de
importantă cultivarea creativității, pentru că în fiecare moment, în fiecare situație dificilă, copilul
să fie capabil să găsească cel puțin o ieșire, o rezolvare alternativă și astfel să poată alege ce este
mai bun.
Lecțiile creative care pun probleme si oferă o varietate de răspunsuri posibile, care
stârnesc curiozitate si valorizează incertitudinea și rezolvările euristice conduc la o învățare
creativa. Aceasta devine un sistem de referință pentru toate strategiile didactice. Gândirea
creativa este un tip avansat de gândire care vizează- explorarea, generarea, încurajarea unor idei
prin diverse metode.
Creativitatea este dependentă de motivația intrinsecă întrucât aceasta generează:
concentrarea puternică asupra unei activități, care duce la interese, pasiune, dăruire, dar și la
plăcerea de a lucra si bucuria de a rezolva, iar la orele de educație plastică am ținut cont de faptul
că realizarea oricărei lucrări să presupună cunoștințe și rigurozitate, astfel ca le-am precizat clar
elevilor mei tema, subiectul si modul de executare al lucrării, demonstrându-le totul ori de câte
ori a fost nevoie. Este interesant să constatăm că elevii sunt foarte creativi, iar educația plastică
implică întreaga personalitate a copilului, deoarece acestora li se dezvoltă încrederea în
capacitățile proprii.
În opinia mea, elevii își dezvolta simțul practic și estetic, expresivitatea și imaginația
creatoare, perceperea și înțelegerea frumosului din natură, artă și viață socială. Consider ca pentru
o bună eficientizare a procesului instructiv - educativ este nevoie de folosirea metodelor noi,
moderne, care nu fac altceva decât să dezvolte elevilor creativitatea și gândirea lor creatoare.

25

26

Motivele creative exprima nevoia de noutate, ele orientează spre nou și valorizează în principal
originalitatea.
Din punctul meu de vedere, un rol deosebit de important revine educației artisticoplastice, deoarece ea înarmează elevii cu mijloacele de expresie plastică și le orientează
observația de la aspectele exterioare spre studiul structurilor interne din natura, dezvoltându-le
potențialul creator
În opinia mea, activitatea didactica solicită, dar i generează creativitate. Dincolo de ora
de clasa, o gândire flexibilă și o abordare creativă, la fel ca și atitudinea flexibilă, toleranța si
înțelegerea, îi pot fi de folos în relațiile cu ceilalți, în optimizarea și eficientizarea comunicării, în
adaptarea la condițiile tot mai diverse și schimbătoare ale mediului de viață, cultură și civilizație.
Exemple de bune practici
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What do Learning Styles Mean for Students` Learning?
Luminița-Melania Dîngă Liceul Teoretic Ghelari
Județul Hunedoara
Everyone's approach to learning is based on preferences and we apply new concepts, skills
and information in different ways at different times. Although it would be helpful to find out how
each of us does it "best", there are many reasons why even asking the question is far from simple.
The way students learn depends on what they're learning. Their learning techniques might not be
the most useful. A question arises: why it's valuable to understand students` personal approach to
learning, even if there's not a single solution for any of them.
The notion that everyone has their own learning style means if each of us could identify one
favourite approach to learning, we'd be able to focus on it, be successful and help all of us to
reach our full potential as learners.
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Let's explore 6 Influential Models and Theories in Different Learning Styles:
1. David Kolb and Experiential Learning
David Kolb's model of "experiential learning" stated that we learn continually and he described it
in terms of four learning styles: Accommodating, Converging, Diverging, and Assimilating.
Accommodators are keen to learn from real experience. Convergers are supposed to deal better
with abstract ideas, but still liked to end up with concrete results. They understood theories, but
wanted to test them out in practice. Divergers tend to use personal experiences and practical
ideas to formulate theories that they could apply more widely. Assimilators are most comfortable
working with abstract concepts. They extend their understanding by developing new theories of
their own. David Kolb believed that educators could tailor their teaching methods to different
people's learning styles.
2. Honey and Mumford's Learning Styles
Peter Honey and Alan Mumford developed Kolb's model by focusing on how learning is used in
practice.

They

identified

four

new

learning

styles: Activist, Pragmatist, Reflector,

and Theorist – using terms that we might naturally pick to describe ourselves and our colleagues.
3. Visual, Auditory and Kinaesthetic Learners
Educational psychologist Walter Burke Barbe and his colleagues proposed three modalities of
learning: Visual, Auditory and Kinaesthetic (movement and touch). ``The most effective
learning``, he said, `` utilizes all three in combination.`
4. The Learning Styles Task Force
In the 1980s, American educationalists were still trying to find out as much as they could about
learning styles, to help classroom teachers to achieve the best possible results. They divided
learning styles into three categories: Cognitive, Affective and Physiological.
Cognitive: how we think, how we organize and retain information, and how we learn from our
experiences. Affective: our attitudes and motivations, and how they impact our approach to
learning. Physiological: a variety of factors based on our health, well-being, and the environment
in which we learn.
5. Anthony Gregorc's Mind Styles
Anthony Gregorc and Kathleen Butler went into more detail about how we think, and how this
might affect the way we learn. This theory put us all on a spectrum
between concrete and abstract thinking.
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Concrete perceptions happen through the senses, while abstract perceptions deal with ideas.
These areas determine our individual learning style.
7. The Index of Learning Styles
Various related questionnaires and tests aim at helping students to identify their personal learning
style. One of the most popular was based on The Index of Learning Styles, developed by Dr
Richard Felder and Barbara Solomon in the late 1980s. The questionnaires consider four
dimensions: Sensory/ Intuitive, Visual/ Verbal, Active/ Reflective and Sequential/ Global.
Questionnaires like this can define students` learning style, so that they could learn in the ways
that would benefit them most.
Students use learning styles to improve their learning. The emphasis on "thinking about thinking"
has a great value in learning styles. Analysing students` thinking can help them to plan learning
strategies that work for them. It can support them to become more organized in their studies, to
use prior knowledge as the foundation for new learning, and to choose effective methods for
different learning tasks.
By examining students’ strengths and weaknesses, they can make the most of any aspects of
learning and they enjoy, while also working on the areas that might be holding them back.
If students are eager to improve their personal approach to learning, here are three key steps to
take:
1. Do everything you can to gain the whole picture of your learning. Look at all the different
reasons why you tend to challenge learning the way you do. When you're in the process of
learning, ask yourself why you're doing it a particular way. Is it because it's the most effective for
you, or simply because it's what you've always done? Try to differentiate between how
you like to learn, and how you learn best – in a variety of learning situations.
2. Bring out the types of learning that work best for you, and the conditions for learning that
support them. Persist in doing the things that give the best results to keep your learning fast and
effective. Look for ways to improve them even more. But also leave room to practice any
learning behaviours that you find more difficult.
3. You can often improve areas of your learning that are letting you down simply by using them
more. If you feel that you're not confident learning visually, for example, get into the habit of
reading the charts and diagrams in an article before engaging with the ideas in the text. If you're
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an independent learner, make a point of involving others in your problem-solving from time to
time. Also, actively look for opportunities to try out new ways to learn.
Students can help other students to learn. Becoming more aware of their own preferences helps
students to appreciate the diverse ways in which others learn, too. For example, when students
are giving a presentation they should avoid leaning on the approach that they would enjoy
themselves. They should remember that some learners will benefit from visual aids, while others
will rely on listening to what students say, or on watching their body language. Back up abstract
theories with real-life examples. Spend time discussing small details as well as outlining largescale ideas.
Students can't always cater for everyone, but they can better engage their audience by allowing
for different approaches to learning. If nothing else, their varied approach will keep people
energized and alert!
"Learning Styles" theories try to define students by how they learn, based on personal
preferences, motivation and favoured learning environment. However, it's worth using
metacognition "thinking about thinking" to work out what does help students to learn. That way,
students can play to their strengths, develop weaker areas and create the best conditions for
learning. This level of awareness can also help students to communicate with greater impact and
to support other students to learn.
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De ce abandonează un copil școala?
Oprea Elena, profesor învățământ primar,
Școala Gimnazială Raciu, Județul Dâmbovița
,,Educația este întotdeauna un orizont, nu o destinație.”(Nicolae Iorga)
Abandonul școlar este o formă de manifestare a devianței școlare, o retragere conștientă a
elevului din sistemul social școlar, ca urmare a pierderii interesului sau motivației pentru
învățare, a angajării în activități exterioare învățării sau ca urmare a lipsei de resurse economice
pentru continuarea școlarizării.
Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau
religioase, psihologice şi pedagogice.
♥ - În zonele defavorizate, caracterizate prin izolare, sărăcie și lipsa oportunităților socioprofesionale, școlile se confruntă cu un număr mare de elevi cu abandon școlar. Lipsiți de
motivație, elevii de gimnaziu renunță să mai meargă la cursuri în primii ani de studiu, alegând să
rămână acasă, oferind ajutor în gospodăriile proprii sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai
avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile
părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori
exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin
presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale părinților, aceștia abandonând la
rândul lor școala.
În mediul rural, abandonul şcolar poate creşte iarna, din cauza lipsei hranei sau îmbrăcămintei
necesare. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor
îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala.
Pot fi eliminate aceste cauze prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din zonele cu un
risc mare de abandon școlar, prin crearea unei infrastructuri care să asigure transportul elevilor,
dar şi asigurarea hranei pentru elevii care au domiciliul la distanțe mari de şcoală.
♥ - Mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile
în reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Atitudinea familiei în raport cu şcoala este
un factor primordial, există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor
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şcolare prin atitudinea lor faţă de şcoală, pentru aceștia cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici
garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai
tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe
apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor.
♥ - Climatul familial are un rol hotărâtor în cazul unor situații de abandon şcolar. Climatul
familial conflictual și imoral, cel excesiv de permisiv sau lipsa de autoritate a părinților,
dezorganizarea vieții de familie, consecință a unui divorț sau deces al unuia dintre părinți,
uneori chiar atitudinea tiranică a părinților asupra copiilor pot conduce spre abandonul școlar.
♥ - Crizele politice, economice, sociale, confuzia sau absența unor valori și norme morale
conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul școlar și, în final, se înregistrează
abandonul școlar.
♥ - Abandonul școlar poate surveni și în urma unor factori de natură educatională: insubordonare
față de normele şi regulile şcolare, chiul, absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în
raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de atitudine şi relaționare, competența profesională,
autoritate morală).
♥ - Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să
fumeze, să consume băuturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la
şcoală.
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar:
♣ - identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii
acestora în sistemul învăţământului guvernamental de zi;
♣ - implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului;
♣ - creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon
şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar;
♣ - demararea unor parteneriate școală-famile-comunitate în vederea combaterii abandonului
școlar.
În vederea evitării absenteismului se pot organiza diferite acțiuni pentru ajutorarea copiilor care
provin din familii sărace:
☻- implicarea tuturor elevilor în acțiuni de pavoazare a sălilor de clasă sau a holurilor școlii,
motivându-i astfel să vină la școală, oferindu-le un ambient cald, familial, la care și ei au
contribuit. Acest fapt îi responsabilizează mult mai mult și poate un fi un factor ce va conduce la
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stimularea interesului și a dragostei pentru învățătură;
☻- organizarea unor activități sub forma unor tombole, cu ocazia unor evenimente (Crăciun,
1 Iunie), cu sprijinul unor sponsori;
☻- organizarea de ore de consultații pentru elevii în regres școlar;
☻- asigurarea unor relații optime profesor-elev, fără a știrbi prestigiul/autoritatea cadrelor
didactice;
☻ - consultarea elevilor în vederea stabilirii disciplinelor opționale ce urmează a fi studiate în
anul școlar următor;
☻- antrenarea tuturor elevilor în activitățile din calendarul propriu de activități extracurriculare;
☻- integrarea corespunzătoare în colectivele claselor a tuturor elevilor, evitând fenomenul de
“marginalizare”.
,,Când dăruiești puțin din tine unui copil, dăruiești puțin din tine viitorului
acestuia.”(Kevin Health)
BIBLIOGRAFIE:
1.BLÂNDUL, VALENTIN, COSMIN, Psihopedagogia comportamentului deviant, Editura
Aramis, București, 2012;
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IMPORTANŢA RECICLĂRII

Jivulescu Codruţa Adelina-profesor
Liceul Teoretic Iulia Hasdeu,Lugoj,Timiş
Colectarea selectivă a deșeurilor este o responsabilitate pe care fiecare dintre noi, ca
reprezentanți ai acestei comunități, ar trebui sa o avem.
Indiferent că este vorba despre reciclarea în propriul oraș sau în locurile în care călătorim,
colectarea selectivă ar trebui să facă parte stilul personal de viață, astfel încât să menținem mediul
în care trăim sănătos.
Dar ce înseamnă reciclarea selectivă?
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Reciclarea presupune separarea, colectarea și depozitarea materialelor vechi, utilizate, în
vederea transformării lor în produse utile noi.
În prima fază, reciclarea se referă la colectarea deșeurilor în containere diferite, special create și
inscripționate pentru diverse categorii de materiale care urmează a fi transportate la centrele de
reciclare.
Mai mult decât atât, reciclarea reprezintă un proces de reutilizare a materialelor
produselor uzate, în vederea transformării lor pentru a crea altele, fără a utiliza materii prime noi.
Astfel, se reduce semnificativ consumul de energie necesar extragerii materiilor prime.
Reciclarea este esențială pentru păstrarea mediului în care trăim sănătos și cât mai puțin poluat și
intoxicat.
De asemenea, este extrem de importantă și pentru reintroducerea în sistemul economic a
unor materiale care devin din ce în ce mai greu de găsit.
Astfel, este redus consumul emisiilor nocive din aer, cantitatea de deșeuri scade, iar resursele
naturale se conservă.
Neglijența noastră în privința folosirii deșeurilor are consecințe foarte grave, printre care
putem număra poluarea mediului (aer, apă, sol), distrugerea mediului, dispariția anumitor specii
de plante și animale, focare de infecție și altele.
Cele mai bune soluții pentru reciclare sunt coșurile pentru colectare selectivă, care ar
trebui să fie prezente prin tot orașul, atât stradale, cât și de interior, pentru instituții publice, malluri, clădiri de birouri și blocuri de locuințe.
Soluții profesionale moderne pentru depozitarea colectivă a deșeurilor sunt disponibile în
magazinul Sanito.
Din grijă pentru necesitățile fiecărui tip de spațiu, Sanito pune la dispoziț ie o gamă
variată de soluții pentru depozitarea deș eurilor și comercializează coș uri de gunoi care se
potrivesc tuturor mediilor de utilizare.
Mai mult decât atât, procesul de reciclare, are și următoarele beneficii:
●

fiecare tona de hârtie reciclata salvează 17 copaci;

●

o tonă de hârtie reciclată economiseşte: 2,5 barili de petrol; 4132 KwH (suficient pentru a
încălzi o locuinţă timp de 6 luni), 497,88 litri de apă;

●

descompunerea naturală a plasticului sau a aluminiului în mediul inconjurator necesită
peste 500 de ani;
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●

se folosește cu 95% mai puțină energie pentru reciclarea aluminiului, față de cea necesară
producerii din materii prime (60% în cazul oțelului, 40% în cazul hârtiei, 70% pentru
plastic și 40% pentru sticlă);

●

PET-ul reciclat poate fi folosit pentru a fabrica noi produse: covoare, mochete, material
pentru tricouri, încălţăminte, pulovere şi jachete, genţi, umplutură pentru haine de iarnă
sau saci de dormit şi chiar jucării.

●

se reduce considerabil cantitatea de deșeuri din gropile de gunoi;

●

reciclarea reduce numărul de agenți poluanți din aer și apă;

●

se reduce semnificativ cantitatea de emisii de CO2 realizată prin extragerea și prelucrarea
minereurilor

Colectarea și reciclarea selectivă reprezintă soluții pe termen lung. Astfel, vom reuși să trăim
sănătos și să păstram un mediu mai curat, atât pentru noi, cât și pentru generațiile următoare.

Bibliografie
https://reciclare-carton.ro/poluarea-acvatica-cum-sunt-afectate-vietuitoarele/
https://green-report.ro/50-animale-paduri-disparute/
https://ro.ripleybelieves.com/what-are-effects-of-melting-glaciers-5958
https://subclardeluna.ro/de-ce-e-important-sa-oprim-defrisarea-padurilor/
http://insp.gov.ro/download/cnmrmc/comunicate/incendiile de vegetaţie.pdf

IMPORTANŢA COLABORĂRII CU MEDIUL EXTRAŞCOLAR ÎN
PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII
Prof. înv. primar Băncănău Florentina
Școala Gimnazială Nr. 9 Reşiţa
Viaţa în familie, valorile care sunt respectate şi deci experienţele pe care copilul le
realizează în colectivul familial depind de felul în care părinţii îşi exercită rolul de educator.
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Pentru copii, părintele, adultul din cadrul grupului familial reprezintă sursa securităţii şi
încurajării în faţa oricărei situaţii noi, neobişnuite. Apropiindu-se de sufletul copilului,
pătrunzând în felul propriu de a simţi şi gândi al acestora, părintele devine confidentul şi
sfătuitorul propriului copil.
Pentru copil, familia concentrează primul său univers afectiv şi social. Trăsăturile şi
coordonatele personalităţii se cristalizează în raport cu modelul şi natura situaţională trăită în mod
direct, nemijlocit de copil, în mediul familiar, iar atitudinile părinţilor au consecinţe durabile
asupra personalităţii în formare a acestuia. În general, cei doi părinţi, deşi implicaţi egal în
procesul de educaţie, deţin roluri diferite. Mama are o „funcţie interioară”, pe când tatăl o
„funcţie exterioară”, prima referindu-se la o atmosferă intrafamilială şi la asigurarea securităţii
afective, iar cea de-a doua la comunicarea socio-familială şi respectarea normelor. Ambii asigură
sentimentul de confort şi securitate. Ambii sunt răspunzători de situaţia copilului în cadrul
familiei, de optimizarea vieţii de familie, îmbinând sau încercând să îmbine cele două aspecte:
atitudinea afectuoasă a mamei cu autoritatea sau exigenţa raţională a tatălui.
Relaţia efectivă părinte-copil este direct influenţată de pretenţiile manifestate faţă de
copii: acestea nu trebuie să îi plaseze pe copii într-un rol cu prea multe constrângeri şi foarte
puţine situaţii de a se desfăşura liber, activ, opţional, cu iniţiative proprii. Atribuţiile influenţează
pozitiv personalitatea umană numai atunci când ele oferă individului posibilităţi reale de
afirmare, când angajează originalitatea şi personalitatea acestuia. Consider că activitatea
educativă din familie ar trebui să urmărească într-o mai mare măsură adaptarea şi totodată
raţionalizarea exigenţelor, a cerinţelor familiale la posibilităţile de înţelegere ale copiilor. În ce
constau aceste cerinţe familiale? Cerinţele familiale, respectiv obligaţiile, regulile, pretenţiile
normele, exigenţele ce se impun copilului sunt multiple şi se exercită asupra lui pe două căi:
solicitare şi interdicţie. Natura şi gradul solicitării sau interdicţiei trebuie puse de acord cu
interesele copilului în scopul realizării pe de o parte a echilibrului extern între copil şi mediul
familial şi, pe de altă parte, a echilibrului intern.
„Exigenţa raţională” înţeleasă în emiterea unor reguli de către adult, reprezintă o condiţie
necesară, fără a fi însă suficientă, în realizare la un nivel optim a comunicării umane în cadrul
familiei căci, deşi părintele manifestă acea exigenţă, totuşi, măsurile sale educative nu-şi vor
atinge pe deplin scopurile dacă nu se vor desfăşura într-un climat afectiv de înţelegere şi
încredere reciprocă. Nevoia de răspuns afectiv din partea celor din jur, adică nevoia de a fi stimat,
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preţuit, respectat de semeni, ca şi nevoia de autoafirmare reprezintă trebuinţe fundamentale ale
copilului, care îi asigură echilibrul psihic şi moral, acea siguranţă şi linişte interioară şi
condiţionează aderarea sinceră la viaţa de familie. Independenţa de gândire şi acţiune se formează
prin intermediul aprecierii şi acordării atenţiei, a judecăţilor de valoare ale adulţilor, iar
aprecierile reflectă aptitudinile, capacităţile acestuia. Copilul este deosebit de sensibil în legătură
cu posibilităţile sale intelectuale, la situaţiile în care nu ar putea fi preţuit şi stimat, lăudat şi
apreciat. Să nu uităm că insuccesul, în general, face să slăbească combativitatea, tenacitatea în
muncă, provoacă descuraja şi stres. Aprecierile părinţilor se răsfrâng în conştiinţa şi conduita
copilului, motiv pentru care părintele trebuie să se ferească de a face aprecieri sumare şi rigide
sau de a da calificative categorice. Laudele nu sunt niciodată prea multe dacă e vorba de
stimularea eului emergent al copilului. Lauda generează simţul valorii şi al demnităţii şi e de
datoria părinţilor să încurajeze înflorirea acestui sentiment. Uneori chiar e bine să perceapă
nuanţele subtile ale personalităţii unice a copiilor lor şi de a-i lăuda pentru calităţile pe care vor să
le încurajeze, pe măsură ce ele se fac simţite. Evoluţia rapidă a vieţii sociale de astăzi,
modificarea statutului familiei, atribuţiile crescute ale femeii fac ca rolul grădiniţei să fie
pregnant nu numai în ceea ce priveşte educaţia copiilor ci şi a părinţilor. Grădiniţa, fiind puntea
de legătură cu familia, are şi menirea de a asigura părinţilor asistenţă de specialitate, informândui asupra etapelor de evoluţie a copiilor şi venind în sprijinul celor ce întâmpină dificultăţi în
înţelegerea rolului de părinţi şi în îndeplinirea cu succes a educării copiilor.
Chiar pentru reuşita actului educaţional derulat la clasă munca învăţătoarei trebuie
continuată de familie. Educatoarea trebuie să-i convingă pe părinţi să păstreze unitare cerinţele
adresate preşcolarilor cu cele adresate în grădiniţă. Iniţierea părinţilor în educarea şi instruirea
copiilor se poate concretiza în discuţii libere cu părinţii, consultaţii, participarea acestora la unele
activităţi din grădiniţă etc.
Una din abordările moderne privind instituţia şcolară este cea a şcolii deschise,
prietenoase, în care copilul se simte bine, este atras de activităţile educaţionale, îi sunt valorificate
înclinaţiile şi talentele. În majoritatea situaţiilor familia şi grădiniţa colaborează foarte strâns
pentru a asigura prin eforturi comune o educaţie de bună calitate. Sunt numeroase însă şi cazurile
în care familia acţionează uneori contrar direcţiilor conturate de grădiniţă, uneori din lipsă de
informare, alteori din nepricepere ori din dezinteres. În loc să întărească şi să dezvolte achiziţiile
din grădiniţă, părinţii destructurează prin atitudinea lor ceea ce educatoarea construieşte zi de zi.
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De aceea se impune o comunicare continuă şi de calitate între cadrele didactice şi părinţi privind
progresele sau dificultăţile întâmpinate de copii, aspectele asupra cărora este necesar să se insiste
prin exerciţii ori prin exemple pozitive şi încurajări. Comunicarea şi deschiderea din ambele părţi,
pentru a sprijini dezvoltarea şi buna educaţie a copilului, aduc beneficii pe termen lung în
dezvoltarea personalităţii acestuia.
Împreună cu părinţii educatoarele vor stabili o strategie şi o atitudine comună în ceea ce priveşte
modul de a trata copilul, care să-i ofere acestuia toate atuurile pentru dezvoltarea viitoare, să-l
ferească de conflicte, frustrări şi confuzii. Părintele aşteaptă de la cadrul didactic să-l poată ajuta
să găsească, el însuşi, o cale mai bună de înţelegere cu propriul copil.
Amintim că pedagogul englez John Locke, convins de puterea exemplului în familie şi de
înclinaţia către imaginaţie a copilului, se adresa părinţilor: „Nu trebuie să faceţi în faţa copilului
nimic din ceea ce nu vreţi să imite. Dacă vă scapă o vorbă sau săvârşiţi o faptă pe care ia-ţi
prezentat-o drept o greşeală când a comis-o, el cu siguranţă se va apăra, altădată invocând
exemplul dat de dumneavoastră şi se va pune în asemenea măsură la adăpostul acestui exemplu,
încât cu greu vă veţi atinge de el pentru a-i îndrepta greşeala.”
Implică-te în viaţa lui!
Este important ca părinţii să nu lase evoluţia copiilor la voia întâmplării sau doar în seama
cadrelor didactice. Caută să cunoşti activităţile zilnice la care ia parte copilul tău, stimulează-l,
stimulează-l, întreabă-l, joacă-te cu el; vorbeşte cu el şi află-i tristeţile şi bucuriile, ieşi cu el la
plimbare sau mergeţi în călătorii, participă alături de el la activităţile de la grădiniţă, cunoaşte-i
evoluţia în cadrul grupei, implică-te direct şi activ în lumea lui.
Foloseşte disciplina în educaţie! Folosiţi disciplina cu scopul de a educa. Fixaţi reguli
clare şi insistaţi să fie respectate. Este normal, pentru copii, să testeze regulile câteodată să
acţioneze impulsiv împotriva lor sau a celor ce le cer să le respecte.

BIBLIOGRAFIE
ECATERINA ADINA VRĂSMAŞ, Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura „Aramis”,
Bucureşti, 2002
Revista Învăţământul Preşcolar, nr. 3/2007
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IMPORTANŢA ŞI ROLUL LECTURII LA CICLUL PRIMAR
Prof. Înv. Primar Mărgan Daniela Violeta,
Școala Gimnazială Zăvoi, Județul Caraș Severin

“Nu e alta , mai frumoasă și mai de folos în toată viața omului zăbavă , decât cetitul cărților”
(Miron Costin)
Unul din obiectivele fundamentale ale limbii române, ca disciplină şcolară la clasele
mici, o constituie formarea şi cultivarea gustului pentru citit, pentru lectură.
Lectura cărţii oferă celui care o parcurge, pe lângă satisfacţiile ce le aduce orice fapt
inedit, prilejuri unice de reflecţie, de meditaţie. Ea îndeamnă la introspecţie, angajează valori
formative care îşi pun amprenta pe întregul comportament al cititorului.
Lectura suplimentară a elevilor trebuie îndrumată şi verificată. Pentru aceasta, se folosesc
secvenţe din orele de limba română, orele la dispoziţia învăţătorului sau se stabilesc ore speciale
prin planificările semestriale.
Importanţa lecturii este evidentă şi mereu actuală, aceasta fiind un instrument care
dezvoltă posibilitatea de comunicare între oameni, făcându-se ecoul capacităţilor de gândire şi
limbaj.
Importanţa lecturii este dată de aspectele educative pe care le implică:
-aspectul cognitiv: prin lectură elevii îşi îmbogăţesc cunoştinţele despre lume, despre realitate;
-aspectul educativ: lectura contribuie esenţial la educarea copiilor în dimensiunile etice şi
estetice;
-aspectul formativ constă în faptul că lectura are drept consecinţă formarea şi consolidarea
deprinderilor de muncă intelectuală, dezvoltarea gândirii, a imaginaţiei.
Lectura cărţilor constituie o activitate fundamentală pentru întreţinerea condiţiei
intelectuale, îmbogăţirea cunoştinţelor şi a limbajului, pentru cunoaştera indirectă a diferitelor
universuri şi realităţi.
Prin lectură, elevii sunt conduşi să-şi formeze capacitatea de a surprinde, de a descoperi
conţinuturi şi forme ale realităţii, exprimate într-o multitudine de modalităţi de expresie de a le
asocia, ceea ce le permite să-şi extindă arta cunoaşterii. Succesul în lectura particulară a elevilor
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este asigurat, în mod deosebit, de capacitatea elevilor de a înţelege, prin efort propriu, mesajul
celor citite. O secvenţă foarte importantă în stimularea interesului pentru lectură şi formarea de
cititori pasionaţi este legată de felul în care se recomandă ce să citească şi cum să citească.
Dintre modalităţile aflate la îndemâna cadrului didactic pentru dezvoltarea interesului copiilor
pentru lectură menţionăm:
- modelul de cititor oferit de cadrul didactic;
- citirea/ povestirea incitantă: cadrul didactic trebuie să întrerupă lectura sau povestirea pe care o
expune copiilor, într-un moment de maximă atractivitate, lăsându-i pe elevi să-şi imagineze
continuarea întâmplării ( lectura cu predicţii);
- recomandarea unor texte literare adecvate vârstei şi preocupărilor elevilor ;
- nu se va da lista anuală la începutul semestrului , ci se vor stabili titluri pe 2-3 săptămani;
- va face prezentarea unor cărţi în aşa fel încat să ambiţioneze elevii în achiziţionarea şi lecturarea
lor;
- va povesti incomplet momente ale unor naraţiuni, lăsand elevilor un semn de curiozitate în
finalizarea întamplărilor;
- va caracteriza unele personaje, îndemnând elevii la căutarea independentă, prin lectură
integrală, a locului acestora în naraţiune, a relaţiilor cu alte personaje;
- organizarea unor concursuri de recitări de poezii, ghicitori, finalizate cu recompense;
- desfăşurarea unor jocuri de rol: Bibliotecarul şi cititorii săi, Prietenii cărţii;
- desfăşurarea unor activităţi cultural-artistice, precum şi dramatizarea unor texte literare;
- alcătuirea unor albume sau a unor fişe bibliografice şi a unor fişe de lectură;
- şezători literare, medalioane literare, prezentare de benzi desenate, poveşti audio sau video etc.
Învăţătorii trebuie să îndrume lectura suplimentară a elevilor şi să o introducă la ore la
mai multe discipline. De aceea, este necesară lectura suplimentară a elevilor, fără de care
formarea lor în aria curriculară Limbă şi comunicare nu este completă.Evaluarea lecturilor
studiate în afara clasei trebuie să constituie un mod de atracţie, de stimulare spre această
activitate despre care ştim cu toţii că a fost înlocuită de mijloacele moderne de informare care au
pătruns în viaţa noastră, copleşindu-i chiar şi pe adulţi.
În privinţa evaluării lecturii, didactica a conturat în ultimele decenii, modalităţi de
evaluare alternative. Dintre cele mai des utilizate, amintim:
-proiectul;
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-jurnalul de lectură;
-prezentarea de carte;
-portofoliul;
-jocul didactic.
Evaluarea lecturilor trebuie făcută în funcţie de următoarele criterii:
Ritmul de lectură şi tipul de preferinţă:
-ritmul lecturilor, specia literară preferată (poveşti, povestiri şi basme);
-tematica preferată (istoria, copilăria, descrierea şi reportajul, literatura de aventuri);
Capacitatea de asimilare şi prezentare a lecturii:
-citirea cursivă, conştientă şi expresivă a elevului ajută la rezumarea corectă, orală a subiectului
prin povestirea expresivă, realizându-se astfel expresivitatea şi coerenţa limbajului;
Capacitatea de asociere interdisciplinară: o idee, o informaţie, un detaliu cunoscut din lecturi
literare să poată fi transferate sau asociate spontan cu elemente de conţinut specifice altor
discipline: geografie, biologie, arte plastice, film, teatru, muzică, abilităţi practice.
Stimulare a capacităţilor creatoare se dezvoltă prin:
-se dezvoltă capacitatea de redare dramatică, teatrală a unor dialoguri;
-se dezvoltă capacitatea de memorare, de recitare artistică a poeziilor, se realizează, la unii elevi,
încercări originale de creaţie literară.
Pentru realizarea justă a organizării şi îndrumării lecturii elevilor se impune o colaborare
strânsă între şcoală şi familie. În cadrul activităţilor comune este necesar să se prezinte imensul
rol al lecturii în formarea personalităţii copilului, să li se dea îndrumări asupra a ce şi cum trebuie
să citească copiii lor, spre a-i ajuta să înţeleagă ceea ce citesc şi a le dezvolta interesul pentru
lectură

BIBLIOGRAFIE:
1. Şerdean, Ioan , Manual Metodica predării limbii şi literaturii române la clasele I-IV, pag.174
2.Tătaru, Ioana: Metode activizante de evaluare a lecturii suplimentare
3.Şerdean, Ioan, Manual pentru şcolile normale clasele a XI-a, XII-a şi a XIII-a, Metodica
predării limbii române la clasele I-IV, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A.- Bucureşti, 1993
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Rolul cadrului didactic în alimentaţia sănătoasă a şcolarului mic
Prof. Înv. Primar Moţ Cornelia Alina
Şcoala Gimnazială Găvojdia, Județul Timiş

„Sănătatea este totul, dar fără sănătate totul este nimic.”

(Schopenhauer)

Alimentaţia, reprezintă un factor important al creşterii, dezvoltării şi menţinerii stării de
sănătate a copiilor, şi astfel a devenit astăzi o ştiinţă, cunoscându-se cu exactitate cu ce şi cum
trebuie să se hrănească copii, în funcţie de vârstă şi de natura activităţilor zilnice.
Alături de alimentaţia sănătoasă, trebuie să îmbinăm sportul, mişcarea, activitatea fizică
zilnică. Deoarece şcolarii şi preşcolarii stau foarte multe ore în spaţii închise, mişcarea este
esenţială. Obezitatea în rândul copiilor este o problemă de sănătate publică având consecinţe
grave asupra sănătăţii copilului. Încă din şcoală, dar şi de la grădiniţă, în cadrul activităţilor ar
trebui să se vorbească despre acest risc. Fast-food-ul este la îndemâna tuturor, snachs-urile,
biscuiţii sunt frumos ambalate şi au etichete atractive, dar nu sunt bune pentru organism.
Rolul şcolii este de a conştientiza copilul că în multe alimente sunt folosite substanţe sintetice,
multe E-uri, care duc la ravagii în organismul nostru. Cu cât alimentaţia este mai industrializată,
cu atât este mai toxică pentru organism.
A mânca corect şi sănătos este un act responsabil, care trebuie predat şi învăţat încă din grădiniţă.
Foarte important este să ştim şi de unde provin alimentele. De mic copilul trebuie educat spre
alimente crude, naturale, în schimbul celor procesate industrial şi pline de aditivi alimentari. Cu
cât începem mai devreme consumul alimentelor sănătoase, cu atât apar mai târziu efectele
adverse. Mâncarea îşi arată rapid efectul advers în cazul în care consumăm alimente stricate,
contaminate sau nu le spălăm corespunzător. În acest sens, este foarte importantă şi igiena,
spălarea mâinilor, dar şi a fructelor şi a legumelor.
Rolul şcolii este acela de a informa copilul că s-a trecut rapid de la mediul natural la cel
industrial, că stilul nostru de viaţă este unul sedentar, că nu ar trebui să consumăm alimente
industriale, înalt procesate.
Şansa unei alimentaţii sănătoase este să alegem să trăim în armonie cu natura, să nu
adoptăm un stil de viaţă sedentar, să acordăm importanţă orelor fixe de masă şi modului în care
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mâncăm, să nu consumăm haotic alimente, să nu mâncăm seara excesiv. Încă de la grădiniţă
copiii trebuie să cunoască pericolul consumului excesiv de dulciuri, importanţa consumului de
dulciuri, importanţa consumului de apă, de fructe şi legume proaspete de sezon. Copiii trebuie să
cunoască şi să respecte importanţa micului dejun şi a celorlalte mese. Aceştia trebuie educaţi să
citească eticheta, conţinutul caloric şi E-urile. Atenţie sporită ar trebui să avem şi la consumul de
băuturi carbogazoase, la energizante – care sunt adevărate bombe pentru organism.
Rolul nostru, al cadrelor didactice, este acela de a-i învăţa pe copii să aleagă alimente
ecologice mai puţin prelucrate şi rafinate, pe care să le introducă într-o dietă sănătoasă şi
echilibrată!

BIBLIOGRAFIE
1.Cojan A.,Tratat de Sănătate Publică – vol.II (cap.”Promovarea sănătăţii”, Ed.Mira Design,
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2. http://www.educatiapentrusanatate.go.ro/metodologia..htm

Competențele pot fi evaluate?
Prof. Vulpeș Vasilica Daniela
Grădinița P.P. ”Floarea-Soarelui Reșița, Județul Caraș Severin

Motto: „Orice cunoştinţă oricât de abstractă ar fi, o putem utiliza la orice vârstă cu condiţia de
a o traduce în limbajul gândirii copilului.”
(J.S . BRUNER)
La întrebarea ”competențele pot fi evaluate?” eu aș răspunde ”da”. Bineînțeles că acest
proces este unul pe termen lung deoarece în această evaluare nu este vorba doar despre achiziţii,
stocǎri ale informaţiilor, verificarea modului în care elevii şi-au însuşit sau nu un conținut, ci
despre ce este capabil elevul sǎ facǎ cu acel conţinut, cum reuşeşte sǎ aplice ceea ce a învǎţat. În
acest caz se pune problema dacă elevul va reuşi sǎ se foloseascǎ în mod operativ de tot ceea ce a
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învǎţat în şcoalǎ.
În sistemul romanesc de învǎţǎmant se vorbeşte foarte mult despre „a ştii”. Eu cred că nu
este de ajuns ca elevul sǎ ştie, sǎ cunoascǎ aspectele teoretice ale disciplinelor, sǎ memoreze pǎrţi
din conţinuturi, ci sǎ se foloseascǎ de ceea ce a învǎţat. Este vorba de „a ştii sǎ faci”(Goldi et al.,
2012). A dezvolta competenţe în acest caz înseamnǎ a provoca elevii sǎ analizeze situaţii diverse,
sǎ gǎsescǎ mai multe rǎspunsuri diferite la rezolvarea unor probleme, a analiza și cerceta practic.
A dezvolta competenţe în şcoalǎ este mai mult decât a promova o cantitate de cunoştinţe,
înseamnǎ în primul rând a le da un sens, a le utiliza în viaţa cotidianǎ. Elevul va fi competent
dacǎ va pune în interacţiune tot ceea ce a învǎţat pentru a construi o soluţie originalǎ și eficientǎ,
însă pentru a evalua aceste competențe consider că este necesar să se predea interactiv, practic și
interdisciplinar.
Competenţa pentru a fi demonstrată în situaţii concrete trebuie predată în același mod.
Pentru a fi evaluată, competenţa trebuie să beneficieze de situaţii concrete în care cel ce studiază
va demonstracă este capabil să pună în practică, să valorifice ceea ce a învăţat, deci trebuie sǎ fie
observabilǎ şi mǎsurabilǎ. Performanţele unui elev exprimă nivelul la care competenţele au fost
dobândite de către acesta. În contextul evaluării centrate pe competenţe, standardele la care se
raportează rezultatele învăţării elevului trebuie să fie de natură calitativă.
În acest context, consider că pot fi evaluate competențele elevilor dacă:


se extindere evaluarea de la verificare şi apreciere a rezultatelor la evaluarea procesului, a

strategiei de învăţare a elevului;


se va pune accent pe aplicarea în practică a celor învăţate;



se va pune accent, în abordarea didactică, pe analizarea unor probleme din viața de zi cu zi,

palpabile și observabile;


se va centra învățarea spre descoperire și încurajare, nu pe sancționare;



se va trece de la o relație ierarhică la una de colaborare în învățare, tranformând elevul într-

un partener al profesorului, iar profesorul va fi doar facilitator al învățarii.
Pentru a se ajunge la posibilitatea evaluării competențelor elevilor, profesorii ar trebui să
nu mai furnizeze cunostinţe pentru memorizare, ci să sprijine elevii în procesul lor de construire a
competenţelor (Mandrut, 2015). Doar pe baza cunoştintelor şi experienţelor dobândite anterior
prin angajarea elevilor în activitǎţile desfǎşurate la clasǎ, consider că se pot facilita deprinderile
de gândire criticǎ şi creativǎ, precum şi abilitǎțile de învaţare. Achiziţia de competenţe necesitǎ
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implicarea atât din partea celui care învaţǎ, cât și din partea celui care facilitează învățarea. Rolul
profesorului consider că trebuie să fie cel de facilitator în învǎţare, prin orientarea elevilor în
eforturile lor de aplicare a cunoştintelor şi deprinderilor în situatii noi, astfel încât sǎ devinǎ
persoane competente. În aceste condiţii, evaluarea competenţelor poate fi realizată.
În cadrul procesului de învățământ atât oamenii care organizează și conduc învățarea, cât
și cei care învață trebuie să se implice în mod direct atât în evaluare cât și autoevaluare.
Permanent cel evaluat într-o acțiune trebuie să înțeleagă ce a făcut bine și frumos și mai ales ce
anume trebuie să schimbe pentru ca pe viitor acțiunea să fie mai bună. Orice acțiune de evaluare
ne poate aduce un dram de fericire și o mică sărbătoare a unui lucru bine realizat și reușit.

Bibliografie:
Goldi, V., Centrul, A., & Octavian, D. (2012). Instruirea centrată pe competenţe.
Mandrut, O. (2015). Instruirea centrată pe competenţe. June.

Le plurilinguisme, un atout indubitable

Prof. Dobrin Paula
Școala Gimnazială « Ștefan cel Mare » Alexandria, Județul Teleorman

La connaissance de plusieurs langues étrangères représente un atout indéniable aussi sur
le plan personnel et social que sur celui professionnel.
Premièrement, l’avantage le plus évident du plurilinguisme est la capacité communicative
potentielle. Le fait de savoir communiquer en plusieurs langues offre aux individus la possibilité
de vivre des expériences plus riches sur le plan culturel et traditionnel. Ils peuvent également
apprécier et profiter de plus d’œuvres artistiques dans le domaine de la littérature et de la
musique, par exemple.
Toujours sur le palier personnel il y a encore un bénéfice de la connaissance de plusieurs
langues : les multilingues manifestent une plus grande flexibilité neurocognitive. En effet, de
nombreuses études ont démontré que les individus multilingues ont plus de chances d’obtenir de
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meilleurs résultats sur les plans de la créativité et la flexibilité mentale que les individus
unilingues. Le fait de passer régulièrement d’une langue à une autre est une stimulation mentale
intense qui contribue énormément au bon développement du cerveau.
Socialement, cet atout ouvre la possibilité de nouer des contacts plus diversifiés et riches
dans un monde de plus en plus globalisé. Une personne multilingue aura plus de facilité à
communiquer avec les locaux d’un autre pays, ce qui lui permettra de mieux comprendre les
différentes cultures et traditions dans les pays où les habitants parlent la même langue. Le fait de
parler plusieurs langues a également un impact sur la personnalité de l’individu qui approchera le
monde et les différentes coutumes avec plus de tolérance et d’empathie.
Sur le plan professionnel, les candidats qui connaissent plusieurs langues sont très
intéressants pour les entreprises qui souhaitent exercer une activité à un niveau international. Le
fait de pouvoir échanger en plusieurs langues est en effet un avantage compétitif très signifiant
pour les employeurs. Avec le développement de la mondialisation, les candidats multilingues
sont de plus en plus sollicités pour apporter une diversification au sein d’une équipe. Le
multilinguisme est donc une compétence additionnelle pouvant permettre à un candidat de se
démarquer d’un autre.
Pour conclure, l’apprentissage de plusieurs langues n’a jamais été aussi utile
qu’aujourd’hui, et ses avantages vont s’accroître de plus en plus. En apprenant plus d’une langue
étrangère, on a plus de chances de réussir sur le plan professionnel et apprécier le monde d’un œil
différent, qu’une personne unilingue.

Aptitudinile și rolul lor în structura personalității
Prof. înv. primar Mitrescu Elena
Liceul Teoretic, Comuna Filipeștii de Pădure, Județul Prahova
Din perspectiva procesului instructiv –educativ, cele mai importante trăsături și calități
formale în studiul personalității elevului sunt:
- cele dinamico- energetice- temperamentul;
- aspectele instrumentale, performanțiale ale personalității ( aptitudinile)
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- calitățile de conținut, socio-morale și axiologice (caracterul).
Aptitudinile sunt însușiri care , în ansamblul lor, asigură posibilitatea învățării anumitor
cunoștințe, priceperi și deprinderi. Unii psihologi consideră aptitudinile ca fiind însușiri
înnăscute, ceea ce în opinia altora este doar parțial adevărat. Neîndoielnic există o componentă
înnăscută a aptitudinilor, mai puțin evidentă decât în cazul temperamentului, însă și influențele
mediului au consecințe privind cristalizarea aptitudinilor în forma în care se prezintă acestea la
copil.
Definirea aptitudinii în funcție de succesul obținut într-o anumită activitate este incorectă.
Performanțele ridicate obținute de un elev la o anumită disciplină nu pot fi atribuite din start unei
aptitudini superioare- ele pot fi, de exemplu, rezultatul unei pregătiri suplimentare.
Astfel, se impune raportarea aptitudinii la o altă componentă a personalității, tot de ordin
instrumental și anume la capacitate. Capacitatea exprimă posibilitatea pe care o are cineva de a
efectua o acțiune într-un anumit moment. Ea se leagă întotdeauna de prezent și presupune atât
învățare, cât și o anumită experiență, adică anumite deprinderi ca rezultat al învățării. Nu există
posibilitatea de a evalua direct aptitudinile decât prin evaluarea performanțelor la anumite probe,
adică a capacităților. Ceea ce ar putea indica nivelul de dezvoltare al aptitudinilor ar putea fi
ușurința învățării și ușurința și calitatea execuției sarcinii.
Fiecare persoană are aptitudini mai mult sau mai puțin dezvoltate în toate domeniile.
Aptitudinile permit realizarea unor diferențieri între indivizi. Despre persoana care posedă o
aptitudine la un nivel mai înalt de dezvoltare decât majoritatea celorlalți indivizi putem spune că
este talentată.
A. Cosmovici clasifică aptitudinile în:
- aptitudini simple, cele care favorizează realizarea a numeroase activități ;
- aptitudini complexe, acele aptitudini care permit realizarea unei activități mai ample, de
tip profesional ( aptitudinea tehnică, aptitudinea muzicală etc.).
Aptitudinile simple pot fi împărțite în :


aptitudini generale- prezente în aproape toate domeniile;



aptitudini de grup- permit realizarea cu succes a unui grup de activități;



aptitudini specifice- caracteristice unui domeniu restrâns de activitate.

Singura aptitudine generală admisă actualmente este reprezentată de inteligență. Putem
defini inteligența ca fiind capacitatea de a rezolva rapid și eficient o anumită sarcină,
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problemă, care în cea mai mare măsură are un caracter inedit. În cadrul activităților didactice,
această capacitate s-ar exprima prin ușurința rezolvării unor situații, printr-un spirit de observație
dezvoltat, prin ușurința memorării și reproducerii, prin posibilitatea realizării unor asociații și a
implicării altor operații mentale în cadrul prelucrării informațiilor și valorizării lor superioare.
Inteligența este decisivă în performanța și succesul școlar al fiecărui elev. Ea se dezvoltă și se
conservă prin intermediul educației intelectuale, un rol deosebit revenind educației formale
realizate în cadrul instituțiilor de învățământ. Pentru măsurarea acestei aptitudini este utilizat
conceptul de coeficient de inteligență, calculat după formula:
QI = Vârsta mentală / Vârsta cronologică × 100 , ambele vârste fiind exprimate în luni.
Se admite existența a șase aptitudini de grup:
1.- factorul verbal-notat cu V, se referă la capacitatea individului de a înțelege rapid sensul
cuvintelor, al frazelor;
2.- factorul de fluiditate verbală- notat cu W, se referă la capacitatea de expresie a limbajului;
3.- factorul numeric, notat cu N, reprezintă capacitatea de a lucra ușor cu cifrele;
4.- factorul perceptiv - notat cu P, exprimă capacitatea de a percepe obiectele în mod rapid și
detaliat;
5.- factorul de reprezentare spațială, notat cu S, se referă la posibilitatea de a imagina obiecte în
coordonate bi sau tridimensionale;
6.- factorul de dexteritate manuală, notat cu M, exprimă aptitudinea de a utiliza obiectele, de a
mânui diverse instrumente sau unelte.
Structura aptitudinilor complexe o urmează pe cea a domeniilor de activitate. Astfel, se
pot diferenția :
- aptitudini tehnice, cele care se referă la posibilitatea de a utiliza instrumentele, mașinile
și aparatele, de a înțelege modul de alcătuire și de a le construi;
- aptitudinile științifice reprezintă o categorie mai complexă de aptitudini, datorită
complexității și varietății științelor. În acest caz este absolut necesară existența unei inteligențe de
un nivel deasupra mediei sau cel puțin normală, ca și existența creativității.
- aptitudinile artistice, reprezintă unul dintre cele mai interesante aspecte ale teoriilor
aptitudinilor. În domeniul artistic, aspectul înnăscut al aptitudinilor este cel mai vizibil.
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Aptitudinile presupun deci un factor ereditar (totalitatea predispozițiilor), un factor de
capacitate (câștigat prin experiența vieții ) și un factor de perfecționare la care se ajunge prin
exercițiu și care vizează asimilarea, coordonarea și diferențierea celorlalți factori.
În ceea ce privește dezvoltarea aptitudinilor, se consideră trei stadii. Primul stadiu este
unul de tatonare, de observare și testare a înclinațiilor copilului de către părinți și educatori, la
vârste la care încă nu s-au declanșat totalitatea elementelor înnăscute. Urmează stadiul de
potențialitate în care echipamentului nativ i se adaugă deprinderi câștigate, învățate, apoi stadiul
de abilitate în care aptitudinile ating maximum de randament și de finețe psihică.
În ceea ce privește aptitudinea școlară, sarcina educatorului constă în cunoașterea
individualizată a nivelului de dezvoltare a aptitudinilor fiecărui elev, iar apoi în adaptarea
conținutului și a metodelor didactice în funcție de acestea, pentru a asigura eficiența acțiunii
educative.
Aptitudinile au un rol important în structura personalității. Cadrul didactic trebuie să
abordeze diferențiat

elevii, astfel încât demersul didactic să conducă la conștientizarea și

valorificarea resurselor de care aceștia dispun. Cine are aptitudini (fie speciale, fie generale) își
formează mai ușor deprinderi, acumulează cunoștințe și experiență. Deprinderile servesc
dezvoltării personalității. Ele intră în alcătuirea personalității umane ca invarianți operaționali
care deservesc conduita. Potențialul înnăscut se transformă prin multă învățare și exercițiu în
performanțe în domeniul respectiv. Performanța duce la satisfacție și succes, implicit la
dezvoltarea personalității.
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Sustenabilitatea în educație prin proiectele eTwinning
în învățământul preșcolar
Ne jucăm, ne distrăm și învățăm!

VLASIE ELENA VASILICA
Grădinița cu Program Prelungit nr.2 Caransebeș, Județul Caraș Severin

”Educația este cheia care deschide poarta de aur a libertății”
George Washington Carve
Grădinița este primul loc în care copilul se întâlnește cu un educator. Aici copilul are nevoie
de înțelegere, ascultare, empatizare, bucurie, râsete și voie bună. Toate acestea trebuie să fie
oferite din tot sufletul de personalul din unitatea școlară, începând cu îngrijitoarea, administrator,
bucătăreasă, asistent medical, educatoare și terminând cu directorul.
Este locul în care copilul trebuie să învețe lucruri fără a se simți constrâns, el trebuie să învețe
totul prin joacă. La grădiniță activitatea fundamentală este JOCUL.
Proiectele eTwinning ne demonstrează că schimbul de bune practici ne ajută să găsim metode
și strategii noi de predare și învățare a noilor conținuturi pentru preșcolari. Din anul 2019,
dacdrele didactice din grădinița noastră implementează proiectele educaționale eTwinning și
considerăm că sunt foarte benefice.
Unul dintre proiectele eTwinning la care au participat preșcolarii din grupa mea a fost
PLAY, HAVE FUN AND LEARN. Un proiect care s-a desfășurat în perioada de pandemie
COVID-19.
Proiectul și-a propus să sprijine învățarea preșcolarilor prin jocuri și să îmbunătățească
abilitățile din secolul XXI, jucând jocuri. Joaca are un loc foarte important în ceea ce privește
dezvoltarea copilului în perioada preșcolară.
Jocul susține dezvoltarea fizică, emoțională, mentală și socială a copilului. Când copiii se
joacă: ei devin conștienți de propriile abilități, învață cuvinte noi unul de la celălalt, își dezvoltă
creativitatea, își dezvoltă abilități de rezolvare a problemelor, învață concepte noi (mai mult sau
mai puțin, mari mici). Ei se împrietenesc. Ele dezvoltă echilibru, abilități de mână și mușchi.
Dezvoltă abilități motorii fine și brute. Ele scapă de excesul de energie și devin fericiți. Se
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dezvoltă stima de sine și încrederea în sine.
Scopul proiectului a fost de a sprijini abilitățile din secolul XXI al preșcolarilor cu jocul și de
a integra jocul cu instrumente Web 2 și de a susține utilizarea tehnologiei.
Pe parcursul proiectului preșcolarii din grupa mea au participat la diverse activități, după cum
urmează:- realizarea unui poster - Posterul realizat de grădinița noastră a primit cele mai
voturi și a fost ales pentru a fi folosit ca POSTERUL PROIECTULUI
https://twinspace.etwinning.net/120541/pages/page/1026588

- realizarea unui LOGO
https://twinspace.etwinning.net/120541/pages/page/1026591

- realizarea unei cărți cu jocuri realizate în sala de grupă
https://twinspace.etwinning.net/120541/pages/page/1022243

- realizarea unui film cu jocuri create și desfășurate împreună cu familia
https://twinspace.etwinning.net/120541/pages/page/1022247
- realizarea unei cărți digitale cu exemple de jocuri de codare
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https://twinspace.etwinning.net/120541/pages/page/1022255

-

realizarea unei cărți digitale cu exemple de jocuri în aer liber

-

https://twinspace.etwinning.net/120541/pages/page/1022250

Un proiect minunat cu activități multe care a adus multă bucurie în sufletul preșcolarilor mei.
La finalul proiectului am constatat că majoritatea copiilor au reținut multe din jocurile colegelor
din alte țări.
Din punctul meu de vedere proiectele educaționale eTwinning trebuie să devină parte
integrantă din programa noastră școlară, deoarece preșcolarii au foarte multe de învățat din
implementarea lor la grupă.
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Exemple de bună practică Proiect eTwinning
Copilărie fără BULLYING
Prof. Vântu Ana Luminița
Liceul Tehnologic „TRANDAFIR COCÂRLĂ” Caransebeș, Județul Caraș Severin

Suntem, pe zi ce trece mai schimbaţi, obosim mai repede, ne îmbolnăvim mai
uşor…stresul este ceva cu care ne naştem; devenim, de fapt, rezultatul acţiunilor noastre.
Școla noastră a organizat în colaborare cu alte școli din Europa, în anul școlar 2021-2022
un proiect etwinning „Copilărie fără BULLYING!”. Proiectul a fost realizat astfel încât să
formeze atât la nivelul elevilor cât şi la nivelul adulţilor o concepţie sănătoasă asupra vieţii,
corespunzând realităţii imediate şi de perspectivă. În desfăşurarea acestui proiect, am avut ca
scop principal să îi facem pe elevi mai conştienţi de faptul că bullyng-ul nu ne reprezintă.
Astfel, prin colaborare și cooperare, elevii au creat lucruri comune și utile. Fiecare
activitate a fost finalizată cu un produs comun: e-book, puzzle, quiz, padlet etc.
Link la pagina proiectului: https://twinspace.etwinning.net/188013/home.
Școala are un rol important în viața cotidiană a copiilor noștri, se așteaptă să îi învețe pe
copii să gestioneze sentimentele și experiențele negative și să facă față agresiunii și bullying-ului.
Intimidarea/amenințarea este o încercare agresivă, sistematică și continuă, în scopul subminării și
rănirii cuiva, pe baza unor slăbiciuni pe care le are acesta. Efectele asupra victimei sunt adesea
devastatoare din punct de vedere emoțional, comportamental și educațional.
Bullying-ul poate transforma școala într-un loc de temut, în timp ce aceasta ar trebui să fie
un mediu în care copiii să se simtă în siguranță. Este foarte important să informăm copiii, părinții,
pe toți cei care conlucrează în sistemul educațional. Copiii pot lua atitudine, pot interveni pentru
ei înșiși, dar și pentru ceilalți, în speranța că numărul cazurilor de bullying se va diminua.
Prevenirea acestui fenomen este responsabilitatea tuturor și nimeni nu ar trebui să fie indiferent
față de acele persoane care se află în incapacitatea de a se descurca într-o situație de bullying.
În școlile românești, fenomenul de bullying are o incidență din ce în ce mai ridicată,
pericolul venind din falsa impresie de normalitate a acestuia, majoritatea oamenilor acceptându-l
ca pe o componentă obișnuită a vieții de zi cu zi.
Când devin elevi, copiii se confruntă cu sarcina de a-și găsi locul în noua lume a instituției
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școlare extinse, cu toate structurile și regulile sale. Ei trebuie să învețe cum să construiască relații
și să-și formeze un simț al apartenenței la spațiul său intern și la conviețuirea în comunitate
împreună cu grupuri și indivizi diverși. Copiii trebuie să învețe cum să se adapteze unul la altul,
să accepte și să respecte regulile, să dea naștere și să pună în aplicare propriile idei într-un mod
corespunzător, să fie capabili să gestioneze dezamăgirile și constrângerile
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
Creșterea nivelului de cunoștințe și de înțelegere a fenomenului de bullying în rândul



copiilor.
Creșterea abilităților interpersonale (în special sociale și emoționale) în rândul tuturor



copiilor și adolescenților


Încurajarea observatorilor să ajute victima.



Reducerea bullying-ului și a formelor de bullying prin mijloace electronice în rândul
copiilor și adolescenților
Acest proiect de artă colaborativă impulsionează elevii să nu rămână pasivi bullying-ului.
Conceptul de la baza acestei activități este de a fi mândru cu însușirile care ne definesc și ne fac
diferiți și de a lua poziție împotriva hățuirii în mod unit.
https://twinspace.etwinning.net/188013/pages/page/1713723
https://twinspace.etwinning.net/188013/pages/page/1753775

Concluzii
Am inițiat și derulat acest proiect, conștienți fiind că „datorăm copilului cel mai profund
respect”.
Activitățile desfășurare au reprezentat o formă de a educa altfel, de a îi invăța pe elevi să fie mai
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buni, mai toleranți, mai empatici și mai solidari cu problemele celor din jurul lor, prin intermediul
unor activități educative non-formale care le-au stârnit curiozitatea, inițiativa, dorința de
implicare și participare. Toți cei implicați în proiect au înțeles că încălcarea drepturilor copilului
naște povești triste și grele, că respectarea drepturilor copilului nu este o opțiune, ci o obligație pe
care o avem fiecare, indiferent că suntem adulți sau copii. Doar astfel putem contribui la
construirea unei școli și, implicit, a unei lumi mai bune, mai tolerante, mai incluzive pentru
fiecare dintre noi.
Acest proiect a primit certificat de calitate:
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CUNOAŞTEREA COPILULUI – CONDIŢIE A EDUCAŢIEI DE
CALITATE
Prof. Schiller Melinda Diana
Grădinița cu Program Normal Jena, Județul Timiș
Unii copii sunt precum nişte roabe:
Trebuie să fie împinşi,
Unii sunt precum bărcuţele:
Trebuie să fie vâslite.
Unii sunt precum zmeele:
Dacă nu le ţii strâns de sfoară,
Vor zbura departe, sus.
Unii precum pisicuţele:
Tare mulţumite când sunt mângâiate.
Unii sunt nişte remorci:
Folositoare numai când sunt trase.
Unii sunt precum baloanele:
Tare uşor de vătămat,
De nu le mânuieşti cu grijă.
Unii sunt mereu de nădejde şi gata să ajute.
Fiecare copil este diferit, acest lucru este ceea ce îl face să fie special. Există cîteva lucruri
esenţiale comune tuturor copiilor, toţi au nevoie de dragoste, de securitate, hrană bună şi
exerciţiu.
Fiecare copil are nevoie să se simtă protejat şi acceptat, are nevoie ca ceilalţi să-l placă.
Fiecare micuţ simte nevoia să fie călăuzit şi chiar îi trebuie un element de control din partea
adultului, pe măsură ce îşi dezvoltă încrederea în sine şi face primii paşi spre independenţă.
Ceea ce îi diferă pe copii este ritmul lor de dezvoltare. Dezvoltarea are loc pe mai multe
paliere: fizic, intelectual, social, şi emoţional.Un copil, şi acest lucru se uită adesea, este o
persoană integrală; când se vorbeşte despre maturizarea lui se iau în considerare de obicei numai
achiziţiile intelectuale.Trebuie să amintim însă că, în aceşti ani timpurii dezvoltarea socială şi
emoţională a copilului este la fel de importantă ca şi cea fizică şi intelectuală.
Copilul învaţă, se simte liber de a face noi achiziţii intelectuale numai când se ştie
acceptat, atunci când trăieşte sentimentul de apartenenţă.De vreme ce fiecare copil este
diferit,înseamnă că fiecare are propria sa personalitate şi un mod specific de comportare.
,, Cel mai bun serviciu pe care şcoala îl poate aduce societăţii, este a pune fiecare individ
în situţia de a produce cât mai mult cantitativ, şi cât mai bine calitativ, lucrând în coformitate cu
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aptitudinile sale naturale”.
Această problemă ne impune două preocupări: prima, de a găsi metoda de cunoaştere a
individului şi a doua de a lua măsuri de organizare şcolară care să facă posibilă respectarea
individualităţii.În ceea ce priveşte cunoaşterea individualităţii, metoda testelor, dacă nu e serios
controlată de observarea directă a vieţii sufleteşti a copiilor, aşa cum se manifestă ea în chip
independent, dă rezultate dubioase, fapt recunoscut chiar de unii pedagogi experimentaţi.
Dar cunoaşterea individualităţii nu se poate prinde într-un moment oarecare, cum saprinde chipul într-o fotografie, ci numai prin cercetare atentă şi îndelungată a manifestărilor
reale ale copilului.Acestea trebuie consemnate undeva, pentru ca pe baza a cât mai multora dintre
ele, precum şi a coordonării şi sistematizării lor, să se poată desprinde apoi cu mai multă
siguranţă directiva dezvoltării individualităţii.
Să observăm, de exemplu, cum interacţionează copilul cu ceilalţi: este copilul rigid ori face
anumite compromisuri? Acceptă părerile altora sau mai insistă întodeauna să facă numai ce
doreşte? Cedează în faţa celorlalţi, nu se luptă niciodată pentru drepturile sale? Pe măsură ce vom
ajunge să cunoaştem copiii pe care îi avem în grijă, înţelegându-le firea, personalitatea, vom
putea identifica treapta pe care se află fiecare copil pe scara dezvoltării.
Pentru părinţi, copilul este sursă de bucurie şi îşi pun întreaga încredere în cadrul didactic
care îi educă. Nimeni nu poate garanta viitorul, dar cel puţin, pe parcursul timpului în care îi
avem în grijă pe aceşti copii, depinde numai de noi să le oferim cunoştinţele, ocaziile de
dezvoltare şi căldura la care fiecare dintre ei are dreptul, să le oferim un mediu stimulator şi plin
de bucurie.
Pentru toţi copiii pe care îi avem în grijă, este de cea mai mare importanţă ca ei să se
simtă în siguranţă cu noi. Pentru mulţi dintre ei, grădiniţa este prima experienţă în afara casei. În
noua situaţie, unii copii sunt nesiguri şi temători şi vor avea nevoie de mai multă atenţie şi
protecţie, până vor fi suficient de siguri pe ei pentru a explora noul mediu şi a participa la toate
activităţile.
Copiii care provin din familiele unite şi afectuoase sunt de obicei mai apţi să accepte şi să
se bucure de noul mediu. Experienţa pozitivă îi determină să creadă că lumea este în general un
loc agreabil şi că poţi avea încredere în ceilalţi. Sentimentele părinţilor influenţează sentimentele
copiilor.Dacă un copil îşi vede părinţii bucuroşi că merge la grădiniţă, el va fi bucuros să o
frecventeze.
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În cele din urmă, cel care va beneficia cel mai mult de pe urma unei relaţii de colaborare
între educatoare şi părinţi este copilul.
Pe de altă parte, copiii care vin din medii în care sunt frecvent pedepsiţi, şi care sunt
adesea nefericiţi, pot manifesta prudenţă şi suspiciune în ceea ce priveşte educatoarea şi noua
situaţie în care se află.. Va fi nevoie să fim răbdătoare cu asemenea copii, să le dăruim cât mai
multă căldură sufletească şi să le transmitem un sentiment de stabilitate.
În concluzie, cunoaşterea copilului se realizează în timp:cunoaştem copilul educându-l
şi-l educăm mai bine cunoscându-l.
Folosind unele însuşiri pozitive ale copiilor, putem îndrepta anumite lipsuri în conduita şi
activitatea lor; progresul făcut într-o anumită direcţie se răsfrânge şi asupra altor laturi ale
activităţii şi comportării copiilor.Acest mod de a proceda duce întotdeauna la rezultate pozitive.
Folosind fişele de observare, fişa psiho-pedagogică copiii care intră în clasa.I. vor putea fi
apreciaţi şi cunoscuţi mai uşor, iar munca învăţătorului în această cunoaştere va fi simplificată
enorm: el va citi fişele de observare sau fişa psiho-pedagogică şi va înţelege înfăţişarea şcolarilor
săi.
Nu se poate vorbi despre o educaţie eficientă decât dacă trăsăturile caractristice ale
personalităţii copilului sunt cunoscute de către cadrul didactic, şi numai după aceea poate alege
mijloacele, tehnicile, strategiile cele mai potrivite pentru realizarea obiectivelor propuse.
Fiecare copil este diferit şi nu poate fi comparat ,, decât cu sine însuşi”. În schimb, sunt
câteva trăsături esenţiale în funcţie de care poate fi apreciat nivelul de dezvoltare a unui copil în
plan socio-emoţional, în planul limbajului şi în cel cognitiv, precum şi în plan fizic.
Cunoaşterea acestor trăsături ne va ajuta în procesul de selectare a obiectivelor
educaţionale şi în alcătuirea programului de activitate potrivit vârstei şi chiar fiecărui copil în
parte, precum şi în evaluarea rezultatelor obţinute.
Apărarea, ocrotirea şi formarea corespunzătoare a copiilor, educarea lor sănătoasă fiizică
şi morală reprezintă astfel, nu numai o cauză umanitară ci şi una vitală, fundamentală a existenţei
naţionale şi planetare.
Greşeli de educaţie sau îndreptar de educaţie
1. Un copil criticat învaţă să condamne
2. Un copil bătut învaţă să se bată
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3. Un copil ironizat devine timid
4. Un copil încurajat învaţă să aibă încredere în sine
5. Un copil tratat cu toleranţă învaţă ce este răbdarea
6. Un copil apreciat învaţă ce este aprecierea
7. Un copil tratat cu corectitudine învaţă ce este dreptatea
8. Un copil tratat cu prietenie învaţă ce este bunătatea
9. Un copil obişnuit să trăiească în siguranţă devine încrezător
10. Un copil care este iubit învaţă să simtă dragostea
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STRATEGII, METODE ŞI DEMERSURI REUŞITE ÎN FORMAREA
PĂRINŢILOR ÎN SPIRITUL COLABORĂRII ŞI AL PARTENERIATULUI
Prof. Kovacs Alina
Grădiniţa P.N. Găvojdia, Județul Timiș
Motto: ,,Copilul ajunge pentru părinții săi, după educația care o capătă: răsplată sau
pedeapsă!” J.J. Roussea
E limpede că „meseria de părinte” este cea mai dificilă, însă fiind o meserie ea se poate
învăţa, iar ca oricare alta şi aici există reguli şi „secrete” ce pot fi aplicate.
Este însă foarte important să fim deschişi, să fim conştienţi de faptul că toţi părinţii au nevoie
de sfaturi şi spijin, iar când acestea vin din partea unor specialişti (psihologi, consilieri şcolari şi
chiar cadre didactice) trebuie să ascultăm cu atenţie şi să încercăm să aflăm cât mai multe
informaţii.
Relaţia cu copiii se caracterizează printr-un schimb de experienţă: părinţii influenţează copiii
şi invers. Educarea copiilor poate fi o plăcere, dar poate fi şi dificilă. Părinţii consideră în general
educaţia ca fiind dificilă atunci când copilul prezintă un comportament care pentru ei este
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inacceptabil, supărător sau atunci când copilul nu ascultă de observaţia pe care părintele o face.
Astfel, părinţii se supără, se simt neputincioşi.
Întâlnim multe cazuri în care părinţii îşi trimit copiii nedisciplinaţi la grădiniţă pentru a primi
educaţia pe care ei ar trebui să le-o dea acasă. În acestă situaţie apare evidentă necesitatea
sprijinirii părinţilor pentru a se alinia scopurilor educative în favoarea formării personalităţii
copiilor.
Sprijinul acordat părinţilor vizează trei direcţii de acţiune:
- sprijinul emoţional (a le da părinţilor ocazia de exprimare a emoţiilor fără citică sau
condamnare);
- sprijinul informaţional (a le da părinţilor ocazia de a înţelege propria situaţie şi a educaţiei
copiilor lor);
- sprijinul instrumental (a le oferi mijloace, tehnici de rezolvare a problemelor care ţin de
educaţia copilului).
Referindu-ne la influenţa pe care o are în general familia asupra personalităţii copilului îi vom
ajuta să înţeleagă că ceea ce cred ei ca părinţi, despre ,,viaţă’’ şi ,,împlinirea în viaţă’’ va
determina felul în care îşi vor educa copilul contribuind astfel la formarea concepţiei
fundamentale a copilului despre el însuşi.
Prin informarea educaţională şi sprijinul acordat se va urmari:
- ca părinţi să înţeleagă că pot influenţa şi controla comportamentul copilului, însuşindu-şi
abilităţile de bază în acest sens;
- să-i convingem să aibe răbdare, să nu forţeze copilul în îndeplinirea unor sarcini ci să-l facă să
dorească, să participe la realizarea lor;
- să nu facă referiri, în faţa copilului la nivelul de dezvoltare, deprinderile si abilităţile practice ale
copiilor de aceaşi vârstă sau de vârste mai mici deoarece vor accentua starea de neputinţă
resimţită de copil sădindu-i neîncredere în sine, frustrare;
- să acorde cu consecvenţă atenţie pozitivă, mai multe apecieri pozitive şi mai mule recompense.
Sistemul de recompensare fiind un mijloc prin care vom reuşi să dovedim copilului că o actvitate
care i se pare total neinteresantă şi neplăcută poate deveni atractivă pentru el într-o oarecare
măsură. Recompensele nu trebuie să devină un scop în sine pentu copil, ci doar să ,,îndulcească’’
activitatea până ce copilul se obişnuieşte cu ea şi nu o mai percepe ca pe o ,,corvoadă’’;
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- să nu îl lase pe copil să înţeleagă că totul se poate ,,cumpăra’’ făcând un târg avantajos ci că
totul se poate câştiga prin muncă şi efort propriu
- să-l încurajeze pe copil pentru a se juca cu parteneri de aceeaşi vârstă într-o relaţie în care si ei,
părinţii, să-i fie parteneri de joc empatizând cu copilul;
- îmbunătăţirea relaţiei mamă-copil prin acordarea de timp şi mai multă înţelegere;
- să-i arate copilului că problemele lui îi preocupă sincer şi că îl vor ajuta să se corecteze,
încurajându-l să aibe încredere în părinţi;
- să-l ajute pe copil să găsească soluţia unei probleme, să-şi planifice singur rezolvarea ei prin
urmărirea unor paşi concreţi în direcţia respectivă;
- să recunoască eforturile copilului chiar şi atunci când nu reuşeşte pe deplin;
- să încurajeze copilul, să menţină permanent o comunicare deschisă.
Deci, copilul trebuie să simtă că şi familia este alături de el, că aici găseşte înţelegere şi ajutor
în înlăturarea şi soluţionarea problemelor apărute în calea propriei dezvoltări.
Prin inițierea unor demersuri didactice în care părinții participă atât ca parteneri cât și ca
asimilatori de informații de specialitate îi ajutăm să performeze în calitatea lor de educatori ai
propriilor copii.
Copilul trebuie educat, format pentru o societate modernă, în continuă schimbare, context în
care acesta poate să devină un adult flexibil, creativ, adaptabil solicitărilor ce țin de evoluție, de
progres. Aceasta se poate realiza printr-o coalizare responsabilă a tuturor factorilor implicați în
educarea personalității copilului.
,,SĂ FORMEZI O ECHIPĂ ESTE DOAR ÎNCEPUTUL, SĂ RĂMÂI ESTE PROGRESUL,
SĂ LUCREZI ÎMPREUNĂ ESTE SUCCESUL!”
Henry David Thoreau
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Farmecul iernii

Prof. Brândușoni Ionela Grădinița P.P.Nr.4 Lugoj, Județul Timiș

Zăpadă multă-i pe bloc
Afară ies să mă joc
Toții copiii sunt afară
Ș-alergă pe ulicioară

Pe afară ninge tare
Copii de la mic la mare
Ei se joacă cu zăpadă
Și pun bulgări într-o ladă

Al treilea război îl fac
Se mai bat și cu un sac
Se distrează toți afară
De le vine să și sară

Ei o sanie aduc
Aproape își dau într-un nuc
La vale tare se dau
Protecție ei deloc n-au
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Nu contează dacă pică
Nici nu știu ce să mai zică
Și la colindat ei merg
Până acolo eu alerg

Seara nici nu vreau să plece
Încă mai vreau să alerge
La case ei să colinde
Și să-și spună și pilde.

BIBLIOGRAFIE: Din creațiile copiilor, Brândușoni Bogdan

CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ
Prof. MOTOŞ CRISTINA, Grădiniţa P.N. Darova, Județul Timiş
Când vorbim despre cei şapte ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte
de la părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când
spunem că un copil are cei şapte ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să
salute, să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.
Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate.
Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi
lipsesc cei şapte ani de acasă.
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi
instruirea caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale
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copilului şi de protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân
uneori, întipărite pentru toată viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia.
Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va
apărea acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a
încrederii în propriile sale forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia
trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care
oferă copilului primele informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de
conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.
Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct,
prin acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de
membrii familiei. Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi
învăţare, şi climatul socio-afectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă primul
model social cu o influenţă hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre
viaţă, a modului de comportare şi relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale.
Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu
etapa de dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe
măsura forţelor lui, oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.
În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de
participare la viaţa socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele
deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de
altruism, componente majore ale moralei elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul
educativ al „ celor şapte ani de acasă”. Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, toate
activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la
autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În familie copilul
începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte
modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.
După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi
pedagogii din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să
completeze golurile din procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l
ajute pe copil în înţelegerea şi lămurirea unor probleme.

64

65

„Cei şapte ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu
şi anume –OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o
fiinţă cu diverse aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne
creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor.
Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers pe care-l creează părinţii.
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IMPORTANŢA COLABORӐRII ȘCOALӐ-FAMILIE-COMUNITATE
ȊN EDUCAREA ELEVILOR
Prof. Goian Emilia, Școala Gimnazială Găvojdia, Județul Timiș
Ȋn urma experienţei profesionale am ajuns la concluzia că întreaga dezvoltare umană este
influenţată de procesul de socializare, de integrarea socială şi de identitatea persoanei, iar acum
asupra copiilor se exercită influenţe, mai întâi în cadrul familiei şi apoi în şcoală dar acestea întrun mod mai sistemetic şi mai organizat iar pentru a asigura o dezvoltare socio-psiho-emoţională a
copiilor întreaga noastră activitate trebuie să cuprindă activităţi, acţiuni sau elemente ale acestora
care să asigure formarea şi dezvoltarea la copii a abilităţilor de interacţiune cu adulţii, cu copiii
de vârste apropiate, de a accepta şi respecta diversitatea, formarea comportamentelor prosociale.
Pentru realizarea unui parteneriat autentic este necesară împărtăşirea aceloraşi valori,
atitudini, principii, norme, comportamente iar complexitatea creşterii şi educării copiilor, în
această lume în continuă schimbare, aflată sub semnul competiţiilor de orice fel, cere sprijin din
partea familiei şi comunităţii.Se pot realiza parteneriate cu familia,biserica, agenţii economici,
administraţia locală, mass-media, instituţiile de cultură, poliţie.
Ȋn mod firesc, părinţii sunt primii educatori ai copilului.Vine apoi rândul profesioniştilor
din gradiniţe şi şcoli să se ocupe de educarea şi instruirea copiilor la un nivel superior de
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cunoaştere.Educaţia copiilor, priviţi ca cei mai tineri membrii ai unei comunităţi, trebuie sa fie
însă responsabilitatea întregii comunităţi.Ea este leagănul creşterii şi devenirii acestor copii ca
viitori adulţi responsabili de rolul lor în întreaga comunitate.
Ȋn primele etape ale vieţii, responsabilitatea educării copilului îi revine familiei iar pentru
copil, familia reprezintă primul său univers afectiv şi social, trăsăturile şi coordonatele
personalităţii se cristalizează în raport cu modelul şi natura situaţională trăită în mod direct ,
nemijlocit, de copil, în mediul familia, iar atitudinile părintilor au consecinţe durabile asupra
personalităţii în formare a acestuia.
Cei doi părinţi,deşi implicate în aceeaşi măsură în procesul de educaţie,au roluri diferite mama
asigură căldura afectivă,iar tatăl reprezintă autoritatea.Mama contribuie la atmosfera intrafamilială

şi la asigurarea securităţii afective, iar tatăl la comunicarea socio-familială şi

respectarea normelor, dar amandoi părinţii asigură sentimentul de confort şi securitate.Ambii sunt
răspunzători de situaţia copilului în cadrul familiei, de optimizarea vieţii de familie, îmbinând sau
încercând să imbine cele doua aspecte: atitudinea afectuoasă a mamei cu autoritatea sau exigenţa
raţionala a tatălui.
Exista şi familii în care sunt diferenţe de opinii în ceeea ce priveşte creşterea şi educarea
copilului, în care nu există unitate de cerinţe şi consecvenţa în atitudini, o viaţa de familie
frământată de tensiuni, lipsită de afecţiune, cu conflicte ce pot genera acte de opoziţie sau chiar
de violentă duce inevitabil la reacţii de inadaptare, frustrări, la stări de dezechilibru afectiv ale
copilului. Ȋntr-un astfel de mediu apar şi se dezvoltă situaţii conflictuale care vor afecta atmosfera
afectivă a grupului familial şi comunicarea dintre membrii ei.
Ȋn familie se constituie sentimentul de apartenenţă socială, pentru că familia este în primul
rând o instituţie socială fundamentală, este un grup social în care membrii sunt legaţi prin
anumite relaţii biologice, dar şi psihomorale economice şi juridice, răspunzând unul pentru altul
în faţa societăţii.
Implicarea părinţilor în activitatea şcolii se poate realiza în mod formal, prin posibilitatea de
a fi ales în Consiliul de Administraţie al şcolii în care se iau decizii importante cu privire la
organizarea instituţiei, la activităţile extreaşcolare,la parteneriatele dezvoltate şi de asemenea
participarea în Consiliul Reprezentativ al Părinţlor în care se analizează oferta educaţională a
şcolii,se aprobă acivităţile opţionale.
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Există unele argumente pentru care părinţii trebuie să se implice în educaţia în cadrul
instituţionalizat a copiilor lor, încă de la vârsta preşcolară:părinţii primesc permanent feedback
despre potenţialul şi progresul copilului ,ei pot solicita informaţii, pot oferi sugestii şi îşi pot
exprima nemulţumirile;părinţii implicaţi servesc drept model de comportament responsabil
pentru propriul copil iar participarea părinţilor la activităţile şcolii reprezintă un factor generator
de motivaţie pentru copil.
Aşadar părinţii şi educatorii, ca parteneri trebuie să dezvolte interesul copiilor pentru şcoală,
să se angajeze în discuţii (chiar si telefonice) dacă apare o situaţie dificilă ,să utilizeze
comunicarea prin e-mail,să stabilească întâlniri în camera părinţilor.
Este recomandat cadrelor didactice să invite părinţii la activităţi, să-i implice pe părinţi în
amenajarea spaţiului educaţional,în procesul de împrumut şi citire a unei cărţi sau jucării din
cadrul şcolii, să informeze părinţii în legătură cu problemele curente ale învăţământului( de
exemplu scimbările din Curriculum), să se dezvolte professional,să înveţe dspre cultura, viaţa sau
locul de muncă al celor din familiile copiilor.
Biserica reprezintă un posibil partener din comunitate şi poate contribui ca factor important la
cultivarea trăsăturilor morale pozitive: acceptarea diversităţii, respect, dragoste pentru semeni.
Date fiind importanţa şi respectul manifestat de membrii unei comunităţi faţă de biserică, este
recomandabil să folosim intervenţia şi suportul oferit de aceasta în transmiterea unor mesaje către
comunitate. Ȋn cadrul parteneriatelor cu biserica se va ţine însă cont apartenenţa religioasă a
copiilor, repectându-se cultul fiecăruia dintre ei.
Parteneriatul se poate desfăşura ocazional (cu ocazia sărbătorilor religioase importante din
cultul respectiv) sau pe baza unui proiect educaţional cu obiective şi activităţi precise, stabilite de
comun accord cu partenerii implicaţi.
Admimistratia locală, în virtutea prevederilor legale, oferă şcolii sprijin concretizat în fonduri,
resurse materiale, facilitarea obţinerii unor resurse financiare extrabugetare, asigură condiţii
optime pentru desfăşurarea activităţilor într-un spaţiu sigur şi confortabil, asigură support pentru
evidenţierea sau motivarea copiilor.
Agenţii economici, ca parteneri educaţionali, trebuie să fie în atenţia unităţii şcolare în
accord cu ipoteza că aceştia pot reprezenta actori importanţi pe piaţa muncii în viitor.Toţi agenţii
economici care au răspuns, într-un fel sau altul, solicitărilor şcolii, trebuie menţionaţi de fiecare
dată când se iveşte ocazia: în cadrul întâlnirilor cu părinţii, în cadrul diverselor manifestări
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organizate de autorităţile locale, pe panouri special amenajate la intrarea în şcoală, la loc vizibil,
care menţionează numele sponsorilor şile aduce mulţumiri.
Mijloacele mass-media au o uriaşă forţă de influenţare a consumatorului de informaţie, a
publicului. Acest lucru este valabil atât în domeniul comercial, cât şi în cel al vieţii
comunitare.Indiferent de proiectul educaţional al şcolii, mass-media trebuie să fie un partener
constant prin care activităţile şcolii să fie cunoscute şi recunoscute în comunitate.
Este importantă atragerea instituţiilor culturale spre promovarea specificului comunităţii, prin
publicarea unor materiale didactice referitoare la istoria şi cultura grupului respectiv.Se pot
organiza parteneriate cu centrele culturale, casele de cultură, cu muzee sau centre pentru
expoziţii, unde copiii pot studia şi îşi pot dezvolta abilităţile şi talentele şi unde pot deveni
conştienţi de drepturile lor.
Proiectele de parteneriat educaţional cu poliţia au ca argument educaţia copiilor pentru
cetăţenie democratic în vederea formării unor cetăţeni activi şi responsabili.
Prin acţiunile desfăşurate în acest sens, copiii îşi însuşesc concept cheie: libertate, justiţie,
egalitate, solidaritate, cunosc modul de funcţionarea instituîiilor democratice, înţeleg rolul
drepturilor omului în viaţa cotidiană, sunt puşi în diferite situaţii de a-i respecta pe cei de lângă ei,
îşi formează deprinderi de a-şi proteja propria persoană şi pe ceilalţi.
Aşadar suntem contemporani cu schimbările profunde care s-au derulat în ţara noastră în
ultima vreme şi totul confirmă că acestea vor continua într-un ritm tot mai accelerat.
Reacţia şcolii ca instituţie de educaţie, formare şi orientare, la mobilitatea social şi economic,
trebuie să fie de adaptare a conţinutului, structurii şi funcţiilor sale, de creare de premise
favorabile pentru copii care să le permită integrarea socială rapidă, flexibilitatea, iniţiativa şi
rezolvarea de problem, diminuarea imprevizibilului.
Accelerarea transformărilor sociale, democratice, încercarea de a voloriza prestigiul educaţiei
familiale, progresele sociologiei şi psihologiei, precum şi alte cause au dus la înţelegerea faptului
că orice sistem de educaţie rămâne neputincios dacă se izbeşte de indiferenţa sau de opoziţia
părinţilor şi a comunităţii.
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PHARE Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate.

Elevii creativi

Prof. înv. primar Antal Liliana
Liceul Teoretic "David Voniga" Giroc, Județul Timiș
Pentru a avea o viață creativă, este nevoie să ne eliberăm de teama de a greși, după cum
spunea J.C.Pearce
Creativitatea la bază nu înseamnă doar să receptăm ceea ce este nou ci să creăm, în primul
rând, noul. Astfel de situații apar doar în cazul celor care posedă o adaptabilitate creativă nativă.
Această creativitate este deținută de acei copii care au un nivel ridicat al inteligenței, care
manifestă atitudini sau calități temperamentale necesare dezvoltării unor situații inovatoare. Ce se
întâmplă cu creativitatea pe măsură ce copilul crește? Dezvoltată, îmbunătățită, ea ia forma unei
aptitudini extraordinare a unui adolescent sau adult. Astfel se naște competiția care accentuează
dezvoltarea creativă a fiecărui individ în parte.
Creativitatea face parte din personalitatea fiecărei persoane în parte. Cei mici pot deveni
creativi prin multă muncă și susținere din partea părinților și cadrelor didactice, însă nu vor reuși
să ajungă la aceleași performanțe ca aceia care posedă un potențial creativ din naștere.
Ne dorim ca sistemul de învățământ actual din țara noastră sa fie un sistem în care copilul
este descoperit și ajutat să evolueze din punct de vedere al abilităților pe care le deține, și
nu„obligat” să performeze la științele cuprinse în programa școlară. Se mai întâmplă, ca atunci
când un profesor observă o abilitate deosebită să încurajeze copilul să continue în acea direcție.
Altfel, creativitatea poate fi redusă dacă copilul nu perseverează și nu își exersează calitățile
native.
Pentru a avea o gândire creativă trebuie să deții trei calități importante: să ai
o imaginație bogată, să poți să compui și să descompui idei și apoi să creezi lucruri noi, să știi
să judeci probleme și situații, să determini ce este util și ce nu și să ai un gust extraordinar pentru
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a putea diferenția lucrurile urâte de cele frumoase. Dacă un elev posedă aceste trei mari calități,
atunci putem spune că, da, creativitatea aduce multe beneficii studiului, prin faptul că individul
este capabil să facă asocieri și să transpună în situații reale datele problemei, evoluând creativ și
obținând cele mai bune rezultate.
Oamenii creativi manifestă aceasta abilitate într-un domeniu specific. La fel cum există
diverse tipuri de inteligență, există si tipuri specifice de creativitate (creativitate tehnica,
creativitate artistica, creativitate stiintifica) (Gardner, 1984). Daca, însa inteligenta vizeaza mai
degraba abilitatea de-a învata lucruri noi si de-a relationa lucrurile existente, creativitatea
presupune conceperea unor lucruri care nu au existat anterior sau nu au corespondent în realitate.
Implicatia de aici este ca o mare parte din oamenii creativi sunt inteligenti însa reciproca nu este
adevarata.
Orice proces de creatie începe prin sesizarea unei probleme. Sesizarea problemei genereaza o
stare de îndoială, care devine mobilul activitatii de analiza si de cautare a solutiei. Uneori pentru
a fi creativi trebuie sa fim necritici, liberi, spontani, alteori analitici, depunând un efort sustinut de
cautare a unor solutii inedite. Faza urmatoare consta într-o perioada de asteptare, aparent pasiva,
când se revine în mod inconstient asupra problemei - faza de incubatie. Eforturile constiente de
rezolvare ale unei probleme insurmontabile creeaza un sentiment de frustrare. Aceasta traire face
ca gândurile legate de problema respectiva sa fie deplasate în inconstient.
O metoda eficace de învatare a acestei stari de abandon consta în dezvoltarea la elevi a
capacitatii de alternanta a eforturilor constiente cu cele intuitive. În acest scop se poate recurge la
realizarea unor lectii improvizate. Pe parcursul derularii lor profesorul poate identifica cu ajutorul
elevilor solutii posibile, chiar fanteziste la probleme noi chiar si pentru el însusi. În felul acesta
elevii vor fi provocati sa formuleze întrebari si opinii personale si chiar sa provoace anumite
dispute. Aceste activitati sunt eficiente, nu atât în privinta deprinderii procedeelor tehnice, cât în
parcurgerea împreuna cu persoana adulta a întregului drum sinuos de solutionare. Se poate vorbi
în acest caz de o focalizare preponderenta pe proces si nu pe produsul finit (Radu, 1991).
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POLITICI ŞI STRATEGII EDUCAŢIONALE

PROF.ALBERT ALINA-FLORENTINA
LICEUL TEORETIC “DAVID –VONIGA”GIROC
În prezent, suntem martorii unei interacţiuni crescânde, economice şi sociale, politice şi
culturale între naţiuni şi popoare, care nu ţine seama de hotarele geografice. A devenit populară
noţiunea de „sat global” care vine să sublinieze interdependenţele tuturor locuitorilor de pe
Pământ.(S. Tiron, 2001).
Procesul de mondializare sau, cum se mai spune, de globalizare, internaţionalizare este în
plină desfăşurare. Acest proces a fost accelerat de evenimentele şi progresele care au avut loc
recent şi care au schimbat substanţial structura lumii în ansamblu, şi anume, de revoluţia
tehnologică şi de schimbările politice dramatice, legate de sfârşitul războiului rece.
Revoluţia tehnologică contribuie şi astăzi în cea mai mare măsură la transformarea Pământului
într-un sat mondial. Dacă înainte, imaginile şi mesajele aveau nevoie de zile şi săptămâni pentru a
traversa oceanele, astăzi aceasta se produce în fracţiuni de secundă.
Una din dimensiunile procesului de globalizare este şi mondializarea culturii, inclusiv a
învăţământului. Răspândirea rapidă a noilor forme de expresie culturală, educaţia realizată la
scară mondială prin intermediul universităţilor „virtuale” sunt trăsături caracteristice ale
procesului de globalizare. Are loc o cooperare intensă a universităţilor în cadrul reţelelor
ştiinţifice internaţionale care nu ţin cont de frontiere.
Impactul mondializării asupra educaţiei şi formarii profesionale se manifestă în primul
rând prin extinderea educaţiei transnaţionale, a universităţilor „virtuale” în care învaţă astăzi
peste un milion de studenţi, prin schimbarea relaţiilor student-profesor, prin necesitatea
cunoaşterii mai profunde a cel puţin două limbi străine de circulaţie internaţională, prin plasarea
accentului în educaţie pe multiculturalism, prin răspândirea învăţământului deschis şi la distanţă
şi a învăţământului pe tot parcursul vieţii, prin necesitatea revizuirii curriculei în vederea
internaţionalizării conţinuturilor şi proceselor academice (S. Tiron, 2001).
În ţările Europei, societăţile sunt foarte diverse datorită prezenţei diferitelor minorităţi
etnice şi culturale şi a comunităţilor de imigranţi,precum şi a unei mobilităţi în creştere a
persoanelor. Această diversitate crescândă nu este lipsita de riscuri, deoarece viaţa devine mai
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complexă, relaţiile sociale devin mai diverse, iar şcoala se confruntă cu prezenţa elevilor şi
studenţilor străini, precum şi cu o creştere a manifestărilor de violenţă.
Educaţia şi formarea profesională se desfăşoară în condiţiile când ia amploare mobilitatea
la scară internaţională a elevilor, studenţilor şi salariaţilor, când se resimte tot mai mult impactul
noilor tehnologii, când se produce schimbarea radicală a muncii odată cu apariţia unei pieţe de
muncă europene şi a întreprinderilor multinaţionale, când instruirea nu se mai poate limita numai
la anumite perioade în viaţa individului, ci trebuie să se desfăşoare pe tot parcursul vieţii, când
educaţia nu se mai poate realiza fără participarea comunităţii locale.
Toate acestea au determinat faptul că, la ora actuală, politicile şi strategiile educaţionale
europene sunt orientate în primul rând spre educaţia în spiritul cetăţeniei democratice şi al
coeziunii sociale.
Educaţia pentru o cetăţenie activă şi conştientă începe la scoală şi continuă pe tot
parcursul vieţii prin promovarea următoarelor valori fundamentale:


inserţia, nu excluderea;



toleranţa, nu predispoziţia pentru conflict;



simţul responsabilităţii, nu pasivitatea;



raţiunea şi obiectivitatea, nu subiectivitatea şi iraţionalul.
Uniunea Europeană are o îndelungată tradiţie de cooperare cu ţări terţe pe baza unui

pachet de politici şi instrumente în cadrul cărora învăţământul superior joacă un rol din ce în ce
mai însemnat. Acordurile de cooperare cu parteneri din întreaga lume includ adesea sprijin pentru
programele de infrastructură şi cooperare în învăţământul superior,precum şi cadre pentru
dialoguri de politică în acest domeniu. Cooperarea în învăţământul superior este de asemenea
marcată cu proeminenţă încadrele de cooperare multilaterală precum Uniunea pentru Mediterană,
Dimensiunea nordică sau Parteneriatul estic (Jurnalul Oficial al UE, 26.05.2010).
Astăzi problema majoră este „ce şi cum să înveţi?”, precum şi problema dezvoltării
talentelor fiecăruia. Din acest motiv, în sectorul educative accentul se pune mai mult pe cerere,
decât pe ofertă (C. Brătianu, 2001).
Încadrarea în muncă este primul factor de integrare socială. Astăzi însă piaţa muncii este
mai dinamică şi mai flexibilă. Se constată tot mai mult că nu mai există garanţia unei încadrări pe
viaţă. Aceste mutaţii au ca efect nu numai faptul că provoacă dispariţia unui mare număr de
meserii, dar şi faptul că afectează chiar caracterul şi organizarea muncii. Piaţa muncii cere
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achiziţionarea de noi competenţe atât la nivel de individ, cât şi la scara întreprinderii, ceea ce
atrage după sine necesitatea unei actualizări permanente a competenţelor.
Îşi fac apariţia diverse modele de îmbinare a învăţământului cu lucrul care şterg linia de
demarcaţie tradiţională între educaţie şi formarea iniţială sau post-iniţială ori la întreprindere.
Prin lupta contra fenomenului de eşec şcolar, educaţia poate să contribuie la coeziunea
socială, garantând fiecăruia calificări de bază care să permită de a avea un venit suficient pentru a
trăi o viaţă independent şi a participa la viaţa societăţii.
Pentru a asigura principiul egalităţii de şanse pentru toate categoriile sociale, soluţia nu
este de a coborî nivelul educaţiei. Este necesară, mai degrabă, o diversificare a educaţiei care ar
întări capacitatea fiecărei instituţii educative de a răspunde la cerinţele particulare ale mediului
său social.
Pentru integrare în Europa, sunt necesare noi competenţe atât persoanelor individuale, cât
şi societăţii în ansamblu. Printre aceste competenţe, mai importante sunt (S. Tiron, 2001):


spiritul de întreprinzător;



spiritul de cooperare;



capacităţi de comunicare, de viaţă în societate şi de participare;



capacitatea de a rezolva problemele;



facultatea de a organiza lucrul propriu în mod autonom;



competenţe lingvistice.
Competenţele menţionate mai sus trebuie să fie achiziţionate în cadrul studiilor generale

şi în cadrul formării profesionale. Şcoala şi universitatea trebuie, de asemenea, să permită
tinerilor să capete competenţe antreprenoriale şi participative.
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Creativitate și inovație

Prof. înv. primar Murgila Rita Gabriela
Liceul Teoretic "David Voniga" Giroc, Județul Timiș
Creativitatea elevilor depinde de mai mulți factori : edicația, nivelul dezvoltării fizice și
cognitive ale fiecăruia și nu în ultimul rând de experiența lor. Ar fi bine ca fiecare dascăl să-și
accepte elevii așa cum sunt, dar să le creeze în același timp atmosfera propice pentru a-și exprima
personalitatea și originalitatea.
Școala reprezintă principalul factor care poate contribui decisive la valorificarea
creativității potențiale ale elevilor, la stimularea inclinațiilor lor creative si la educarea
creativității. Manifestările creative, maim ult sau mai puțin relevante, existente înaintea intrării
copilului în vasta experiență a școlarității, sunt dirijate și valorificate într-o anumită măsură în
familie și în grădiniță, urmând ca în școală să se accentueze procesul de depistare, stimulare și
formare a aptitudinilor creatoare la elevi.
La nivelul copiilor din ciclul primar, orice rezolvare de situații problematice constituie în
același timp o manifestare a creativității gândirii lor. Principala caracteristică a gândirii creative
la elevi e noutatea sau originalitatea soluției găsite, a ideii emise. Nu se poate vorbi în ciclul
primar de existența unei creativități deosebite a gândirii școlarului, ci mai degraba despre
formarea unor premise pentru dezvoltarea ulterioară a creativității.
Având în vedere cele explicate mai sus , am găsit deosebit de utila platforma codeweek.
Aceasta oferă posibilitatea realizarii unor activități la care se pot dezvolta competențe digitale,
dar si rezolvari de crobleme sau creări de situații problema. O activitate foarte îndrăgită copiilor
mei a fost CodyRoby.
Această lecție introduce o activitate de codificare deconectată prin angajarea elevilor într-un
joc competitiv/cooperativ care îi face să se familiarizeze cu principiile principale ale codării.
În cadrul acestei activități elevii vor:
• Experimentați cooperarea și competiția
• Înțelegeți separarea rolurilor dintre un codificator (Cody) și un robot (Roby)
• Familiarizați-vă cu conceptul de instrucție elementară și set de instrucțiuni
• Aflați că o secvență de instrucțiuni elementare poate rezolva o problemă
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• Testați corectitudinea unui program dat prin simularea execuției acestuia
• Înțelegeți că codificarea implică mai mult raționament decât tehnologie
Profesorul oferă instrucțiuni, asistență și feedback atunci când este necesar.
Descrierea activității
Setul de instrucțiuni
Dacă este prima dată când utilizați carduri CodyRoby cu elevii dvs., asigurați-vă că toți sunt
conștienți de semnificația fiecărei cărți și de modul în care pot fi aranjate în succesiune. În acest
scop, jucați rolul lui Roby și rugați-vă elevii, la rândul lor, să vă dea instrucțiuni. Apoi executați
instrucțiunile și cereți-le să explice semnificația fiecărei cărți. De asemenea, puteți face toți elevii
să joace rolul lui Roby în timp ce oferiți instrucțiuni, pentru a-i vedea mișcându-se toți împreună.
Roluri și loc de joacă
Două echipe care se întrec pentru a ajuta un turist (fie profesorul, fie un elev) joacă fiecare
meci. Atribuiți rolul de turist și formați cele două echipe. Turistul va executa instrucțiuni (ca
Roby), în timp ce cele două echipe vor oferi instrucțiuni (ca Cody). Plasați turistul la un capăt al
potecii, iar desenul unui monument pe cealaltă parte. Daca poteca are mai multe brate, poti aseza
un desen la capatul fiecarei brate si il poti face pe turist sa aleaga ce monument sa viziteze.
Așezați toate cărțile pe o masă la echidistanță de echipe.
Joc și reguli
Turistul cere indicatii catre monumentul ales.
Cele două echipe trebuie să se gândească la succesiunea corectă de instrucțiuni și apoi să se
grăbească să le ridice (una pe rând, ca într-o cursă cu adevărat) pentru a forma secvența. Odată ce
o echipă a finalizat secvența, o poate oferi turistului care o va testa sub supravegherea celeilalte
echipe. Dacă secvența este corectă, echipa care a furnizat-o câștigă.

O altă modalitate de a facilita creativitalea elevilor sunt proiectele de avnengura
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interenațională . Proiectul eTwinning ,, 4C’’, care, pe lângă contribuția adusă la dezvoltarea
competenței de comunicare în limba engleză și a competenței digitale, prin utilizare creative,
conștirntă și critică a noilor tehnologii, are un impact pozitiv asupra creării unui mediu școlar
prietenos și protector. Participarea elevilor la proiectele eTwinning a devenit un obicei in clasa
noastră. Aceste proiecte îi învață pe elevi să învețe, dezvoltându-le inițiativa, perseverența,
implicarea, gândirea critică, îi pune în situația de a-și organiza propria învățare, inclusive
managementul timpului și al informației, conștientizând nevoile de învățare și identificând
oportunitățile pe care le au prin colaborarea cu alti elevi din școlile partenere din strainatate, cu
care atât elevii ,cât și profesorii pot face schimburi de bune practice.
Ideea generală a proiectului a plecat de la încercarea de a descoperi și pune în practică tot mai
multe metode de dezvoltare a gândirii critice. În cadrul proiectului sunt implicate scoli din
Turcia, Macedonia de Nord, Polonia, Croația, Armania. Cu toate că elevii au vârste diferite,
activitățile propuse sunt adaptate la nivelul de studiu și nivelul de dezvoltare psiho-intelectuala a
elevilor.
Scopul proiectului este acela de a pune in valoare cei patru ,, C ,, Creativity and Innovation ,
Critical Thinking and Problem, Communication , Collaboration.
Invatarea activă a disciplinelor

STEM/ STEAM, stimulează inovaţia, imaginaţia și

creativitatea elevilor. Implicarea în proiectele interdisciplinare permite elevilor să gândească
creativ și liber și să facă legături între diferite discipline. Participarea la activităţile STEM/
STEAM, îi pregătește mult mai bine pentru a face faţă provocărilor apărute în viața de zi cu zi.
Elevii sunt încurajaţi să experimenteze cu obiecte din viaţa reală, să proiecteze și să reproiecteze
produse noi.
Implicarea în acest proiect eTwinning oferă oportunităţi pentru înţelegerea culturală, elemente
de cetăţenie, dezvoltarea limbajului, artă și abilități practice, tehnologie și educaţie socială, toate
acestea într-un context al educaţiei internaţionale. Schimburile de materiale și de conţinuturi
create de elevi sunt esenţiale pentru acest proiect care oferă oportunităţi de a dezvolta mai multe
abilităţi vizate de curriculum, inclusiv aptitudinile sociale, încrederea în sine, lucru în echipă și
învăţarea independent. Toate activitatile se vor desfasura in parallel astfel incât la finalizarea
timpului se va putea realiza o broșură intitulată ,, 4C
Activitățile propuse sunt diferite și acoperă o mare parte din sfera de interes a elevilor.
Povesti/ machete/ teatru

76

77

Fiecare scoala partenera alege diferite texte sau povesti pe baza cărora vor posta activități care
stimuleaza găndirea critică insoțite de machete sau scene de teatru. Se va realiza o carte
electronica cu materialele primite, astfel putem cunoaște mai bine cultura țărilor partenere.

Schimb cultural
Europa are o gamă largă și variată de material incorporate de tradiție, îmbogățită de

77

78

elementele importate din alte continente, muzică, artă și gastronomie. Această activitate de
schimb cultural va ajuta elevii să se familiarizeze cu bogăția culturală a Europei și să sporească
înțelegerea reciprocă între elevi cu diverse moșteniri etnice.

Experimente și desene/schiţe.
Fiecare școală parteneră realizează unul sau mai multe experimente simple. Vor înregistra sau
poza experimentul realizat și vor scrie un scurt ghid în care vor explica modul de realizare a
experimentului. Ghidul poate conţine două secţiuni, de exemplu: materiale necesare și
instrucţiuni. Elevii din fiecare școala vor desena fiecare experiment. Apoi vor asocia desenele
experimentelor descrise în ghid și vor crea un document . Astfel vom exersa impreună textul
nonliterar.

Reciclarea.
Profesorul începe activitatea cu o discuţie despre reciclare. Elevii vorbesc despre ce anume
reciclează ei acasă și la școală. Se gândesc la eventuale produse care pot fi realizate din materiale
reciclate. Discută apoi despre modul în care pot reutiliza într-un mod creativ deșeurile. Elevii vor
aduce materiale reutilizabile la școală (sticle de plastic, borcane, cutii de lapte) din care pot crea
lucruri noi și utile precum suveniruri și decoraţiuni, suporturi sau penare pentru creioane,
portofele, brăţări etc.
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Așadar, pe lângă obiectivele stabilite inițial, proiectul „4C” are un impact pozitiv deoarece
dezvoltă la elevi un comportament responsabil, prin care aceștia demonstrează că apreciază
securitatea personală şi a celorlalți, că pot rezolva cu succes situații problematice reale de viaţă şi
lua decizii responsabile, că promovează diversitatea și incluziunea . Elevii au fost încurajați să
dezvolte relaţii amicale cu toţi membrii clasei/ grupului, atenția lor fiind îndreptată către acțiuni
canalizate către valorile morale și civice/ cetățenești care stau la baza unei societăți sănătoase,
lipsite de stereotipuri și prejudecăți.

DIVERSITATE CULTURALĂ ÎN ŞCOALĂ

Prof. David Andreea
Școala Gimnazială „Eftimie Murgu” , Lugoj, Județul Timiș

“O adevărată abordare interculturală este atotcuprinzătoare. Traversează totul: climatul
şcolar, mediul fizic, curriculumul, relaţiile dintre profesori, elevi şi comunitate. Poate apărea în
fiecare lecţie, ghid curricular, activitate, scrisoare trimisă părinţilor. Poate fi observată în procesul
prin care, de exemplu, cărţile, materialele didactice sunt selectate din biblioteca şcolii, în jocurile
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din recreaţie. Astfel, educaţia interculturală nu este doar un concept, un program, o clasă sau un
profesor. Ea susţine regândirea reformei şcolare.” (Nieto, 1998)
În ultima perioadă, societatea tinde tot mai mult să depăşească graniţele impuse de
frontiere, se mondializează. La aceasta se adaugă fenomenul imigraţiei, ce impune creşterea
demografică în unele zone ale lumii, precum şi fenomenul de polarizare a sărăciei/bogăţiei. Prin
urmare, pentru o bună convieţuire a devenit necesară implementarea educaţiei interculturale în
programe educaţionale, pentru că este necesar să se prevină conflictele interetnice, prin
promovarea toleranţei, a egalităţii de şanse între membrii aceleaşi comunităţi.
Educaţia interculturală se referă la comunităţile interculturale şi indivizii care fac parte
din acestea, care trăiesc în acelaşi spaţiu şi interacţionează, între care există cunoaştere reciprocă,
schimburi şi un anumit dinamism al relaţiilor, în avantajul comun.
Realizarea educaţiei interculturale, componentă a “noilor educaţii”, este o premiză
esenţială a organizării şi statuării unei instituţii şcolare.
Pentru că în şcoala sunt copii de diferite etnii (români, rromi, turci, aromâni) şi pentru că
influenţa adulţilor (părinţi, bunici, alţi membrii ai familiei) este foarte mare, important este ca
această educaţie interculturală să se realizeze şi prin aceştia, cooptându-i atât ca parteneri în
scopul vizat (şi declarat), cât şi ca susţinători neangajaţi ai procesului instructiv - educativ din
şcoală, prin participarea la întâlniri periodice.
Intelegerea diversitatii începe procesul de a trai în armonie cu ceilalți.
Comunicarea permite diversitatea. Exemplu încurajează diversitatea. Fiecare sector al comunității
școlare de la conducători și administratori de pe rang trebuie să fie proactiv să asculte, să accepte
și să primească oameni și idei care sunt diferite de ale lor.
Aceasta generează toleranță și transformă o școală într-o comunitate academică caldă și
primitoare.
Educaţia pentru diversitatea culturală este necesară pentru a contracara atitudini şi practici
sociale care favorizează excluziunea şi marginalizarea, discriminarea şi intoleranţa.
Există trei direcţii de acţiune , care vizează dezvoltarea şcolii interculturale:
 Programe centrate pe conţinut (orientarea spre transformare curriculară);
 Programe centrate pe social (orientarea spre egalizarea şanselor de reuşită);
 Programe centrate pe elev (orientarea pe relaţionare şi comportament în
grup).
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Un curriculum care respectă diversitatea culturală trebuie să aibă în vedere că:
 diversele grupuri sociale, culturale şi etnice, precum şi perspectiva lor asupra
lumii trebuie să fie oglindite în ilustraţii, poveşti, dialoguri şi informaţii
vehiculate;
 curriculum-ul trebuie să includă informaţii precise privind diferenţele şi
asemănările culturale şi rasiale dintre grupuri;
 toţi copiii trebuie încurajaţi să perceapă diferenţele culturale într-o lumină
pozitivă;
 diversele culturi trebuie să fie descrise în termeni proprii şi nu judecate din
perspectiva noţiunilor de cultură „etnocentrică” sau „eurocentrică”.
S-a constatat că deși, o serie de instituții internaționale cât și instituții și ONG-uri din
România s-au implicat în elaborarea și implementarea a numeroase proiecte vizând egalitatea
șanselor în educație, acestea sunt cunoscute numai de unele cadre didactice și ignorate de altele
care ar trebui să cunoască bine legislația în vigoare privind drepturile copiilor în vederea nu
numai a respectării acesteia, cât în a educa copiii, tinerii, dar și pe părinții acestora.
Asigurarea accesului tuturor copiilor la un învățământ de calitate, orientarea eforturilor
pentru asigurarea educației într-un mod care acordă respectul cuvenit moștenirii lor culturale sunt
deziderate ale sistemelor educaționale din întreaga lume. De asemenea, eforturile trebuie să fie
orientate și spre asigurarea unor oportunități educaționale, astfel încât copiii autohtoni și copiii
aparținând minorităților să-și poată înțelege și susține identitatea culturală, inclusiv aspectele
semnificative, cum ar fi limba și valorile.
Factorii decizionali trebuie să vegheze în vederea respectării unității umane pentru a nu
se face diferențe dezavantajoase nici în manualele școlare, nici în sălile de clasă. Având în vedere
rolul important al cadrelor didactice în aplicarea programelor de învățământ se impune acordarea
unei atenții deosebite formării acestora.siv aspectele semnificative, cum ar fi limba și valorile.
Bibliografie:
1. Cosma, Teodor (coord.), O nouă provocare pentru educaţie: interculturalitatea,
Editura Polirom, Iaşi, 2001;
2. Cucoş, Constantin, Educaţia – dimensiuni culturale şi interculturale, Editura
Polirom, Iaşi, 2000;
3. Cucoş, Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi,2000;
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Relația joc didactic - dezvoltarea personalității
Prof. înv. primar Dalaban Elena
Liceul Teoretic „David Voniga”, Giroc, Timiș
Este demn de precizat și analizat că există o strânsă legătură între jocul didactic și
dezvoltarea personalității educabilului. Utilizarea de jocuri va aduce, de la sine, un copil format,
dezvoltat, pregătit pentru contextul social prezent și de perspectivă. De asemenea, „definitorie
este armonia dintre elementul instructiv cu cel distractiv, asigurându-se prin joc atingerea sarcinii
didactice; copiii trăiesc stări afective complexe, care declanșează, stimulează, intensifică
participarea la activitate, cresc eficiența acesteia, determinându-se fireasca dezvoltare a
personalității celor antrenați în joc”(Dumitru, 2014, p. 39).
Jocul didactic dezvoltă individul din multiple perspective, fie că vorbim de domeniul
cognitiv, afectiv sau psiho-motoric. Astfel, copilul reușește, indiferent de vârsta sa, să
dobândească noi cunoștințe, iar experiențele în care este implicat și prin care a reușit să preia
informații, vor fi, în mod categoric, reținute pentru o perioadă lungă sau foarte lungă ca timp. În
momentul în care educabilul este parte integrantă din educația sa, vom putea avea certitudinea că
aptitudinile, deprinderile și priceperile formate sunt de o valoroasă importanță și au utilitate în
viața de școlar și în cea viitoare, de adult.
Deși lucrarea de față nu se apleacă asupra jocurilor de mișcare, recunoaștem valoarea
incontestabilă pe care acestea o au în vederea dezvoltării motricității și nu numai. Prin
intermediul lor, copiii și tinerii își cultivă spiritul de echipă, vor învăța să aibă capacitate de
decizie, vor fi spontani și atenți. Pe de altă parte, a pierde o competiție sportivă poate să le cultive
ambiția, să manifeste spirit critic, astfel încât să învețe din greșeli și să nu le mai repete.
Alegerea strategiilor didactice, a ansamblului de metode, procedee, mijloace de
învățământ și forme de organizare, reprezintă o activitate ce îi revine cadrului didactic și prin
intermediul căreia, va reuși să dezvolte personalitatea elevilor săi. Dacă adultul apelează la joc
pentru a forma și dezvolta educabilul, cu siguranță se vor obține rezultatele dorite. Activitățile
ludice au un rol important în vederea creionării stimei de sine, fiind necesare pentru a căpăta
încrede în propriile forțe și a avea putere de decizie.
Pe de altă parte, multe dintre demersurile instructiv-educative de acest tip implică munca
în echipă, colaborarea și comunicarea. Se pune astfel în echilibru capacitatea participanților de a
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interacționa, de a se comporta corect în diverse situații, de a manifesta control și autocontrol, de a
găsi soluții de comun acord în urma unor dezbateri, argumentări și exemplificări.
Funcțiile pe care le îmbracă jocul didactic demonstrează schimbările ce pot interveni în
personalitatea educabilului. Ele pot fi structurate astfel (Romănescu, 2012, p. 26-27): funcția
cognitivă, capabilă de furnizare și receptare de mesaje; funcția formativ-educativă, cea
responsabilă cu dezvoltarea deprinderilor, comportamentelor și aptitudinilor; funcția
operațională, căci apelarea la această metodă va conduce la îndeplinirea obiectivelor
pedagogice; funcția motivațională, de stimlare a interesului și stârnire a curiozității; funcția
normativă, prin care cadrul didactic va putea regla întreg procesul cunoașterii și dezvoltării;
funcția organizatorică, potrivit căreia timpul trebuie bine valorificat, la fel și resursele de orice
tip.
Jocul didactic, în tot ansamblul său, se bucură de o utilizare frecventă, adultul fiind
conștient de beneficiile pe care acesta le aduce.
Importanța jocului didactic este incontestabilă din punctul de vedere al pedagogilor,
psihologilor, dar și a cadrelor didactice și chiar a părinților. Fiecare activitate de acest tip aduce o
multitudine de avantaje.
Јосul dіdaсtіс reprezintă un adevărat рrіlеj dе рrеgătіrе рѕіhоlоgісă a educabililor,
nесеѕară pentru integrarea în vіața ѕосіală соmрlехă. Ρrіn activități, соріlul de grădiniță reușește
să îșі dеzvоltă сaрaсіtatеa dе a aсțіоna ludіс, dе a dерășі ѕtadіul ѕіmрlеі manірulărі a оbіесtеlоr
șі dе a рrеfеra jосul рrорrіu-zіѕ, aсеla сu rоl, rеgulі, ѕubіесt.
Adaрtarеa соріluluі la vіața rеală, la aсtіvіtatеa dе învățarе ѕіѕtеmatісă еѕtе mult
favоrіzată dе о рartісularіtatе a aсtіvіtățіі dеѕfășuratе ѕub fоrmă dе jос, aсееa dе a înlеѕnі lіbеra
manіfеѕtarе a орțіunіlоr.
Τrăіnd реrmanеnt în vederea ѕatіѕfaсеrii dерlіnеі lіbеrtățі, соріlul роatе ѕă-șі alеagă tеma
dе jос рrеfеrată, ѕă ѕе aѕосіеzе alături рartеnеrіі ре сarе îі рrеfеră, ѕă ѕtabіlеaѕсă anumite rеgulі
ре сarе lе dоrеștе, ѕă rесurgă la variante sau ѕоluțіі ре сarе lе aрrесіază сa nесеѕarе, ѕрrе a
rеalіza ѕarсіna ре сarе șі-a рrорuѕ-о.
Ѕріrіtul dе іndереndеnță în realizarea sau desfășurarea unоr aсțіunі сu grad ѕроrіt dе
dіfісultatе reprezintă о altă рartісularіtatе ре сarе șі-о manіfеѕtă educabilul în aсtіvіtatеa dе jос
alеaѕă dе еl. Ρrіn ambіanța рlăcută pe care șі-о сrеează jосul dіdaсtіс оrganіzat dіn іnіțіatіva
сорііlоr, se înlătură dе la ѕіnе aсțіunеa nерlăсută a faсtоrіlоr frеnatоrі, еvіtă іnѕtalarеa ѕub оrісе
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fоrmă a blосajuluі рѕіhіс, aссеlеrеază randamеntul șсоlar.
Chiar dacă termenul de „reguli” pare puțin de speriat pentru micuții în curs de formare, cu
timpul, cu cât înaintează în vârstă, vor înțelege importanța acestora. Elevii claselor a III-a sau a
IV-a, cei mai mari elevi ai ciclului primar, dovedesc creativitate și corectitudine și creează singuri
jocuri, toate beneficiind de reguli bine stabilite. Acest fapt nu ne determină să credem că cei mai
mici nu sunt capabili să inventeze activități de tip joc, însă, datorită vârstei, se remarcă o pondere
mai mare de jocuri creionate și executate de copiii aflați în stadiul/ciclul de dezvoltare.
Demersurile de tip joc vor crea sau consolida relațiile de comunicare. Intervine aici
cunoașterea celor din jur și autocunoașterea. Considerăm comunicarea drept cheia care conduce
la soluționarea tuturor situațiilor problematice ce pot interveni și chiar cheia succesului. Toate
formele comunicării se vor dezvolta prin joc,atât comunicarea verbală, cât și cele nonverbale sau
paraverbale. Multitudinea activităților ludice se apleacă asupra tuturor acestora, copilul
bucurându-se de dezvoltare pe toate planurile. Va fi capabil să mimeze și să descifreze mimele
partenerilor, va fi atent la tonalitatea și gesturile celorlalți, va găsi soluții pe cale orală în vederea
rezolvării de situații-cheie pe care le implică sarcinile propriu-zise.
Prin joc se socializează, se leagă relații de pretenie, ni se dezvoltă creativitatea și
spontaneitatea. Tot el ne determină să devenim atenți chiar și la subtilități, să fim motivați și să
fim mereu activi în propria formare.
Bibliografie:
1.Dumitru, A., Dumitru, V. G. (2014), Jocuri didactice pentru formarea și dezvoltarea unor
competențe la elevii din clasele învățământului primar, București: Editura Corint;
2.Romănescu, C. (2012), Jocul didactic în învățământul primar, Bacău: Editura Cadrelor
Didactice.
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ROLUL EDUCAŢIEI PENTRU MEDIU ÎN FORMAREA
PERSONALITĂŢII UMANE

Prof. Săbăreanu Lăcrimioara
Şcoala Gimnazială ,,George Călinescu“, Oneşti, Județul Bacău
În contextul social actual, este foarte important ca viaţa din afara şcolii să continue şi să
desăvârşească procesul educativ, conturând un comportament cu adevărat european.
Pregătirea elevilor ca viitori cetăţeni ai Uniunii Europene a devenit o necesitate impusă de
un viitor previzibil, care îi va determina să trăiască într-o stare de continuă adaptare, pentru a face
faţă schimbărilor şi chiar pentru a le anticipa.
Formarea conştiinţei şi a conduitei ecologice este o cerinţă obligatorie a demersului
educativ şcolar şi extraşcolar. Implicarea elevilor în activităţile de cunoaştere şi de înţelegere a
fenomenelor din mediul înconjurător are drept rezultat formarea unor convingeri şi deprinderi de
apărare şi conservare a condiţiilor ambientale, care îi vor conduce la o viaţă sănătoasă şi
civilizată.
Trebuie să fim conştienţi că trăim în secolul al XXI-lea şi că elevii de astăzi sunt martorii
exploziei de informaţii, fapt ce le permite să-şi schimbe modul de gândire şi de acţiune.
Protecţia mediului înconjurător a devenit o problemă a omenirii în zilele noastre, când
omul a cucerit întreg spaţiul Terrei prielnic vieţii. Din păcate, o parte din resursele naturale ale
planetei au fost epuizate, iar altele, precum apa sau aerul, sunt otrăvite. Dacă nu se iau măsuri
urgente de protejare a mediului ambiant, viitorul omenirii stă sub semnul întrebării. Oamenii au
înţeles că fac parte din natură şi că resursele Terrei nu sunt inepuizabile, dar nu pot reduce ritmul
dezvoltării economice. Singura soluţie viabilă ar consta în exploatarea medilui astfel încât să i se
ofere şansa de a se regenera şi conserva în permanenţă.
Factorii de mediu – aerul, apa, solul – sunt supuşi agresiunii activităţilor umane, iar
înrăutăţirea lor progresivă are implicaţii de ordin social şi repercusiuni asupra calităţii vieţii.
Primele iniţiative de protejare a mediului au apărut în urmă cu 200 de ani, din necesitatea
salvării unor specii pe cale de dispariţie. Odată cu trecerea timpului, motivele care au impus
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ocrotirea naturii s-au diversificat. Începând din 1970, au apărut semne clare de îmbolnăvire a
planetei: subţierea stratului de ozon, încălzirea globală, ploile acide, poluarea apelor, a solului şi a
aerului.
Oamenii au început să înţeleagă necesitatea adoptării unui comportament responsabil faţă
de natură. Responsabilitatea omului faţă de ocrotirea mediului înconjurător nu este doar
individuală, ci mai ales colectivă. Protejarea naturii presupune colaborare şi sprijin reciproc pe
plan local, judeţean, naţional şi internaţional.
Construind fabrici şi uzine, dezvoltând oraşele şi transporturile, defrişând suprafeţe
întinse, aruncând la întâmplare deşeuri toxice, oamenii au tulburat echilibrul natural existent,
punându-şi viaţa în pericol. În această situaţie, oamenii au fost obligaţi să ia atitudine pentru
înlăturarea răului produs şi să adopte măsuri de protejare a mediului, în vedrea menţinerii
echilibrului între factorii ce-l compun.
S-a impus, astfel, necesitatea cultivării dragostei faţă de natură, completată de formarea
unei conduite ecologice responsabile.
Rolul şcolii este acela de a oferi cadrul adecvat desfăşurării unui proces complex de
formare a elevilor, sub cele două aspecte ale sale: instructiv şi educativ. O cerinţă indispensabilă
a oricărui demers didactic este formarea conştiinţei şi a conduitei ecologice a elevilor, obiectiv de
actualitate şi de mare importanţă pentru calitatea vieţii. Conservarea mediului înconjurător a
devenit un exerciţiu social pe care şcoala trebuie să-l practice, întrucât elevii de astăzi sunt adulţii
de mâine, care vor avea răspunderea de a gestiona raţional condiţiile de mediu. Şcoala trebuie să
le insufle elevilor admiraţia faţă de frumuseţea naturii şi să le formeze convingeri şi deprinderi de
apărare şi conservare. În ultimă instanţă, şcoala trebuie să le trezească spiritul de independenţă,
de formare a capacităţii de autoinstruire, de autoeducare a conduitei ecologice.
Este foarte important ca în amplul proces de formare a omului, viaţa din afara şcolii să
continue, să completeze şi să desăvârşească procesul instructiv-educativ, construind un adevărat
comportament european.
Cercetarea mediului le permite elevilor să-şi lărgească orizontul ştiinţific şi să înţeleagă
legăturile dintre fenomene şi influenţa lor reciprocă. Astfel, elevii îşi formează o gândire
sănătoasă despre lume şi viaţă.
Conceptele referitoare la mediul înconjurător pot fi achiziţionate de la cea mai fragedă
vârstă, începând cu noţiunile despre locurile apropiate, până la noţiunile abstracte de mai târziu.
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La vârsta şcolarităţii, este important să se găsească ocazii de a ieşi în natură, de a viziona
emisiuni documentare despre mediul înconjurător, de a amenaja spaţiile verzi din incinta şcolii,
de a recolta elemente poluante (deşeuri din plastic, ambalaje, cutii de conserve etc.), de a afla
diverse curiozităţi din lumea plantelor şi a animalelor, de a realiza creaţii literare şi plastice pe
tema contribuţiei copiilor la protejarea mediului înconjurător, de a participa la experimente
vizând demonstrarea rolului elementelor naturale fundamentale în menţinerea vieţii pe Pământ,
de a îngriji plante şi animale.
Analiza individuală a fiecărui elev, însoţită de reliefarea imediată a elementelor pozitive şi
negative de comportament, observate în situaţii concrete, asigură asimilarea rapidă a regulilor de
conduită ecologică. Constatările comportamentale făcute în situaţii concrete pot fi completate de
utilizarea unor fişe, planşe sau fotografii. Cumulate, toate acestea conduc la însuşirea unor reguli
de comportament ce stau la baza formării educaţiei cetăţenilor europeni de mâine.
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ELEVI
MUȘEȚELUL

Stoica Marian
Şcoala Gimnazială „George Călinescu” - Oneşti, clasa a VIII-a B
Coordonator, prof. Săbăreanu Lăcrimioara
Mușețelul este o planta erbacee, anuală din Familia Asteracee, alături de floarea-soarelui
și păpădie. Planta are efecte benefice pentru organism, cunoscute încă din Antichitate.
A apărut pentru prima oară în Egiptul Antic, dar grecii au fost cei care au consacrat
mușetelul ca plantă cu nenumărate aplicații pentru corpul uman. Hipocrate, Dioscorides și
Galenus - unele dintre cele mai mari nume ale medicinei antice - au scris despre mușețel și despre
efectele sale asupra organismului.
Încă din Antichitate, mușetelul era folosit în ameliorarea problemelor digestive și
reumatice, era recomandat în cazul infecțiilor cu paraziți digestivi, precum și în ameliorarea
simptomelor provocate de iritații sau alte afecțiuni ale pielii.

ALOE VERA
Brumă Cristian
Şcoala Gimnazială „George Călinescu” - Oneşti, clasa a VIII-a C
Coordonator, prof. Săbăreanu Lăcrimioara
Supranumită „elixirul tinereții”, aloe vera este o planta cu multiple utilizări în medicina
alternativă și în cosmetică.
Vechii egipteni o numeau „planta nemuririi” și o puneau printre darurile funerare
înmormântate împreună cu faraonii, pentru a asigura, chiar și după moarte, sănătate spiritului
faraonului.
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Cu sute de ani în urmă africanii agățau planta în mănunchiuri deasupra ușii, pentru a
alunga spiritele malefice. Medici celebri ai antichității și personalități istorice remarcabile au fost
fascinate de puterea curativă a acestei plante, iar prima atestare documentaraă a ei o găsim
încrustată în piatră, pe o plăcuță descoperită într-un mormânt egiptean de acum 3500 de ani.
Aloe vera conține mai mult de 75 de substante active și este recunoscută pentru efectul
benefic în susținerea sistemului imunitar, ameliorarea sindromului de colon iritabil sau calmarea
arsurilor și iritațiilor.

În adâncul oceanului, clasa a VI-a D, Bărcăceanu Marina Alessia
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Împreună pentru o viață frumoasă și verde, clasa a V-a B, Botezatu Adelina

Broasca țestoasă, clasa a VI-a A, Bratu Cristina
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Racheta, clasa a VI-a A, Gosav David Ioan

Coșul sănătății, clasa a VI-a A, Mihalcea Alexia
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De ce te iubesc ..., clasa a VI-a A, Orzoi Ștefania

Magie, clasa a V-a B, Pavăl Alexia
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Prietenie, clasa a VI-a D, Pop Maria Teodora

AȘA DA, AȘA NU!, clasa a V-a B, Spanache Miruna Ioana
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